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Odpowiadając na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 
29 grudnia 2016 r. w sprawie prac ekshumacyjnych prowadzonych w lesie lućmierskim 
uprzejmie informuję, co następuje: 

1) Prace ekshumacyjne w lesie lućmierskim zostały podjęte w 2012 r. w ramach 
ćwiczeń terenowych studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego prowadzonych 
pod kierunkiem dr. Olgierda Ławrynowicza, przy wsparciu Stowarzyszenia Naukowego 
Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, z pomocą merytoryczną Instytutu Pamięci 
Narodowej Oddział w Łodzi i były prowadzone także w kolejnym roku. W ich trakcie 
poczynione zostały nowe ustalenia bardzo istotne dla kompleksowego poznania problematyki 
egzekucji w Zgierzu stu Polaków w dniu 20 marca 1942 r.: zlokalizowano prawdopodobne 
pierwotne miejsce mogiły, w której w 1942 r. zostały pogrzebane ciała ofiar egzekucji 
(położone kilkadziesiąt metrów na północ od miejsca upamiętnionego w 1982 r. jako 
mogiła), zrealizowano także prace archeologiczne przy krzyżu znajdującym się kilkaset 
metrów dalej; w obydwu miejscach wydobyto szczątki kostne (małe i większe), rzeczy 
osobiste, monety, przedmioty itp. 

2) Znalezione szczątki kostne, o ile spełniały wymagania związane ze stanem 
zachowania, zostały poddane badaniom genetycznym przy udziale Zakładu Medycyny 
Sądowej Akademii Medycznej w Lodzi. Na ich podstawie sporządzone zostały profile 
genetyczne ofiar niemieckich zbrodni dokonanych w tym lesie. Jak wiadomo, w lesie 
pochowano nie tylko ofiary egzekucji z 1942 r.: wcześniej - od listopada 1939 r. do wiosny 
1940 r. Niemcy dokonywali w nim mordów na polskiej inteligencji w ramach 
..lntelligenzaktion r ', czyli planowej akcji likwidacji elit Państwa Polskiego. 
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3) Równolegle trwały badania ikonografii i dokumentów, m.in. posiadanych przez 
Muzeum Miasta Zgierza, w tym niedatowanych fotografii przedstawiających pogrzeb 
odbywający się pod krzyżem w lesie. Dokonana porównawcza analiza fotografii 
z przedmiotami wydobytymi z grobu pod krzyżem, uzupełniona o analizę innych źródeł 
i publikacji pozwoliła stwierdzić z całą pewnością, że zdjęcia wykonano latem 1945 r. 
podczas ceremonii pogrzebowej odbywającej się w lesie lućmierskim w miejscu, gdzie 
do dzisiaj znajduje się wspomniany krzyż oraz że jest to pochówek szczątków odnalezionych 
w tym lesie w czasie prac ekshumacyjnych przeprowadzonych wiosną 1945 r., a więc 
z wszelkim prawdopodobieństwem także odkrytych wówczas szczątków ofiar egzekucji 
zgierskiej (protokół z tych prac nie zachował się). 

4) Ponieważ badania szczątków kostnych zostały j u ż zakończone, w Łódzkim 
Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi , który formalnie jest podmiotem odpowiedzialnym 
za sprawy pochówków ofiar wojny, zgodnie z przepisami zapadła decyzja o urządzeniu 
uroczystego pogrzebu wydobytych szczątków. Wstępnie przewidziano, że odbędzie się on 
pod krzyżem w lesie lućmierskim, w 75. rocznicę egzekucji, t j . 20 marca 2017 r. Przedmioty, 
monety i inne rzeczy wydobyte z mogił mają być z kolei przekazane do Muzeum Miasta 
Zgierza. Organizatorem uroczystości rocznicowych będzie Wojewoda Łódzki, przy udziale 
Prezydenta Miasta Zgierza, a pogrzeb szczątków będzie jednym z punktów opracowywanego 
wspólnie programu obchodów. Zostaną na nie zaproszeni tak jak co roku także wszyscy radni 
Rady Miasta Zgierza. 

5) Mogę jednocześnie zapewnić Pana, że planowane miejsce pochówku nie koliduje 
z przebiegiem budowanej drogi S-14. W pasie tym trwają j u ż archeologiczne badania 
weryfikacyjne. W ich trakcie została odkryta jedna mogiła zawierająca pełny szkielet kostny: 
wiele danych wskazuje, że jest to grób inwalidy - nieznanego z imienia i nazwiska kapelana 
Armi i Krajowej, zastrzelonego przez niemieckiego żandarma (pochowanego razem z kulą). 
Prace weryfikacyjne i badania będę jeszcze trwały, dlatego te szczątki, jak i ewentualne 
kolejne odnalezione w lesie, będą mogły być ponownie złożone w grobie w późniejszym 
czasie. 


