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Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast, Starostowie
w województwie lubuskim

Szanowni Państwo,
27 listopada 2020 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję,
by patronami roku 2021 ustanowić między innymi Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana
Wyszyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz bohaterów ustanowienia
Konstytucji 3 Maja. W roku tym obchodzimy bowiem 40. rocznicę śmierci i 120. rocznicę
urodzin
Prymasa
Tysiąclecia,
100.
rocznicę
urodzin
młodego
poety
z pokolenia Kolumbów oraz 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. dostrzegając wyjątkowość tych postaci
i dat, włącza się w obchody tak ważnych dla każdego Polaka rocznic. Chcemy
pokazać czym był patriotyzm i Ojczyzna dla naszych szlachetnych i odważnych
przodków oraz podkreślić wagę pozostawionego przez nich dziedzictwa. Całoroczne
obchody związane będą z przeprowadzeniem konkursów o tematyce patriotycznej dedykowanych zarówno dzieciom jak i dorosłym, stworzeniem wystawy zdjęć,
wydaniem folderu okolicznościowego, organizacją oficjalnych uroczystości
państwowych oraz upamiętnieniem szczególnych miejsc w województwie lubuskim.
W imieniu Pana Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka zapraszam wszystkie
Samorządy do podejmowania w swoich miastach i gminach inicjatyw mających na
celu propagowanie myśli i czynów tych ważnych postaci oraz przypominanie
Lubuszanom o wydarzeniach z historii naszego kraju, które miały znaczny wpływ na
losy naszego narodu.

W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta z papieru
z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku.

Zachęcam także do obserwowania mediów społecznościowych Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Wojewody Lubuskiego i strony internetowej, gdzie na bieżąco
umieszczane będą informacje o planowanych inicjatywach. Bardzo proszę o ich
promocję za pomocą swoich kanałów informacyjnych na stronach urzędu, mediach
społecznościowych i w gazetkach samorządowych. To niezwykle istotne, by wszyscy
mieszkańcy naszego województwa mieli szansę wziąć udział w proponowanych
aktywnościach.
Aktualnie w sytuacji ogólnoświatowej pandemii, nie mamy możliwości spotkać
się w większym gronie. Jestem przekonany, że taka forma lekcji patriotyzmu, dzięki
wzajemnemu wsparciu i chęci współpracy w tym trudnym czasie, dotrze do
szerokiego grona, pozostając ważnym i miłym wspomnieniem.
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