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Wielkanocnie w Regionie Środkowo-Wschodnim
10 kwietnia br., w siedzibie
Zarządu Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie przy ul. Królewskiej 3, odbyło się spotkanie Wielkanocne. Uroczystość
rozpoczął Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego.
Marian Król przywitał wszystkich zebranych, składając życzenia z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego.
Wśród zaproszonych gości
pojawił się metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik.
Duchowny
przywitał
wszystkich
zaproszonych,
składając życzenia Wielkanocne oraz ciesząc się z możliwości przebywania w gronie działaczy i przyjaciół Solidarności.
Arcybiskup przewodniczył modlitwie dziękczynnej oraz poświęcił tradycyjne wielkanocne
potrawy.
Po przemówieniach m.in.
Mariana Króla – Przewodniczącego Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność,
Teresy
Misiuk—
Lubelskiego Kuratora Oświaty,
Tomasza Pituchy – doradcy
Wojewody Lubelskiego i Zbigniewa Kmicica – prezesa
Pracodawców Ziemi Lubelskiej, nastąpiła druga część
Wielkanocnego spotkania .
Zaproszeni goście mieli okazję porozmawiać oraz skosztować potraw, przygotowanych
przez firmę cateringową.
Mateusz Bednarek
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7. rocznica
Katastrofy
Smoleńskiej
W Lublinie odbyły się uroczystości
upamiętniające
7. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Obchody rozpoczęły się
od złożenia kwiatów przez
przedstawicieli
Społecznego
Komitetu: Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta
Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dowódcę Garnizonu Lublin, Przewodniczącego
Regionu
Środkowo-

dów 7. Rocznicy
Katastrofy Smoleńskiej.
Rzecznik Komitetu Społecznego zaznaczyła, że w 2010
roku doszło do tragedii, która
nie powinna się wydarzyć. –
Wybitni reprezentanci państwa
polskiego i społecznicy, w jednej chwili, razem bez względu
na dzielące ich niekiedy wcześniej poglądy, 7 lat temu z nie-

Wschodniego NSZZ Solidarność pod tablicą upamiętniającą Ofiary katastrofy na budynku
klasztoru o. Kapucynów przy ul.
Krakowskie Przedmieście 42.
Główne uroczystości, z zachowaniem ceremoniału wojskowego, miały miejsce na Placu Teatralnym. Lubelski Kurator
Oświaty, Teresa Misiuk odczytała okolicznościową odezwę
Społecznego Komitetu Obcho-

wyjaśnionych do dziś przyczyn
oddali swe życie. Oddali je wypełniając, jak się później okazało swą ostatnią misję. Misją tą
było oddanie hołdu tym, którzy
mieli być zapomniani, tym
o których nie można był przez
lata zniewolenia mówić - mówiła Teresa Misiuk. Kurator
oświaty podkreśliła konieczność
pielęgnowania dobrej i trwałej
pamięci o tych, którzy poświęci-
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li swoje życie w służbie Ojczyźnie.
– Nasza tu dzisiaj obecność
niech stanie się manifestacją
naszej czci wobec tych, których
nie zawsze potrafiliśmy właściwie docenić, a których postawy
są dla nas wzorem do naśladowania – dodała.
O godz. 18.00 była sprawowana Msza św. w intencji Ofiar
tragedii smoleńskiej pod
przewodnictwem
Abpa
Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego w
kościele pw. Matki Bożej
Królowej Polski przy ul.
Gospodarczej 7 w Lublinie.
Abp Budzik w kazaniu
mówił, że modlimy się
o życie wieczne dla tych
którzy złożyli ofiarę z miłości do Polski. – Wspominamy dziś ofiary z życia poniesione z miłości
do Ojczyzny ziemskiej
i prosimy Chrystusa, aby
przyjął je do Ojczyzny
Niebieskiej - powiedział
duchowny.
Po Mszy złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą Ofiary katastrofy
smoleńskiej na placu przy kościele MB Królowej Polski.
Uroczystości zostały zorganizowane przez Społeczny Komitet Obchodów 7. Rocznicy
Katastrofy Smoleńskiej.
Tomasz Kupczyk
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7. rocznica Katastrofy Smoleńskiej
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Herb Lublina oczami przedszkolaków
W ramach obchodów 700lecia Lublina, pod patronatem
Fundacji „Ruchu Solidarności
Rodzin”, odbył się Międzyprzedszkolny Przegląd Prac Plastyczno-Technicznych pt. „Herb Lublina”. Zorganizowany został w siedzibie Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. Wystawę uświetniły występy dzieci z Przedszkola nr 7. Pociechy śpiewały i tańczyły oraz
recytowały wiersze ukazujące
piękno Lublina. Na zakończenie
uroczystości wręczono wyróżnionym dyplomy oraz nagrody.
Przegląd Prac PlastycznoTechnicznych pt. „Herb Lublina”
to bardzo ważna i potrzebna akcja, promująca symbol miejski
Lublina.
Trzeba jednak zaznaczyć, że
znaczna część lublinian niewiele
wie na temat tego symbolu, który wciąż jest mało widoczny w
mieście. Powinno się zatem zadbać o to, aby był on eksponowany w przestrzeni publicznej.
Dlatego wykonane prace plastyczne, przedstawiające różnorodne koziołki, są doskonałą formą promocji herbu Lublina. Wyeksponowanie tego typu sztuki
przez najmłodsze pokolenie jest
świadectwem troski o naszą małą ojczyznę. To jest forma edukacji, pogłębiająca wiedzę dotyczącą historii i tożsamości Lublina.
Herb Lublina jest jednym
z najstarszych symboli miejskich
w Polsce. Jedno z pierwszych
wyobrażeń lubelskiego godła
pochodzi z pieczęci Rady Miejskiej na dokumencie z 1401 roku. Przedstawia długowłosego
i wielkorogiego kozła. Od szes-
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nastego wieku herbowego kozła
ukazywano wspiętego na krzew
winorośli. W drugiej połowie XIX
wieku herb Lublina wzbogacono
o “koronę murową”
Aktualny herb Lublina został
ustanowiony przez Radę Miasta
Lublin 8 lipca 2004 roku. Przedstawia umieszczonego w czerwonym polu, zwróconego w prawo,
srebrnego kozła ze złotymi kar-

bowanymi rogami i złotymi kopytami, wspinającego się z zielonej
murawy na zielony krzak winny.
Kozioł jest symbolem m.in.
Chrystusa i duszy ludzkiej dążącej ku Bogu. W takim znaczeniu
wyobrażenie kozła obgryzającego krzew winny pojawiło się na
słynnych Drzwiach Gnieźnieńskich.
Tomasz Kupczyk
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Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
21-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 81/53 208 11 wew. 26, fax. 81/53 233 01
e-mail: fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000088689

Konto:
Bank Pekao SA III O/Lublin 88 1240 2382 1111 0000 3895 8209
To tylko

1%
a tyle dobrego można uczynić
Zadbaj, aby Twoje podatki zostały należycie wykorzystane!

Ty decydujesz!
Więcej informacji: http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html
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