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Lublin, 09.03.2020 r.

Pan
Zbigniew Ławniczak
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.47.2020

Szanowny Panie Radny,
Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 24 lutego br.

w sprawie

utworzenia Alei Sławnych Lublinian celem upamiętnienia postaci artystów i ludzi zasłużonych
dla naszego miasta, uprzejmie informuję co następuje.
Miasto Lublin stanowi miejsce twórczości wielu znakomitych artystów, postaci
zasłużonych

dla

lubelskiej

sceny

artystycznej

i

polskiej

kultury.

Zależałoby

nam

na upamiętnieniu cenionych osobowości związanych z naszym miastem w sposób godny
i odpowiadający oczekiwaniom mieszkańców. Chcielibyśmy z jednej strony poprzez
symboliczną obecność w przestrzeni publicznej uczcić ich pamięć, z drugiej strony zwrócić
uwagę na twórczość i związki z Lublinem wszystkim osobom odwiedzającym nasze miasto.
Prezydent Miasta Lublin polecił w tym celu Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków wskazanie
w przestrzeni publicznej miejsca, które będzie najdogodniejsze ze względu na swoje
usytuowanie

w

obszarze

objętym

opieką

konserwatorską,

a

także

odpowiednio

wyeksponowanie, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia odwiedzających nasze miasto
turystów, a także samych Lublinian.
Jednocześnie pragnę poinformować, że Miasto Lublin podjęło już działania w celu
uhonorowania wybitnego muzyka i kompozytora śp. Romualda Lipko. W tym celu
poszukujemy jak najbardziej właściwego rozwiązania. Prezydent Krzysztof Żuk rozmawiał już
w tej sprawie z prezesem Polskiego Radia Lublin Mariuszem Deckertem, by skwer imienia
zmarłego w ostatnim czasie muzyka pojawił się w pobliżu lubelskiej rozgłośni, miejscu
szczególnie ważnym dla Budki Suflera.
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Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców. Ze szczególną wrażliwością będziemy
podchodzić do wszystkich głosów i życzeń Lublinian, którzy wnioskują o uhonorowanie
śp. Romualda Lipko, także w innych miejscach w przestrzeni naszego miasta.
Sekretarz Miasta Lublin
Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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