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Rocznica, z której Lublin może być dumny 
• 4 czerwca, w rocznicę wyborów, zróbmy sobie wszyscy pamiątkowe zdjęcia na placu Litewskim 
• Przynieśmy też kwiaty pod tablicę Komitetu Obywatelskiego „S" przy Krakowskim Przedmieściu 62 
Małgorzata Sztachetka 
m.szlachetka@kurieriubelski.pl 

- 4 czerwca 1989 roku w Pol-
sce zdarzył się cud. Jestem 
dumna, że w tamtym czasie 
mogłam uczestniczyć w pra-
cach Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarności" - mówiła 
w trakcie wczorajszej konfe-
rencji prasowej w Teatrze NN 
Jadwiga Koc. Jednocześnie do-
dała: - Dzięki temu, co wtedy 
się stało, żyjemy w niepodle-
głym kraju, dlatego świętujmy 
razem 4 czerwca. 

Organizatorzy lubelskich 
obchodów 25. rocznicy wybo-
rów z 1989 roku mają nadzieję, 
że udział w nich wezmą wszy-

scy mieszkańcy miasta. Ponad 
podziałami. Gośćmi wczoraj-
szej konferencji byli także 
przedstawiciele lokalnych 
władz: wojewoda, marszałek 
oraz prezydent Lublina. 

Uroczystości rozpoczną się 
o godz. 9, od mszy w intencji 
Ojczyzny, odprawionej przez 
arcybiskupa Stanisława Budzi-
ka w archikatedrze lubelskiej. 
Potem wszyscy przejdą na Za-
mek, gdzie wykład wygłosi hi-
storyk prof. Jerzy Kłoczowski, 
w 1989 r. przewodniczący Ko-
mitetu Obywatelskiego „Soli-
darność" Województwa Lubel-
skiego. Do Lublina 4 czerwca 
przyjedzie także Zbigniew Bu-
jak, znany działacz opozyq'i de-
mokratycznej z czasów PRL. 

WYBORY 
4 czerwca 1389 

• Wojewoda Wojciech Wilk. prezydent Krzysztof Żuk, Jadwiga 
Koc, marszałek Krzysztof Hetman i Tomasz Pietrasiewicz 

W południe byli członkowie 
Komitetu Obywatelskiego spot-
kają się z mieszkańcami Lubli-
na przy Krakowskim Przed-
mieściu 62 (pałac Morskich), 
gdzie komitet miał swoją sie-
dzibę. 

- Prosimy, aby lublinianie 
przynieśli tam kwiaty, które po-
tem będą rozdawane przechod-
niom przez osoby urodzone 
w 1989 roku. To będzie prosty 
gest, ale bardzo znaczący - pod-
kreśla Jadwiga Koc. 

Kulminacyjnym punktem 
obchodów będzie wspólne 
zdjęcie, które o godz. 12.30 zro-
bią sobie na placu Litewskim 
mieszkańcy Lublina. Plac bę-
dzie wyglądał inaczej niż zwy-
kle. Wokół„baobabu"- takjak 

pięć lat temu - stanie symbo-
liczna instalacja Teatru NN „Ur-
ny Wolności". 

- Nasz pomysł tak spodobał 
się przedstawicielom Kancela-
rii Prezydenta Komorowskiego, 
że takie urny będzie można zo-
baczyć tym razem w 30 mia-
stach Polski. To jest nasz wkład 
w rocznicę wyborów '89 roku -
mówił wczoraj Tomasz Pietra-
siewicz, dyrektor Ośrodka Bra-
ma Grodzka-Teatr NN. 

O rocznicy słynnych wybo-
rów pamięta wiele instytucji, 
np. Miejska Biblioteka Publicz-
na w Lublinie i Urząd Miasta 
zapraszają od 1 do 4 czerwca 
na Dni Wolności, które będą się 
odbywać na placu przed CK 
przy ul. Peowiaków 12. • 
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