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Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana interpelację  z dnia 4 kwietnia 2014 r.  w sprawie 
obecności symboli Lublina w przestrzeni miejskiej, przedstawiam co następuje.

Prezydent  Miasta  Lublin  wyróżnia  Honorowym  Patronatem  wiele  wydarzeń 
i inicjatyw.  Ich  organizatorzy  są  zobowiązywani  do  umieszczania,  oprócz  informacji 
o Patronacie,  herb  Miasta  Lublin  w  graficznych  materiałach  informacyjnych 
i promocyjnych  dotyczących  realizowanych  przedsięwzięć.  Ponadto  zobligowani  są 
do ekspozycji  udostępnianego  przez  Kancelarię  Prezydenta  Miasta  Lublin  roll  up'u 
z herbem  Miasta  Lublin,  podczas  realizacji  przedsięwzięcia,  jeśli  pozwalają  na  to 
możliwości  organizacyjne.  Dzięki  różnorodnej  tematyce  i  dużej  liczbie  inicjatyw 
obejmowanych  Honorowym  Patronatem  Prezydenta  Miasta  Lublin  (382  inicjatywy 
w roku  2013)  herbu  Lublina  jest  szeroko  rozpowszechniany  wśród  licznego  grona 
odbiorców przedsięwzięć  o  zasięgu lokalnym,  regionalnym,  ogólnopolskim a  często 
również międzynarodowym.

W ramach wizyt w Ratuszu grup dzieci i młodzieży oraz gości z kraju i zagranicy, 
podczas oprowadzania po sali obrad Rady Miasta Lublin lub spotkań organizowanych 
w tym miejscu, odwiedzający są informowani o historii herbu, genezie jego barw, jego 
znaczeniu oraz zasadach jego używania.
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Wszystkie  osoby  zwracające  się  do  Kancelarii  Prezydenta  Miasta  Lublin 
z zapytaniem o możliwość wykorzystania herbu Lublina, zapoznawane są z zasadami 
używania herbu,  określonymi  w załączniku nr 6 do Uchwały nr 465/XXI/2004  Rady 
Miasta Lublin z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi Miasta Lublin,  
flagi urzędowej Miasta Lublin i hejnału Miasta Lublin, które wraz z plikami graficznymi 
zawierającymi  wizerunek  herbu,  udostępnione  są  na  stronie  internetowej  Urzędu 
Miasta Lublin (www.um.lublin.eu) w zakładce Miasto Lublin – Symbole miasta.

Zgodnie  z  zapisami  wymienionego  wyżej  załącznika  herb  Miasta  może  być 
umieszczany w jednostkach organizacyjnych jakimi są szkoły i placówki prowadzone 
przez Miasto Lublin, natomiast flaga Miasta może być w nich umieszczana z okazji 
uroczystości, świąt i rocznic państwowych lub regionalnych. 

Z  uwagi  na  to,  iż  podmioty  te  powinny  używać  herbu  i  flagi  w  kształcie,  
proporcjach  i  barwach  zgodnych  ze  wzorami  graficznymi  przedstawionymi 
w załącznikach  do  wymienionej  wcześniej  uchwały,  w  2007  r.  przygotowano 
i przekazano  lubelskim szkołom i  placówkom pakiet  edukacyjny  „Symbole  Lublina”. 
Pakiet  jest  częścią  interdyscyplinarnego  programu  edukacyjnego  „To  Mój  Lublin”, 
realizowanego  od  2000  r.  przez  Młodzieżowy  Dom Kultury  nr  2.  Pomysłodawcami 
i koordynatorami  programu  są  Dorota  i  Benon  Bujnowscy,  a  jego  misją  jest 
umożliwienie  uczestnikom  zdobycia  wiedzy  i  umiejętności  oraz  przyjęcia  postaw 
i zachowań,  pomocnych  w  aktywnym  uczestniczeniu  w  życiu  demokratycznego 
społeczeństwa.  Projekt  „Symbole  Miasta”  uzyskał  dofinansowanie  w  ramach 
rządowego  programu  poprawy  bezpieczeństwa  w  szkołach.  W  jego  ramach 
przygotowano 250 egz. pakietów edukacyjnych oraz 500 egz. wydruków herbu Lublina 
(do ewentualnego oprawienia) i  rozdysponowano je do lubelskich szkół  i  placówek. 
Przygotowano też wystawę fotograficzną „Symbole Lublina”.

Pakiet „Symbole Lublina” zawiera komplet czterech scenariuszy lekcji oraz pięciu 
zajęć pozalekcyjnych:  wycieczek po Lublinie  oraz gier  dydaktycznych i  terenowych, 
a także  opis  historii  herbu  Lublina  i  treść  w/w  uchwały  wraz  z  załącznikami. 
Scenariusze  zostały  przygotowane  przez  Elżbietę  i  Sławomira  Jacka  Żurków a  ich 
zastosowanie podczas procesu dydaktycznego umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy 
na  temat  działania  samorządu  lokalnego  i  pozwala  na  budowanie  świadomości 
regionalnej oraz postaw uczestnictwa w kulturze ogólnonarodowej i ogólnoeuropejskiej.

Pakiet ten oraz symbole Lublina (podobnie jak symbole Lubelszczyzny i Polski) są 
stale  do  pobrania  przez  szkoły  w  formie  elektronicznej  ze  strony  internetowej 
Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Bernardyńskiej 14a. Umożliwia to szkołom 
i placówkom wydruk i umieszczanie oprawionego herbu Lublina w reprezentacyjnych 
pomieszczeniach.

W związku  ze  zbliżającym  się  jubileuszem siedemsetlecia  lokacji  Lublina,  ten 
charakterystyczny znak miejskiej  wspólnoty samorządowej stanie się  między innymi 
przyczynkiem  do przeprowadzenia  w  szkołach  i  placówkach  lekcji  oraz  zajęć 
edukacyjnych poświęconych rodzinnemu miastu, jego historii i teraźniejszości. 

Kształtowanie  postaw patriotycznych  służy identyfikacji  narodowej  i  kulturowej, 
przygotowuje  do  życia  w  społeczeństwie,  wpływa  na  kształtowanie  więzi  z  krajem 
ojczystym i przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Patriotyzm 
jest  wartością  uniwersalną  i  trzeba  go  budować  stopniowo  poprzez  działalność 
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dydaktyczno –  wychowawczą.  Program edukacji  patriotycznej  jest  ściśle  powiązany 
z edukacją regionalną.

Wychodząc  naprzeciw  tym  oczekiwaniom (również  dzięki  sugestii  skierowanej 
przez Pana Radnego),  doradcy metodyczni  w szkołach prowadzonych przez Miasto 
Lublin, przeprowadzą w bieżącym roku lekcje otwarte oraz zorganizują we współpracy 
z  Instytutem  Pamięci  Narodowej  i  lubelskimi  uczelniami  wyższymi,  seminarium dla 
nauczycieli  poświęcone  współczesnemu  patriotyzmowi,  w  tym  roli  symboli 
w kształtowaniu  wspólnoty miejskiej  i  narodowej.  Materiały poseminaryjne  staną się 
pomocą  i  inspiracją  dla  szkół  realizujących  własne  programy  dydaktyczne 
i wychowawcze z zakresie kształtowania postaw patriotycznych. 

W roku jubileuszowym zostaną przeprowadzone konkursy plastyczne i literackie 
poświęcone  w/w  tematyce.  Wzorem  działań  prowadzonych  podczas  ubiegania  się 
Lublina  o  miano  Europejskiej  Stolicy  Kultury,  zostaną  ponownie  przeprowadzone 
w naszych  szkołach  i  placówkach  lekcje  poświęcone  Lublinowi,  realizowane 
wg scenariusza  przygotowanego  przez  doradców  metodycznych.  W  miejscu  tym 
składam  zapewnienie,  iż  zarówno  dyrektorzy  lubelskich  szkół  oraz  placówek,  jak 
i doradcy metodyczni, nadal będą podejmować inicjatywy podnoszące jakość działań 
wychowawczych  szkół  w  zakresie  kształtowania  postaw  patriotycznych  oraz  więzi 
z miastem rodzinnym.

Mając na uwadze przedstawione wyżej działania należy stwierdzić,  że symbole 
Lublina  w  sposób  stopniowy  i  konsekwentny  powracają  do  przestrzeni  Miasta 
i świadomości jego mieszkańców. Dziękując za zgłoszone propozycje pragnę zapewnić 
Pana  Radnego,  że  zostaną  one  szczegółowo  przeanalizowane  przez  odpowiednie 
komórki organizacyjne Urzędu i  będą wdrażane.  Należy mieć jednakże na uwadze 
fakt,  że  wprowadzenie  niektórych  z  nich  będzie  wymagało  określonych  nakładów 
finansowych, co  może oznaczać  ich realizację w dłuższej perspektywie czasowej.

Jednocześnie  informuję  Pana  Radnego,  iż  herb  Miasta  Lublin  będzie 
sukcesywnie  umieszczany w przestrzeni  miejskiej,  w  tym na  budynkach oraz 
w pomieszczeniach zajmowanych przez jednostki  organizacyjne Miasta Lublin. 
W pierwszej  kolejności  herb  Miasta  będzie  umieszczony  na  budynkach 
zajmowanych przez Urząd Miasta, w pomieszczeniach Biur Obsługi Mieszkańców 
oraz  w  sekretariatach  komórek  organizacyjnych  Urzędu.   Dodatkowo 
z wnioskiem  o  umieszczenie  herbu  Lublina  w  przestrzeni  miejskiej  -  na 
budynkach i w pomieszczeniach jednostek miejskich - wystąpię do dyrektorów 
tych organizacji.  

Sekretarz Miasta Lublin
/-/ mgr Andrzej Wojewódzki
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