Drugi dzień Zjazdu
Bogaty program drugiego dnia Zjazdu przewidywał uczestnictwo
w mszy świętej w intencji rodzin osadników, odsłonięcie pomnika,
zwiedzanie Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Muzeum Powstania
Warszawskiego – wymagał tym samym od organizatorów i uczestników

Wnętrze kościoła podczas uroczystej mszy świętej

Zjazdu precyzyjnego działania i zdyscyplinowanego przemieszczania się.
O godzinie dziesiątej ksiądz prałat Zygmunt Malacki rozpoczął
celebrowanie mszy św. w kościele p.w. św. Stanisława Kostki na
warszawskim Żoliborzu. Wygłoszona, piękna patriotyczna homilia
nawiązywała do uroczystości odsłonięcia Pomnika i przesłania Zjazdu.
Pełny tekst homilii zamieszczamy w dalszej części biuletynu. Splendoru
mszy nadało uczestnictwo licznych pocztów sztandarowych oraz pieśni
wykonywanych przez zaproszony zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
Po zakończeniu mszy św. uroczysty orszak, z pocztami sztandarowymi,
księdzem prałatem, wikariuszami i księdzem prałatem seniorem na czele,
wyszedł z kościoła ustawiając się w czworoboku przed pomnikiem.
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Po uroczystości wszyscy chcieli się fotografować przy pomniku

Jedną stronę czworoboku zajmowała kompania reprezentacyjna Wojska
Polskiego, a dwaj żołnierze pełnili wartę honorową po obydwu stronach
pomnika. Sygnał wojskowej trąbki rozpoczął uroczystości.
Po powitaniu tutejszych parafian, rodzin osadników, zaproszonych
gości oraz władz Urzędu Dzielnicy Żoliborz przemówienia wygłosili:
· Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
pan Andrzej Przewoźnik,
· Vice Burmistrz Dzielnicy Żoliborz pan Tomasz Grochulski.
Wmurowania aktu erekcyjnego, w postaci łuski od pocisku, dokonał
Janusz Szuba, a Andrzej Przewoźnik uroczyście odsłonił pomnik.
Pomnik poświęcił oraz modlitwę poprowadził ksiądz Prałat Zygmunt
Malacki.
Podporucznik Bójko uroczyście odczytał apel poległych, a kompania
reprezentacyjna Wojska Polskiego, dowodzona przez porucznika
Powroźnika oddała salwę honorową.
Po salwie honorowej delegacje władz i Stowarzyszenia złożyły wieńce
przy Pomniku, a mianowicie: Stowarzyszenia Rodzin Osadników
Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, Rady Ochrony Pamięci
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Walk i Męczeństwa, Urzędu Dzielnicy Żoliborz, Parafii p.w. św.
Stanisława Kostki, rodziny Siemiątkowskich i inni.
Podziękowania organizatorów i odegrana na trąbce melodia „Śpij
kolego” zakończyły uroczystości przy Pomniku.
Delegacja Zjazdu złożyła wieniec na grobie księdza Jerzego
Popiełuszki.

Złożenie wiązanki na grobie Księdza Jerzego Popiełuszki

Długo jeszcze zaproszeni goście, tutejsi parafianie oraz członkowie
rodzin osadników nie rozchodzili się. Oglądali pomnik, robili zdjęcia,
zapalali znicze i składali kwiaty.
Niech nam będzie można wyrazić przekonanie, że cały trud związany z
budową pomnika, oraz ofiarność darczyńców zostały należycie
uwieńczone. Natomiast msza święta, jej oprawa, asysta wojskowa z apelem
poległych i salwą honorową oddały satysfakcjonującą cześć naszym
przodkom, którzy nie szczędzili ofiar krwi i żmudnej pracy dla dobra
Ojczyzny.
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Zwiedzanie Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Muzeum
Powstania
Warszawskiego
dostarczyło
również
silnych
i niezapomnianych wrażeń.

Muzeum Powstania Warszawskiego na warszawskiej Woli

Po południu drugiego dnia obrad przewodniczący Komisji Uchwał
i Wniosków Adam Drozd odczytał wnioski opracowane przez Komisję,
a odnotowane podczas obrad plenarnych. Odczytane wnioski podano
dyskusji i głosowaniu. Zjazd zakończono odśpiewaniem „Roty”
i wyprowadzeniem sztandaru z sali obrad.
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