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Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą pomnika mjr. Waleriana 
Łukasińskiego, złożoną na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 27 sierpnia 2015 r., wyjaśniam, 
co następuje: 

1) Uszkodzenie płyty inskrypcyjnej, będące przedmiotem interpelacji, nie zostało 
dokonane współcześnie, lecz jest szczególnym znakiem historii całego pomnika i powstało 
ponad 70 lat temu. Tę historię pozwolę sobie Panu krótko przypomnieć. 

2) Tablica inskrypcyjna na pomniku zlokalizowanym obecnie w Parku Miejskim jest 
jedynym elementem zachowanym z pierwszego pomnika wystawionego przez małż. 
Piaskowskich w okresie międzywojennym na terenie podzgierskiej ówcześnie wsi 
Piaskowiec Okazałe upamiętnienie z krzyżem i postacią mjr. Łukasińskiego stało zaledwie 
kilka lat i zniszczyli w czasie II wojny światowej niemieccy okupanci. 

3) Po wielu latach z detali pomnika udało się odnaleźć tylko tę przełamaną tablicę. 
Wykorzystano ją, gdy w 1988 r. wznoszono drugi pomnik Waleriana Łukasińskiego według 
projektu zgierskiego artysty Jerzego Wieczorka „Bohdana". Odsłonięto go przy ul. 
A. Struga, przed budynkiem ówczesnego Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, 
oddając pod opiekę młodzieży tej szkoły. 

4) Gdy w wyniku przemian zgierskiej oświaty szkołę zlikwidowano, Starosta 
Zgierski sprzedał obiekt prywatnemu inwestorowi, niestety wraz z pomnikiem, który 
w międzyczasie uległ degradacji, także wskutek braku opieki. Nowy właściciel 
nieruchomości zażądał podjęcia przez władze miasta Zgierza ostatecznej decyzji co do 
losów pomnika. Ostatecznie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi opracowana 
została nowa koncepcja architektoniczna pomnika, w której wykorzystano po raz kolejny 
starą tablicę inskrypcyjną oraz głaz narzutowy z drugiego upamiętnienia. Na miejsce jego 
wystawienia wybrano reprezentacyjny pasaż w Parku Miejskim, od niedawna noszący imię 
mjr. Waleriana Łukasińskiego. Koszt podjętych w 2011 r. prac wyniósł 29 tys. zł i został 
pokryty ze środków własnych budżetu Miasta Zgierza, z dotacji celowej przekazanej 
z budżetu Powiatu Zgierskiego oraz dofinansowania uzyskanego z Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa w Warszawie, przekazanego na wykonanie dodatkowej tablicy 
informacyjnej o losach pomnika. 
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5) Dodatkowo w 2012 r. przy pomniku, na prośbę rodziny małż. Piaskowskich, 
została zamontowana reprodukcja przedwojennej pocztówki z wizerunkiem pierwszego 
pomnika, co umożliwia zainteresowanym osobom poznanie historii upamiętnienia. 

6) Uszkodzona ponad 70 lat temu przez Niemców płyta inskrypcyjna, jest więc 
wyjątkowym świadkiem losów pomnika i z tego powodu została zachowana w kolejnych 
pracach odtworzeniowych. Nie mniej poleciłem pracownikom Urzędu Miasta Zgierza 
dokonanie przeglądu stanu pomnika i przy uważnych jego oględzinach stwierdzone zostało 
rozszczelnienie spoiny wypełniającej pęknięcie płyty - spoina ta będzie uzupełniona 
stosownie do zaistniałych potrzeb. 

W związku z przedmiotową interpelacją chciałbym dodatkowo poinformować Pana 
o podjętej inicjatywie ubogacenia pomnika płaskorzeźbą z portretem mjr. Waleriana 
Łukasińskiego. Inicjatywa ta, skierowana na moje ręce przez Pana Kazimierza Skibickiego 
z Łodzi, zyskała już wstępną akceptację Pana dr. hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta, 
Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Obecnie oczekuję 
przedstawienia szczegółowego kosztorysu zamierzonych prac, co umożliwi złożenie 
formalnego wniosku o przyznanie przez Radę dofinansowania. Realizacja tych prac jest 
przewidywana w roku 2016 i znajdzie swoje odzwierciedlenie w pracach nad 
przyszłorocznym budżetem Miasta Zgierza. 

Z poważaniem 


