
Zaproszenie na  

obchody uroczystości Święta Niepodległości 

w dniu 11 listopada 2015 roku o godz. 12:30 

przy tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku Spółdzielni. 

 

Program uroczystości :            

1. Otwarcie uroczystości przez Organizatorów.  

2. Odegranie hymnu narodowego.  

3. Część artystyczna uroczystości - wiązanka wierszy przygotowana przez 

dzieci z pobliskich szkół.  

4. Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych przedstawicieli władz 

Miasta: 

a. Przewodniczącego Rady Miasta (lub jego zastępcy).  

b. Prezydenta Miasta (lub jego zastępcy).  

5. Prelekcja historyczna o charakterze popularno - historycznym 

zaproszonego Gościa.   

6. Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową.   

7. Zakończenie uroczystości przez Organizatorów. 

8. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości zostaną zaproszeni 

na ciepły poczęstunek. 

 

Elementy towarzyszące uroczystości po zakończeniu części oficjalnej: 

1. Wystawa okolicznościowa m.in. fotografii historycznych w budynku 

Spółdzielni. 

2. Atrakcje o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży organizowane 

przez Związek Strzelecki oraz Harcerzy z Radogoszcza, m. in.: 

a. strzelnica sportowa 

b. bieg z przeszkodami 

c. konkurs rzutu granatem 

 

Rada Osiedla Radogoszcz                                                 Spółdzielnia Mieszkaniowa  

                                                                                            „Radogoszcz- Zachód” 



Obchody Święta Niepodległości na ul. 11 Listopada w Łodzi; 

SM „Radogoszcz – Zachód” 

Informacje dodatkowe 

 

Rok 1995: 

1. Na początku lat 90-tych władze Miasta rozpoczęły proces zmiany nazw ulic w Łodzi. 

2. W planach było m.in. przeniesienie nazwy ul. 11 Listopada z Radogoszcza – Zachodu do 

centrum miasta. 

3. Ta informacja spotkała się z nieprzychylnym przyjęciem ze strony mieszkańców ww. osiedla 

mieszkaniowego. Nazwa ta funkcjonowała w tym miejscu już prawie 20 lat. 

4. Mieszkańcy zwrócili się o pomoc do niektórych osób we władzach Miasta i uzyskali wsparcie 

od ówczesnego wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Andrzeja Jędrzejczaka i pana 

Andrzeja Słowika (mieszkańców ul. 11 Listopada). 

5. M.in. dzięki ich staraniom nazwa 11 Listopada pozostała na Radogoszczu. 

6. Aby podkreślić jak wielką wagę do tej nazwy przykładają mieszkańcy osiedla, postanowiono 

ufundować pamiątkową tablicę i umieścić ją na budynku Spółdzielni przy ul. 11 Listopada. 

7. W 1995 roku odbyły się specjalne uroczystości wmurowania i poświecenia tej tablicy przez 

przedstawicieli Kościołów w Łodzi. 

8. W uroczystościach tych brali udział zaproszeni przedstawiciele władz Miasta m. in. 

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Jędrzejczak i Prezydent Miasta Łodzi – Grzegorz Palka. 

9. Obecni byli również mieszkańcy i młodzież, mieszkający na Radogoszczu – Zachodzie. 

10. Niektórzy organizatorzy uroczystości próbowali przekształcić formułę oficjalnych obchodów 

święta, w uroczystość o szerszej formule, integrującą mieszkańców - Święto Ulicy                 

11 Listopada. 

11. Przez dalsze lata, co roku, odbywały się uroczystości rocznicowe z udziałem Rady Osiedla 

Radogoszcz (Jednostki Pomocniczej RM) i mieszkańców Radogoszcza - Zachodu. 

 

 

Rok 2015: 

1. Nadanie 20-tej rocznicy wbudowania tablicy pamiątkowej bardziej uroczystego charakteru. 

2. Zaproszenie ponowne władz Miasta i (w miarę możliwości) uczestników obchodów z 1995 

roku. 

3. Powrót do szerszej formuły - imprezy integrującej mieszkańców Radogoszcza. 

4. Przeprowadzenie wstępnych rozmów zmierzające do udziału w uroczystości i imprezach 

towarzyszących: 

a. Związku Strzeleckiego i Harcerzy z Radogoszcza 

b. orkiestry MPK 

c. Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin 

5. Nawiązanie kontaktów z mediami łódzkimi: TVP, PR i lokalną prasą. 

6. Organizacja niewielkiego festynu połączonego z zawodami sprawnościowymi przez Związek 

Strzelecki wraz z Harcerzami z Radogoszcza. 

 


