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Szanowny Panie W jcie,

w minionym roku uroczyście obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości. Symboliczną datą

początku odrodzonej Niepodległej jest jak wiadomo 11 listopada 19].8, ale wiadomo też, że znaczna część

ziem należących do naszego wojew dztwa została przyłączona do Rzeczypospolitej dopiero w roku 1920.

Dlatego, wychodząc naprzeciw prośbom wielu środowisk, postanowiliśmy W tym roku kontynuować

zainicjowaną przez samorząd wojew dztwa akcję zbierania podpis w pod rocznicową deklaracją. Zależy nam,

by mogli się pod nią podpisać wszyscy mieszka cy regionu. Każdy podpis jest ważny, każdy jest cenny.

Wyeksponujemy je w szczeg lny spos b - staną się częścią szklanej instalacji, kt ra stanie w gmachu Urzędu

Marszałkowskiego w Toru niu.

W imieniu Marszałka Piotra Całbeckiego serdecznie zapraszam do przyłączenia się do tej akcji.

Pozwalam sobie prosić Pa stwa o możliwie szerokie rozpowszechnienie informacji o niej, a także

o stworzenie mieszkaricom możliwości składania podpis w. Jestem przekonana, że wszystkim nam powinno

zależeć na tym, by dokument ten trafił do każdej gminy, każdej lokalnej społeczności. Podkreśla bowiem

znaczenie wydarze sprzed stu lat dla naszej wsp łczesności i naszej przyszłości. Jest też hołdem dla ludzi

tamtego czasu - bohater w znanych z kart historii i bohater w codzienności' Liczę, że nasza inicjatywa spotka

się z Pa stwa przychylnością'

Akcję będziemy prowadzić do 10 maja. Ze wzgIędu na formułę przyszłej ekspozycji podpisy

powinny być składane na załączonym formutarzu. osobą koordynującą akcję z ramienia Urzędu

Marszałkowskiego jest pracownik Gabinetu Marszałka pan Jakub Jędrzejewski (tel. 56 62 t85L1,,

i.iedrzeiewski@kuiawsko-pomorskie.pll, kt ry odpowie na wszystkie Pa stwa pytania w tei sprawie.
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