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W  Lublinie  odbyły  się  uroczystości  z  okazji  Narodowego  Święta  Niepodległości  2017
zorganizowane  przez  wojewodę  lubelskiego  Przemysława  Czarneka  wraz  z  Komitetem
Honorowym  Obchodów  Narodowego  Święta  Niepodległości  11  Listopada,  w  których
wchodził lubelski Instytut Pamięci Narodowej.

Program

11 listopada (sobota) - Narodowe Święto Niepodległości

08.30 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego - Plac Litewski

09.00 - uroczysta sesja Rady Miasta Lublin z okazji Narodowego Święta Niepodległości -
Trybunał Koronny

10.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny - Archikatedra Lubelska

11.30 – przejście kolumną marszową na Plac Zamkowy
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11.45 – uroczysty apel - Plac Zamkowy:

złożenie  meldunku  Dowódcy  Garnizonu  Lublin  przez  dowódcę,  uroczystości  i
powitanie kompanii honorowych,

odegranie hymnu narodowego,

uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt,

wystąpienia okolicznościowe,

wręczenie awansów wojskowych,

apel pamięci i salwa honorowa,

koncert orkiestry wojskowej,

składanie kwiatów pod upamiętnieniami: tablicami więźniów Zamku Lubelskiego,
pomnikiem Zaporczyków,

defilada kompanii honorowych,

defilada jazdy konnej i pojazdów historycznych,

imprezy  towarzyszące,  w  tym  m.in.:  prezentacja  grup  rekonstrukcyjnych  i
pojazdów historycznych,  wystawa sprzętu służb mundurowych (w tym Wojska
Polskiego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, Policji, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego), przewodnicy PTTK
poprowadzą wycieczki „Szlakiem odzyskania niepodległości”, zespoły muzyczne
poprowadzą „śpiewanki patriotyczne”.

13.30 - złożenie wiązanek kwiatów przy tablicach upamiętniających:

Władysława Cholewę, Delegata Rządu RP na województwo lubelskie i Wojewodę
Lubelskiego w latach 1941-1944  - budynek Sądu Okręgowego przy ul. Krakowskie
Przedmieście 43),

Jerzego de Tramecourta, Wojewodę Lubelskiego w latach 1937-1939 - budynek
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4).

13.45 - złożenie kwiatów na mogiłach legionistów  - komunalny cmentarz wojenny przy ul.
Białej, wejście obok Radia Lublin)

14:00 -  Wspólne miejskie śpiewanie popularnych pieśni  patriotycznych (hol  Ratusz,  Pl.
Łokietka 1)

16.30 - start biegu Mila Niepodległości - gmach Poczty Polskiej

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina również o tym jak należy
czcić barwy biało-czerwone i z szczacunkiem śpiewać hymn.
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