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„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie.
Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie.
Bóg nagradzać będzie(...)”.
Jan Kochanowski

Obchody 11. rocznicy
Katastrofy Smoleńskiej
Lublin, 10 kwietnia 2021 roku
(sobota)
10 kwietnia będziemy przeżywali 11. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, wydarzenia bez precedensu
w naszej historii. Warto przypomnieć, że w Lublinie została wypracowana i jest realizowana w niezmienionej formie od pierwszej rocznicy wspólna formuła upamiętnienia tej narodowej tragedii, ponad
partyjnymi podziałami, łączącą przedstawicieli różnych szczebli władz administracji państwowej i samorządowej, organizacji i instytucji, świeckich i duchownych, z aktywnym udziałem młodego pokolenia.
W tym roku ze względu na stan epidemii nie jest możliwe upamiętnienie Ofiar tej katastrofy – wybitnych przedstawicieli narodu i państwa, którzy zginęli tragicznie pełniąc służbę publiczną - w dotychczasowy sposób.
O godz. 17.00 reprezentanci Społecznego Komitetu - Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, Dowódca Garnizonu Lublin, Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność” złożą wspólny wieniec pod tablicą upamiętniającą Ofiary katastrofy na budynku
klasztoru oo. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42, jako symbol hołdu i wdzięcznej pamięci
Mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny o 96 Ofiarach smoleńskiej tragedii.
O godz. 18.00 reprezentanci Społecznego Komitetu wezmą udział we Mszy św. w intencji
Ofiar tej tragedii pod przewodnictwem JE bpa Józefa Wróbla w kościele pw. Matki Bożej Królowej
Polski przy ul. Gospodarczej 7 w Lublinie. Po Mszy – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego –
nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą Ofiary katastrofy smoleńskiej na placu przy kościele MB Królowej Polski.
Zachęcamy Mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny do indywidualnego upamiętnienia
ludzi, którzy służąc Ojczyźnie oddali swe życie w tym tragicznym wydarzeniu sprzed 11 lat.

„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”.
W imieniu Społecznego Komitetu
Teresa Misiuk
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WOLONTARIAT LUBELSKIEJ SOLIDARNOŚCI
Nie biegam – pomagam!
Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980” to aktywna lekcja historii, utrwalanie pamięci o naszych
lipcowych bohaterach przez sport, a jednocześnie popularyzacja zdrowego stylu życia. To także doskonała okazja do promocji NSZZ „Solidarność” i integracji związkowców z mieszkańcami Lubelszczyzny oraz rozbudzania lokalnego patriotyzmu, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.
5 czerwca 2021 r., w sobotę, po raz 28 organizujemy jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych imprez sportowych. Proponujemy udział w Biegu ulicami Lublina uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom, a przedstawicieli biznesu zapraszamy do Charytatywnego Biegu Firmowego – wszystkie na dystansie 2300 metrów. Najmłodsi spróbują swoich sił na
płycie stadionu w ramach Biegu Krasnali i Biegu Młodzików. Natomiast bardziej doświadczeni biegacze mogą wziąć udział w 8. PKO Półmaratonie Solidarności i pokonać trasę ponad 21 km.
Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wymaga od Regionu zgromadzenia ok. 300-osobowej
grupy wolontariuszy, którzy zadbają o bezpieczeństwo uczestników na trasie biegów, zapewnią obsługę punktów żywienia, obsługę strefy startów i strefy mety.
Zwracamy się do Was z apelem o udział, w formie wolontariatu, w organizacji naszej imprezy.
Zapraszamy związkowców i nie tylko, z całymi rodzinami. Razem stwórzmy wyjątkową atmosferę
tego wydarzenia!
Czekamy na zgłoszenia imienne osób od 14 roku życia
do WOLONTARIATU LUBELSKIEJ SOLIDARNOŚCI.
Zapisy do wolontariatu przyjmujemy do dnia 31 maja br., telefonicznie pod numer:
81 53 208 11; lub na e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl
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