
UCHWALANR .. . .. . . ..... . 
RADY MIEJSKIEJ W LOnZI 

z dnia 

w sprawie nadania nazwy rondu 

Druk '2 Rt.\ .. 0:( ~.~J~~ b 
Projekt z dnia 19.02.2016 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Oz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastc;puje: 

§ 1. Rondu bez nazwy, zlokalizowanemu na cZysci dzialki 0 numerze ewidencyjnym 
411 w obrybie 0 -19 oraz na czysciach dzialek 0 numerach ewidencyjnych 46/4, 46/5 
w obrybie 0 -20, przy czym wszystkie dzialki stanowi~ wlasnosc Miasta L6di i s~ 

we wladaniu Zarz~du Or6g i Transportu, polozonemu na skrzyzowaniu ulicy Tomaszowskiej 
i alei Ofiar Terroryzmu 11 Wrzesnia nadac nazwy: "Rondo Zbigniewa Zakrzewski ego". 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Lodzi . 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty j ej ogloszenia w Ozienniku 
Urzydowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 
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UZASADNIENIE 

Zbigniew Zakrzewski (1911 -1947), ps. "Bryla". Dzialacz AK, prawdopodobnie DSZ, a nast~pnie 

Zrzeszenia Wolnosc i Niezawislosc. Urodzony 26 XII 191 7r. w Semenowce na Ukrainie (dzisiejszy rejon 

berdyczowski), w rodzinie Mikolaja i Emilii z d. Slawek. Byl siostrzencem trzykrotnego premiera Walerego 

Slawka. W pierwszych latach okupacji niemieckiej dokumentowal akcje Niemc6w wymierzone przeciw 
Polakom, a takZe wykonywal liczne zadania na poczcie rembertowskiej oraz zbieral i przekazywal meldunki 
radiowe. W wyniku tej dzialalnosci zostal zatrzymany i osadzony w rembertowskiej fabryce "Pocisk", kt6ra byla 
r6wniez obozem pracy. Okres Powstania Warszawskiego zastal go w Rembertowie. 

Po wejsciu Rosjan w 1945r. zostal w niejasnych okolicznosciach na kr6tko zatrzymany przez NK WD 

w Rembertowie. Od sierpnia 1945r. przebywal w Lodzi pemi&.c funkcj~ zast~pcy prezesa okr~gu WiN 
Kazimierza Grendy. Jednoczesnie pemil funkcj~ szefa wywiadu okr~gu 16dzkiego podporz&.dkowanego 

bezposrednio wladzom Obszaru Centralnego WiN. "Bryla" szybko zorganizowal na terenie woj . l6dzkiego 
sprawn't siec informator6w. Posiadal informatora w WUBP w Lodzi referenta Czeslawa Stachur~ oraz dw6ch w 
WKMO Halin~ Piotrowsk't i chor'tzego Stanislawa Luczaka. Informacje z organ6w bezpieczenstwa byly 
przekazywane do Warszawy, ale takze umozliwily cz~sto uprzedzanie os6b, kt6re mialy zostac aresztowane. 
Zakrzewski najscislej wsp61pracowal z siostrami Helen&. i Bronislaw't Borowskimi, K. Grend't oraz prof. 
Stanislawem Gorzuchowskim z Uniwersytetu L6dzkiego, czlonkiem mieszanej Komisji Delimitacyjnej Polsko

Radzieckiej , a takZe znajomym z okresu rembertowskiego Zygmuntem OIczykiem. Siec wywiadu 

Z. Zakrzewski ego skladala si~ z 10 os6b. L'tcznikiem z Warszaw't byla H. Borowska. 

Jesli chodzi 0 rozpracowanie l6dzkiego WiN to jako pierwszy zostal aresztowany gl6wny informator 
"Bryly" Cz. Stachura (16 XI 1946 r). Nast~pnego dnia zostaly aresztowane siostry Borowskie, przy czym 
byl obecny Mieczyslaw Moczar. Nast~pnego dnia aresztowano prezesa l6dzkiego WiN, a takze 
Z. Zakrzewski ego. Juz przed procesem 16dzkiego WiN oskarzony Cz. Stachura zostal skazany na kar~ smierci . 

Proces Z. Zakrzewski ego i czterech innych czolowych dzialaczy 16dzkiego WiN rozpocz'tl si~ 

13 I 1947r., a dwa dni p6iniej Wojskowy S'td Rejonowy w Lodzi wydal wyrok. Z. Zakrzewski zostal skazany 

na kar~ smierci . W uzasadnieniu wyroku stwierdzano, ze oskarzonemu udowodniono dzialania na szkod~ 
panstwa, pr6b~ zmiany przemoc&. ustroju panstwa i jej organ6w, posiadanie broni, gromadzenie i przekazywanie 

WiN dokument6w i wiadomosci stanowi&.cych tajemnic~ panstwow't i wojskow't oraz informacji 0 ulokowaniu 

jednostek wojskowych na granicy panstwa oraz prac Komisji Delimitacyjnej. Dodatkowym zarzutem bylo 

to, iz placil swoim informatorom pieni'tdze, oraz ze zwerbowal niekt6rych wsp6lpracownik6w osobiscie. 
Wszyscy skazani odwolali si~ do Naczelnego S&.du Wojskowego w Warszawie. Wyrok wobec Z. Zakrzewskiego 

zostal podtrzymany. Z prosb't 0 akt indywidualnej laski wyst'lPiIi do B. Bieruta adwokat "Bryly" i Bronia 
Rubinowicz - Piotrowska (p6iniej Glass) Zyd6wka, kt6r't Zbigniew i jego rodzina uratowali i zaopiekowali si~ 

po likwidacji Getta w Wyszkowie. 8 III I 947r. B. Bierut odrzucil prosby wnioskuj&.cych. Po kr6tkim pobycie 
w wi~zieniu w Lodzi na ulicy Anstadta 26 III 1947r. 0 godz. 6.30 pluton egzekucyjny wykonal wyrok kary 
smierci. Byl to jedyny wykonany wyrok smierci w tym procesie. Miejsce poch6wku Z. Zakrzewskiego 
pozostaje nieznane. 

W dniu 22.01.2009 roku Prezydent Lech Kaczynski odznaczyl posmiertnie Zbigniewa Zakrzewski ego 
ps. "Bryla" Krzyzem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta. Odznaczenie z r&.k prezesa 
Janusza Kurtyki odebral syn Marek, kt6ry rok p6iniej w Kanadzie odebral posmiertnie nadany tytul 
Zbigniewowi Zakrzewskiemu przez Yad Vashem - Sprawiedliwy Wsr6d Narod6w Swiata. 

Postac i dzialalnosc Zbigniewa Zakrzewski ego jest 16dzkim przykladem Zomierza Wykl~tego, kt6ry 
zaplacil cen~ najwyzsz't za woln&. i niepodlegl't Polsk~ . 


