
77 rocznica bitwy pod Lenino 
 
 

12 października to dzień szczególny w historii Polski. W okresie istnienia Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej, w latach 1950 – 1991, dzień ten był obchodzony jako Dzień 

Wojska Polskiego. W ten sposób utrwalano wysiłek zbrojny żołnierzy 1 Dywizji Piechoty  

im. Tadeusza Kościuszki – najstarszej jednostki polskich sił zbrojnych utworzonych w latach 

1943-1944 w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz wyzwalanych w 1944 

roku, spod okupacji niemieckiej, polskich obszarach. W dniu tym odwiedzano w koszarach 

polskich żołnierzy, składano im życzenia i kwiaty, otrzymywali oni również odznaczenia  

i awanse na wyższe stopnie. Również przedstawiciele Wojska odwiedzali szkoły i zakłady 

pracy, gdzie opowiadali o codziennym życiu wojskowym. W 1992 roku, nawiązując do 

tradycji II Rzeczypospolitej Polskiej, powrócono do obchodów święta polskiego wojska  

w dniu 15 sierpnia. Władze polityczne swoimi poczynaniami, szczególnie w ostatnim okresie 

czasu, sprawiły, że pamięć o żołnierzach polskich walczących na froncie wschodnim, którzy 

wspólnie z żołnierzami radzieckimi wyzwolili Polskę spod straszliwej okupacji niemieckiej, 

zanika coraz bardziej. Kościuszkowcy (byli to polscy mieszkańcy dawnych Kresów 

Wschodnich II RP, którzy zostali zesłani przez stalinowskie NKWD na Syberię i uwięzieni  

w łagrach) oraz żołnierze Odrodzonego Wojska Polskiego (zwanego przez propagandę PRL 

Ludowym Wojskiem Polskim), zostawili na swym szlaku bojowym (od Lenino aż do Berlina, 

Mielnika/k. Pragi Czeskiej i nad Łabę17500 zabitych i ponad 40000 rannych. Zarówno oni, 

jak też żołnierze pozostałych jednostek Odrodzonego Wojska Polskiego pod żadnym 

względem nie propagowali (jak to imputują im członkowie i działacze prawicowych 

ugrupowań politycznych) komunizmu, lecz spełniali patriotyczny obowiązek walki za 

Ojczyznę i przelewali za Nią swoją krew oraz oddawali swoje życie na Polu Chwały. Docenić 

też trzeba trud polskich żołnierzy walczących u boku aliantów zachodnich.  

Aby więc oddać hołd i cześć wszystkim polskim Bohaterom II wojny światowej, 

niezależnie od miejsca i okoliczności ich walki (na Wschodzie i Zachodzie, Północy  

i Południu, pod Lenino i Arnhem, pod Narwikiem, Tobrukiem i Monte Cassino oraz innych 

bitwach) poczynając od września 1939 roku aż do maja 1945 roku, członkowie Lubelskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego (z wice-

prezesem ZG ZWiRWP Marianem Lipczukiem i prezesem ZW ZWiRWP w Lublinie  

z/s. w Chełmie Janem Borowikiem), członkowie Chełmskiego Oddziału Rejonowego 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (z prezesem ZR ZŻWP Janem Grzechem), członkowie 

Chełmskiego Oddziału Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  



i Byłych Więźniów Politycznych (z prezesem ZO ZKRPiBWP Franciszkiem Golikiem) oraz 

poczty sztandarowe i delegacje uczniowskie (z opiekunami) dwóch chełmskich szkół:  

IV Liceum Ogólnokształcącego im. dr Jadwigi Młodowskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 5 

im. Marii Konopnickiej, w dniu 12 października 2020 roku, uczcili minutą ciszy pamięć 

wszystkich Poległych Bohaterów z okresu 1939 – 1945. Złożyli też wiązanki kwiatów przy 

wejściu na Cmentarz Wojenny w Chełmie przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów. Rys historyczny, 

związany z wydarzeniami II wojny światowej (ze szczególnym uwzględnieniem 77 rocznicy 

bitwy pod Lenino), przedstawił st. sierż. (s) dr Paweł Kiernikowski – sekretarz ZW ZWiRWP 

w Lublinie z/s. w Chełmie. Mówca podkreślił, że uroczystość ta jest szczególną i żywą lekcją 

historii dla młodego pokolenia Polaków i stanowi dobry przykład uczczenia pamięci 

wszystkich polskich Bohaterów II wojny światowej, bez podziału na gorszych i lepszych, bo 

każda kropla krwi przelana za Ojczyznę jest jednakowo droga dla każdego Polaka. 

Uroczystość związana z 77 rocznicą bitwy pod Lenino jest przykładem, że wszyscy jej 

uczestnicy jednakowo oceniają poświęcenie i trud polskich żołnierzy walczących na 

wszystkich frontach II wojny światowej oraz członków Ruchu Oporu w okupowanej Polsce. 

Podobne uroczystości miały także miejsce w szeregu miejscowości województwa 

lubelskiego. 

 

 

 

 

Diorama ukazująca bitwę pod Lenino 

 

 

 



 

 
 

Wydanie specjalne gazety „Żołnierz Wolności” nr 8 z dn. 15 X 1943 roku 
 
 

 
 

Odznaczenie dla uczestników bitwy pod Lenino  



 
 
 

 
 

Znaczki pocztowe z lata 1953-1954 wydane z okazji rocznic bitwy pod Lenino 
 



 

 
 

Poczet sztandarowy IV Liceum Ogólnokształcącego im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie 
 

 
 

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie 



 
 

 
 

Delegacja uczniowska z wiązanka kwiatów 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cmentarz polskich żołnierzy – kościuszkowców znajdujący się w miasteczku Lenino 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Kwiaty przy wejściu na Cmentarz Wojenny w Chełmie 
 

 
 
 
 

st. sierż. /s/ dr Paweł Kiernikowski 


