UCHWAŁA NR L/329/13
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Glogowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę rondu: rondo im. Żołnierzy Wyklętych – na skrzyżowaniu ulic Henryka Głogowskiego
– Kazimierza Wielkiego w Głogowie.
§ 2. Szczegółową lokalizację ronda, o którym mowa w § 1 określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Głogowa przedkłada projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowo
powstałemu rondu, znajdującemu się na skrzyżowaniu ulic Henryka Głogowskiego i Kazimierza
Wielkiego w Głogowie.
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 listopada 2012 r. radny Przemysław Bożek wystąpił
z interpelacją dotyczącą uhonorowania pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczestników powojennej
antykomunistycznej partyzantki, których celem była walka o niepodległość kraju.
W związku z powyższym, Prezydent wystosował pisma do Towarzystwa Ziemi
Głogowskiej, Muzeum Archeologiczno – Historycznego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum i
Historii Miasta Głogowa, z prośbą o akceptację tej nazwy lub podanie swoich propozycji.Muzeum
Archeologiczno – Historyczne i Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa
poparły nazwę ronda im. Żołnierzy Wyklętych.
Również twórcy akcji „Godzina dla Polski”, z poparciem Stowarzyszenia Sympatyków
Chrobrego Głogów, wystosowali pismo do Prezydenta Miasta z prośbą o nazwanie ronda im.
Żołnierzy Wyklętych. Swoje poparcie wyrazili także mieszkańcy Głogowa składając 953 podpisy
pod tą inicjatywą.
Wg art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placówek
publicznych oraz wznoszenia pomników.

Historia „Żołnierzy Wyklętych”:
"Żołnierze wyklęci" to żołnierze polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego walczący
przez lata z reżimem komunistycznym. Ludzie skazani przez komunistów na zapomnienie, na
nieistnienie

w społecznej świadomości. Przez dziesięciolecia zniesławiani, opluwani -

wykluczeni z narodowej pamięci.
Termin "żołnierze wyklęci" nie jest określeniem historycznym, nie pochodzi z epoki walki
prowadzonej przez niepodległościowe podziemie. Powstał znacznie później, w początku lat
dziewięćdziesiątych, w warszawskim środowisku Ligi Republikańskiej, w grupie młodych ludzi
skupionych wokół mecenasa Grzegorza Wąsowskiego, odpowiedzialnego za działania mające
przywrócić

społecznej

świadomości

żołnierzy

antykomunistycznego

podziemia

niepodległościowego. Powstała wówczas wystawa poświęcona podziemiu niepodległościowemu -
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pod takim właśnie tytułem "Żołnierze Wyklęci" - objechała dosłownie całą Polskę. Była to pierwsza
wystawa po upadku rządów partii komunistycznej

w Polsce poświęcona bohaterom

podziemnej walki zbrojnej z komunizmem. Pojęcie "żołnierze wyklęci" zostało szeroko
spopularyzowane następnie przez Jerzego Ślaskiego, dzięki jego książce o podziemiu, wydanej
przez Oficynę Wydawniczą RYTM. Pokłosiem wystawy stworzonej przez Grzegorza Wąsowskiego
i jego kolegów był też monumentalny album pod takim samym tytułem, którego drugie wydanie w
2002 roku (z przedmową premiera, prof. Jerzego Buzka) połączone było z prezentacją wystawy w
Sejmie. Mecenas Grzegorz Wąsowski z grupą przyjaciół pozostał wierny sprawie, której od lat
służy. Kieruje pracami Fundacji "Pamiętamy", mającej za cel przywracanie dobrej pamięci o
ludziach, którzy pierwsi przeciwstawili się komunistycznemubezprawiu, oddali życie za
niepodległość Polski, wolność człowieka i wiarę przodków.
Żołnierze ci nie mają najczęściej własnych grobów, a przez komunistów i ich duchowych
spadkobierców zostali obdarci nawet z prawa do dobrego imienia.
"Żołnierze wyklęci" to ludzie, których porównujemy z uczestnikami powstań narodowych,
którzy nie mając szans na zwycięstwo, także chwytali za broń w imię wartości najwyższych.
Historycy coraz częściej nie wahają się określać zjawiska, jakim była walka zbrojnego podziemia z
reżimem komunistycznym, mianem polskiego powstania antykomunistycznego. Porównajmy przez szeregi powstańcze w latach 1863-1864 przewinęło się około 200 tysięcy uczestników, z tym
że nigdy w polu nie było jednorazowo więcej niż 22-23 tysiące ludzi pod bronią (lato 1863 r.).
W 1945 r. w podziemiu niepodległościowym przeciwstawiającym się komunistom było
około 200 tysięcy uczestników, w tym około 20 tysięcy w oddziałach partyzanckich lub bojowych
jednostkach dyspozycyjnych. Wydaje się, że oba zjawiska polskich zbrojnych wystąpień z lat
1863-1864 oraz 1944-1956 są porównywalne. Dziś nikt z nas nie nazywa Powstania Styczniowego
zaburzeniami roku 1863 czy w jakiś podobny sposób. Nie mamy wątpliwości, że było to powstanie.
Dlaczego właśnie dzień 1 marca stał się Dniem Żołnierzy Wyklętych? Bo to data
symboliczna -

1 marca 1951 r. życie stracili zamordowani "w majestacie komunistycznego

prawa" członkowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", największej
niepodległościowej struktury poakowskiej.
Inicjatorem proklamowania Dnia Żołnierzy Wyklętych i wyboru 1 marca jako jego terminu
był śp. dr hab. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, placówki, której dorobek w
zakresie badań nad najnowszą historią naszego kraju, w tym dziejów oporu przeciw reżimowi
komunistycznemu, jest nie do przecenienia. Prezes Kurtyka nie doczekał zrealizowania swojego
postulatu, dołączając 10 kwietnia 2010 r. do grona tych, o których pamięć zawsze walczył i dbał.
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Nie doczekał także prezydent Lech Kaczyński, dla którego działalność "żołnierzy wyklętych"
zawsze była istotnym elementem naszej historii. Dość wspomnieć, iż to właśnie on podjął
przywracanie im należnej godności - honorując, niestety najczęściej pośmiertnie, wysokimi
odznaczeniami

państwowymi.

Ustanowienie

święta

bohaterów

polskiego

powstania

antykomunistycznego staje się niejako zwieńczeniem działań przez nich podjętych.
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