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UCHWALA NR ......... .... 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie nadania nazwy rondu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 20 15 r. poz. 15 15 i 1890) Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Rondu bez nazwy, zlokalizowanemu na czqiciach dzialek o numerach 
ewidencyjnych 3716, 4913, 5013, 5517 w obrqbie W-39, przy czym dzialki nr 3716, 4913, 5013 
stanowiq wlasnoSC Miasta t o d i  i sq w trwalyrn zarzqdzie Zarzqdu Dr6g i Transportu, 
natomiast dziaka nr 55/7 stanowi wlasnoSC Skarbu Pdstwa i jest we wladaniu Generalnej 
Dyrekcji Drbg Krajowych i Autostrad w Lodzi, polozonemu na skrzyzowaniu alei Cezarego 
Jozefiaka i drogi dojazdowej do wqzla autostrady A1 nadaC nazwq: ,,Rondo Zolnierzy 
Wyklqtych". 

8 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa Lbdzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcami SQ: 

Marek Michalik 
Marcin Zalewski 
Radni Rady R A D C A  PRAWN-Y 



UZASADNIENIE 

~otnierze W yklqci zwani czasem zotnierzami niezlomnymi, czy polskim powoj ennym 
podziemiem niepodlegloiciowym lub I1 Konspiracjq to antykomunistyczny 
i niepodlegloiciowy ruch partyzancki i cywilny stawiajqcy op6r sowietyzacji Polski 
i podporzqdkowania jej ZSRR toczqcy walkq ze s e b a m i  bezpieczenstwa ZSRR 
i podporzqdkowanymi im shibami w Polsce. Liczbq wszystkich organizacji i grup 
konspiracyjnych szacuje siq na 120 - 180 tysiqcy osob. Niewqtpliwie by1 to najsilniejszy opor 
antykomunistyczny po I1 wojnie Swiatowej wSr6d krajow objqtych (zajqtych) przez wojska 
ZSRR. Ostatni czlonek ruchu oporu zginql 21 paidziernika 1963 roku w Majdanie Kozic 
Gomych pod Piaskami w woj. lubelskim. Byl to Jozef Franczak ps. ,,Lalek" z oddziah 
kapitana Zdzislawa Bronskiego W walkach podziemia zbrojnego z wladzq zginqlo 15 tys. 
ludzi w tym 7 tys. czlonkow podziemia. Nazwa zohierze Wyklqci powstala w 1983 roku 
i zostala upowszechniona poprzez ksitgkq, o tym samym tytule napisanq przez Jerzego 
~ l a s k i e ~ o .  Dla uczczenia pamiqci zohierzy Wyklqtych 1 marca ustanowiono Swiqto 
paristwowe - Narodowy Dzien Pamiqci obchodzony po raz pienvszy w 201 1. 

W ostatnich latach wielu ~ o l n i e r z ~  Wyklqtych zostalo uhonorowanych najwyiszyrni 
odznaczeniami paristwowymi. Byli to Stefan Korbonski, Lukasz Cieplinski, August Emil 
Fieldorf, Wincenty Kwiecinski, Franciszek Niepokolczycki, Witold Pilecki, Jan Rzepecki, 
Marian Bernaciak, Hieronim Dekutowski, Stanislaw Kasznica, Wladyslaw Eukasiuk, 
Stanislaw Marchewka, Jan Rodowicz, Jozef Rybicki, Zygmunt Szendzielarz, 
Jan Tabortowski, Edward i Leon Taraszkiewicz. W ostatnich latach odpowiedniej rangi 
doczekal siq tez gen. Stanislaw Sojczyriski ,,Warszyc", jego zolnierze z KWP dzialajqcy 
w woj. lodzkim, Jozef Kurai ps. ,,Ogieri" z Podhala, Adam Trybus iolnierz lodzkiego AK 
i ROAK a takie lodzcy winowcy Kazimierz Grenda, Zbigniew Zakrzewski, prof. Stanislaw 
Gorzuchowski m.in., odznaczeni poimiertnie wysokimi odznaczeniami paristwowymi. 

Rondo zohierzy Wyklqtych byloby symbolicznym miejscem upamiqtniajqcym 
wszystkich Polakow stawiajqcych czynny opor sowietyzacji Polski i podporzqdkowania 
jej ZSRR po lipcu 1944 roku (w przedwojennych granicach jui wczeSniej w ramach akcji 
,,Burza7'). Jednoczeinie bylby to hold i przypomnienie ich bohaterskiej i czqsto tragicznej 
walki w obronie niepodleglogci naszego Panstwa 


