Marek Miziak – Inowłódz - 20 czerwca 2006

Informacja prasowa na temat planowanych obchodów rocznic związanych z prezydentem RP Ignacym Mościckim.

Na przełomie września i października w Spale odbędą się rocznicowe uroczystości związane z długoletnim gospodarzem tej miejscowości, prezydentem RP Ignacym Mościckim.
Termin to wprawdzie odległy, ale już dzisiaj warto wiedzieć, że we wspomnianym terminie w Spale odbędą się uroczystości upamiętniające daty niezwykle istotne dla historii polskiej państwowości. Będzie obchodzona 80. rocznica objęcia urzędu prezydenta RP przez prof. dr Ignacego Mościckiego (4 czerwca 1926 r.) i 60 rocznica śmierci tego wielkiego Polaka (2 października 1946 r.)
Inicjatorem tych obchodów i uroczystości jest obejmująca niekwestionowane prowadzenie wśród animatorów życia kulturalnego Spały Lokalna Organizacja Turystyczna. To ona zainspirowała władze gminy Inowłódz, w granicach której leży Spała, do przypomnienia osoby prezydenta Mościckiego i jego niekwestionowanych zasług dla Spały i okolicy. To tutaj zaczęła funkcjonować wzorcowa wieś II RP z przykładową gospodarką rolną, ale też bogatym życiem kulturalnym. Ślady tych działań widoczne są w Spale i jej sąsiedztwie do dziś. Wystarczy zajrzeć do Królowej Woli.
Inicjatorzy i organizatorzy planują, że główne uroczystości rocznicowe odbędą się 30 września i 1 października. W skład honorowego komitetu organizacyjnego wejdą m.in. marszałek Sejmiku woj. łódzkiego Stanisław Witaszczyk, starosta i przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego, gen. Ireneusz Bartniak, dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, przedstawiciele lokalnych władz administracyjnych. O patronowanie uroczystościom poproszony został obecny prezydent RP. Swój udział zapowiedziała wnuczka prezydenta, naukowiec Politechniki Poznańskiej prof. Hanna Mościcka – Grzesiak.
W programie obchodów jest wystawa “Mościcki w Spale”, poświęcona prezydentowi jako mężowi stanu, politykowi i naukowcowi. Przygotowuje ją Andrzej Kobalczyk, który jest też autorem wydawanej właśnie książki “Spalska Arkadia”, będącej zbiorem gawęd i anegdot o Spale z czasów prezydenckich. W trakcie uroczystości, w hotelu “Mościcki” przeprowadzona zostanie sesja popularno – naukowa, traktująca m.in. o wkładzie prezydenta RP w rozwój polskiego przemysłu chemicznego i rolnictwa. Sesję przygotowuje prof. dr Andrzej Garlicki z Uniwersytetu Warszawskiego.
1 października, po uroczystej mszy w spalskiej kaplicy prezydenckiej odsłonięty zostanie obelisk upamiętniający prezydenta Mościckiego, jego zasługi dla Polski, ale też Spały i okolicy. Nad projektem pomnika pracuje Zbigniew Dudek z łódzkiej ASP.
Warto wspomnieć, że z inicjatywy Lokalnej Organizacji Turystycznej trwają też wstępne działania, których ostatecznym celem jest rekonstrukcja spalskiego pałacu prezydenckiego.
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