
UCHWAŁA   NR XXXIII/169/10 
RADY  GMINY  LIPNO 

z dnia 11 kwietnia 2010 roku 
 

w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i 
Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku 
przedstawicieli władz państwowych, kościelnych, wojskowych, 
kombatanckich i innych. 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym    
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) na wspólnym posiedzeniu 
 

Rada Powiatu w Lipnie, Rada Miejska w Lipnie, Rada Gminy Lipno 
zwracają się z następującym apelem 

do 
Mieszkańców Powiatu Lipnowskiego 

 
 

§ 1. Dnia 10 kwietnia 2010 r. obiegła świat bolesna wiadomość o katastrofie 
lotniczej polskiego samolotu TU-154, w której zginęli:                           
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z Małżonką, przedstawiciele instytucji 
państwowych, duchowieństwa, organizacji kombatanckich i stowarzyszeń 
katyńskich oraz sił zbrojnych RP. 
Nieprawdopodobność tego wydarzenia sprawiła, iż Naród Polski, w tym 
również społeczność Miasta i Gminy Lipno oraz całego Powiatu Lipnowskiego 
nie jest w stanie wyrazić ogromu smutku i cierpienia związanego z tym 
tragicznym wydarzeniem. Zginęli bowiem czołowi przedstawiciele Narodu 
Polskiego, którzy swoje życie i pracę poświęcili Ojczyźnie. 
Nabiera symbolicznego znaczenia fakt, iż Osobowości, które kształtowały życie 
polityczno-społeczne Polski zginęły, lecąc uczcić pamięć wybitnych 
przedstawicieli Narodu Polskiego pomordowanych w Katyniu. Od dzisiaj także 
dramat w Smoleńsku zapisze się boleśnie na kartach historii Narodu Polskiego. 
Niech pamięć o wybitnych postaciach tragicznie zmarłych w katastrofie 
lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem połączy wszystkich 
Polaków w chęci budowania silnej i sprawiedliwej Polski. Tragiczne wydarzenia 
muszą również służyć przyszłym pokoleniom Polaków, pokazując im, iż byli 
tacy, którzy służąc Ojczyźnie ponieśli najwyższą ofiarę tracąc własne życie. 
Smutek i cierpienie zawsze kiedyś mijają, ale pamięć o wybitnych 
przedstawicielach Narodu Polskiego, którzy zginęli pod Smoleńskiem niech 
będzie wieczna. 
Spoczywajcie w Pokoju. 
 

 



§ 2.  Rada Powiatu w Lipnie, Rada Miejska w Lipnie, Rada Gminy Lipno 
zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców Powiatu Lipnowskiego o 
godne uczczenie pamięci tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej w 
Smoleńsku. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

 


