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UCHWALA NR /
/2017
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia
2017 roku
w sprawie nadania nazwy dla ronda w Lubartowie
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z
2016r., poz. 446 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr XLIX/272/14 Rady Miasta Lubartów z dnia
25 lipca 2014r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym
terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie Gminy Miasta Lubartów (Dz.
Urz. Woj. Lube!' z 2014r. poz. 2873) Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§1
Nadaje nazwę: Rondo im. Żołnierzy Wyklętych - dla ronda położonego w granicach
administracyjnych miasta Lubartów, u zbiegu ulic: ul. Lubelskiej, ul. Piaskowej
i ul. Kolejowej.
§2
Lokalizację ronda oznaczono kolorem zielonym na załączniku graficznym do niniejszej
uchwały, stanowiącym jej integralną część.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Jacek Mikołaj Tomasiak

UZASADNIENIE
DO UCHWAL Y RADY MIASTA LUBARTÓW
W SPRAWIE NADANIA NAZWY DLA RONDA W LUBARTOWIE
Z wnioskiem o nadanie nazwy dla ronda w Lubartowie u zbiegu ulic: ul. Lubelskiej,
ul. Piaskowej i ul. Kolejowej wystąpił Klub Radnych Wspólny Lubartów, proponując upamiętnienie
niezłomnych
żołnierzy
polskiego
powojennego
podziemia
niepodległościowego
antykomunistycznego, poprzez nadanie nazwy: "Rondo im. Żołnierzy Wyklętych".
W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca informuje:
Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe
i
antykomunistyczne - antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa
ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy
osób. W ostatnich dniach wojny na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów
antykomunistycznych. Ostatni członek ruchu oporu - Józef Franczak ps. "Lalek" z oddziału kpt.
Zdzisława Brońskiego "Uskoka" - zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami
(woj. Lubelskie) osiemnaście lat po wojnie - 21 października 1963 roku. W praktyce jedna
większość organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji mocarstw zachodnich na
sfałszowanie przez PPR wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 i powyborczej
amnestii, po której podziemie liczyło nie więcej niż dwa tysiące osób.
W walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. ludzi, w tym około 7 tys. członków
podziemia.
Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako "żołnierze wyklęci", "żołnierze drugiej
konspiracji". czy jako "żołnierze niezłomni". Określenie "żołnierze wyklęci" powstało w 1993 użyto go pierwszy raz w tytule wystawy Żołnierze Wyklęci - antykomunistyczne podziemie zbrojne
po 1944 r., organizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem
był Leszek Żebrowski. Stanowi ono bezpośrednie odwołanie do listu otrzymanego przez wdowę po
jednym z żołnierzy podziemia, w którym, zawiadamiając o wykonaniu wyroku śmierci na jej mężu,
dowódca jednostki wojskowej pisze o nim: wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów
towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go - niech więc
wyrzeknie się go własna jego żona i dziecko. Termin "żołnierze wyklęci" upowszechnił Jerzy
Ślaski, publikując książkę o takim tytule.
Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom
zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" jest
obchodzony corocznie, nie jest jednak dniem wolnym od pracy. Pierwszy dzień marca jest dniem
szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia - tego dnia w 1951 roku
wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia "Wolność i
Niezawisłość".
Proponowana nazwa została pozytywnie zaopimowana
Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów.
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