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Dotyczy: odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku szkolnym, poświęconej nauczycielowi 
tej szkoły Mikołajowi Gosławskiemu, prezesowi PSL, skazanemu w sfingowanym procesie na 
12 lat więzienia. 
 
 
 Szanowny Panie Przewodniczący, 
  
  
Dziękujemy za odpowiedź na interpelację z dnia 27.09.2020 r. 
Niestety Pan Burmistrz nie odniósł się wyczerpująco do poruszanych kwestii, a wiele miejsca 
poświęcił na zadawanie pytań autorom interpelacji oraz ocenianiem nas. 
Nam się wydaje, że radni mają prawo wystosowywać interpelacje i oczekiwać na wyjaśnienia 
od Pana Burmistrza. To jest przecież troska o sprawy Gminy. Podkreślamy też, że 
wypracowaliśmy sposób na wyjście z zaistniałej sytuacji poprzez upamiętnienie Mikołaja 
Gosławskiego.  
Pan Burmistrz nie wyjaśnił kwestii, dlaczego przygotowywał uroczystość związaną z 
„Ewangelikiem” poza Radą Miejską. Na jakiej podstawie wydał pieniądze gminne i w jakiej 
kwocie (wyjaśnienia Pana Burmistrza nie są jasne). Nie wiadomo też na jakiej podstawie mógł 
wmurować tablicę na kamienicę przy ul. Kościelna 1. 
Ale najważniejsze jest to, że Pan Burmistrz jakby nie dostrzega w jakiej jesteśmy sytuacji na co 
wskazują mieszkający naszej Gminy. 
Obchodzenie Święta Niepodległości tak jak dotąd to było praktykowane, już nie jest 
wystarczające. Wiadomo bowiem, że Burmistrz zdecydował o ponownym upamiętnieniu 
Kleppera, a nie zdążył na czas z nagrobkiem dla sp.  Emila Wałukiewicza (nie wchodzimy z 
jakich przyczyn, gdyż Pan Burmistrz wyjaśnił tego w obecności Państwa Perlaków, którzy 
sprawę tę znają). Teraz jest już inna sytuacja bo wiadomo, że lotnik Emil Wałukiewicz 
spoczywa na cmentarzu bezimiennie. 
Dlatego padła propozycja zbudowania uroczystości Święta Niepodległości wokół osoby 
bezpodstawnie wiezionego nauczyciela naszej Szkoły Mikołaja Gosławskiego z PSL. 



Pan Burmistrz w odpowiedzi wyjaśnił, że stosowne uchwały powinny podjąć organy Szkoły. 
Nie podał jednak, kiedy wystąpił o takie dokumenty i czy zdąży się przed Świętem 
Niepodległości.  
Wydaje się, że z takimi dokumentami nie powinno być kłopotu. Tablicę też można 
przygotować. Gdyby się to jednak nie udało w tym czasie, to w jakim terminie możemy 
spodziewać się upamiętnienia Mikołaja Gosławskiego? 
Środowisko nasze chce upamiętnienia polskich bohaterów, są tacy w  naszych rodzinach. 
Wydaje się, że umieszczenie tablicy na Szkole i poświecenie jej 11 listopada 2021 r. to dobre 
rozwiązanie i odpowiedz na te oczekiwania (zanim będzie wymieniony nagrobek dla lotnika 
Emila Wałukiewicza z żoną).  
Kwiaty przy kamieniu doktora Morasiewicza, przy Dębie Katyńskim i na bezimiennym grobie 
lotnika można by złożyć wcześniej. Ma to i tę zaletę, że w zagrożeniu Covidem tłumne przejście 
w te miejsca rodzi więcej zagrożenia, niż uroczystość pod Szkoła, gdzie można np. rozstawić 
krzesła w stosownej odległości, wykorzystać wnętrze budynku dla uczniów, pocztów 
sztandarowych i chóru (i tak będzie słyszany) lub np. nagrania. 
Proszę o rozważenie tych okoliczności, gdyż byłoby to dobre wyjście z zaistniałej sytuacji 
(utrudnionej też rzeczywistością Covid). 
Dodatkowo pragniemy dowiedzieć się czy Pan Burmistrz kontaktował się z IPN w sprawie 
Święta Niepodległości w związku z tym, że grób W.Wałukiewicza wpisany jest do "Ewidencji 
weteranów". Czy i jak IPN zamierza uczcić lotnika i czy wie, że Jego grób jest nadal bezimienny.  

 
Z poważaniem 
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