
P R E Z Y D E N T MIASTA 
Z G I E R Z A 

Zgierz, 9.03.2018r. 

Pan Marek Scncerek 
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W odpowiedzi na interpelację z dnia 27.02.2018r. w sprawie możliwości upamiętnienie 
stulecie odzyskania niepodległości uprzejmie informuję, że Miasto Zgierz w ramach obchodów 100-
lecia Niepodległości planuje cały szereg działań upamiętniających tę rocznicę: 

1. zaprojektowane zostało okolicznościowe miejskie logo wykorzystywane przy publikacjach 
i materiałach związanych z przygotowaniem wszystkich uroczystości patriotycznych 
odbywających się na terenie miasta. 

2. w Muzeum Miasta Zgierza przez cały rok odbywały się. odbywają i są w przygotowaniu we 
współpracy z łódzkim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, poniższe spotkania i wykłady 
i warsztaty: 

a) Wojenne losy polskiego złota, wykład. 
b) Ideały wychowania Profesora hm. Aleksandra Kamińskiego. wykład. 
c) Dzień Żołnierzy Wyklętych, warsztaty przeprowadzone z uczniami zgierskich szkół 
d) ..Zgierzanie w walkach o niepodległość 1914-1929" - wykład, promocja tomu Zgierskich 

Zeszytów Regionalnych. 
e) Major Lupaszka i jego żołnierze. Prawda i legenda, wykład, 
f) Warsztaty historyczne ..Stu straconych. Życiorysy osób. które wniosły wkład w odzyskanie 

Niepodległości. 
g) Edukacyjna wycieczka historyczna ..Pamięci Stu Straconych". 
h) Rajdy i wycieczki edukacyjne. 
i) Jan Karski - emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, wykład. 
j ) Chodzący Paradoks. Romantyczny realista, czyli rzecz o Józefie Piłsudskim, wy kład, 
k) W służbie Polsce. Losy Tadeusza Romera - dyplomaty i emigranta, wykład. 
1) Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. „Zgierski Karnawał Solidarności 1980¬

1981, wystawa fotograficzna, 
m) „Zbrodnia Wołyńska", wykład. 
n) Niepodległa Wszędzie. Europejskie Dni Dziedzictwa, wydarzenie. 
o) Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego, zdarzenie historyczne, wykład. 
p) Generał Stefan Rowecki „Grot", wykład. 
q) Orzeł Biały, godło Państwa Polskiego. Czasy nowe i najnowsze, wykład, 
r) Polskie Drogi do Niepodległości, wystawa, 
s) Ignacy Daszyński - nieoceniony współtwórca odrodzenia Polski, wykład. 

3. Ponadto wr mieście będą odbywać się: 
a) koncerty i inne zdarzenia artystyczne w odpowiednich dla tej rocznicy oprawach 

scenograficznych. 
b) zawody sportowe, 
c) wspólnie z mieszkańcami przy udziale służb nadleśnictwa odbędzie się sadzenie drzew (aleja 

bądź skwer). 
d) planowane jest również przygotowanie urodzin dla mieszkańców Zgierza urodzonych 

11 listopada (134 osoby). 



4. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć będzie wzniesienie Pomnika Wolności 
i Niepodległości w Zgierzu. 

5. Miasto Zgierz uczestniczy w programie Niepodległa. W związku z tym, że do złożenia 
wniosków nie są uprawnione jednostki samorządu, w programie aplikować będzie instytucja 
kultury: Centrum Kultury Dziecka. Działania przewidziane we wniosku będą również 
adresowane do mieszkańców. 

6. Uwieńczeniem całorocznych działań będzie przygotowanie uroczystości w dniu 11 listopada 
2018 roku. 

W związku z powyższym Miasto nie przewiduje wmurowywania płaskorzeźby na budynku 
Urzędu Miasta Zgierza, które stanowiłoby kolejne już w Zgierzu upamiętnienie, tym bardziej, że 
na budynku Urzędu umieszczone są 3 tablice pamiątkowe: 

a) Tablica z nazwiskami 36 zgierzan poległych w walkach o Niepodległość Ojczyzny w latach 
1914 - 1920. Odtworzona tablica została odsłonięta 11.XI. 1992 r. z inicjatywy Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół" oraz Towarzystwa Przyjaciół Zgierza. 

b) Tablica ufundowana przez 31. Pułk Strzelców Kaniowskich dla mieszkańców powiatu łódz
kiego jako wyraz wdzięczności za ufundowanie Pułkowi nowego sztandaru. Replika tablicy 
odsłonięta 11.XI. 1997 r. 

c) Tablica z 30.V.1937 r. poświęcona Matce Marszałka Józefa Piłsudskiego (oryginalna wyko
nana była w metalu). Replika granitowa odsłonięta 15.VIII.2005 r. 


