
Uchwała nr 26/IV/2013  
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

z dnia 16 stycznia 2013 r. roku 
 

 
 
w sprawie uhonorowania postaci Henryka Gawareckiego. 
 

 
Na podstawie § 2 pkt 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin stanowiącego 
załącznik do uchwały nr 998/XLI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2006 r. 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu z późn. 

zm.  Młodzieżowa Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin zwraca się z prośbą do Rady Miasta Lublin 
o uhonorowanie postaci Henryka Gawareckiego – wybitnego lubelskiego 
historyka i regionalisty oraz ogromnego patrioty lokalnego. Uhonorowanie to 
miałoby nastąpić poprzez nadanie jego imienia dowolnemu elementowi 
infrastruktury (plac; ulica; bulwar; szkoła; itp.).  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta 

 
Filip Trubalski 

 
 
 
 

 
 



Uchwała nr 26/IV/2013 Młodzieżowej Rady Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2013 r. roku 

Załącznik 
do uchwały nr 26/IV/2013  

Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 
z dnia 16 stycznia 2013 r. roku 

 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Henryk Gawarecki był wybitnym historykiem i regionalistą, którego praca znacząco 

wpłynęła na wypromowanie Lublina jako miejsca ciekawego. Dzięki jego książkom 

mieszkańcy mogli poznać tajemnice otaczającej ich codziennie szarej rzeczywistości, 

mogli poczuć dreszczyk emocji patrząc na rzeczy pozornie zwyczajne z nieco innej 

ciekawszej perspektywy.  W swojej pracy skupił się na Lublinie, który szczególnie 

umiłował. Stworzył o nim szereg książek min. „O dawnym Lublinie” w której 

przedmowie pisał „… Wewnętrzna potrzeba popularyzowania przeszłości Lublina 

wynikała również z głębokiego sentymentu autora do tak dobrze znanych – 

od dziesiątków lat – ulic, placów, gmachów, do krajobrazu i klimatu miasta.” Dalej 

pisze „Byłoby wielką satysfakcją dla autora jeśliby lektura zachęcała do dalszego 

pełnego i systematycznego poznawania historii miasta”. (O dawnym Lublinie; Henryk 

Gawarecki; Wydawnictwo Lubelskie; Lublin 1974). Widzimy więc, że mamy 

do czynienia z człowiekiem wybitnym, szczególnie zasłużonym dla regionu, którego 

pamięć powinna zostać stosownie uczczona. 


