UCHWAŁA Nr 85/XI /2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie:
nadania nazwy dla ronda
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 t.j.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:
§1
1. Postanawia się nadać nazwę dla ronda na skrzyżowaniu ulicy Legionów Polskich i ulicy
Tadeusza Kościuszki – ,,Rondo Żołnierzy Niezłomnych”.
2. Położenie ronda określa załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

UZASADNIENIE
Do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” z prośbą o podjęcie przez Radę
Miejską w Gostyninie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda na skrzyżowaniu ulicy
Legionów Polskich i ulicy Tadeusza Kościuszki – ,,Rondo Żołnierzy Niezłomnych”.
Nadanie nazwy - ,,Rondo Żołnierzy Niezłomnych” ma uhonorować: tragiczne losy
wyklętych przez komunistów członków antykomunistycznego podziemia, którzy nie złożyli
broni po zakończeniu II wojny światowej; żołnierzy podziemia niepodległościowego
działających od Pomorza po Podhale oraz upamiętnić Ich patriotyczne oddanie, heroizm i
szlachetne poświęcenie, przypieczętowane najczęściej własną śmiercią.
Nazywano Ich ,,Żołnierzami Wyklętymi”, ponieważ pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni
byli zamienić na idący ze wschodu stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części
społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni
nie godzili się z powojennym kształtem państwa polskiego narzuconym przez Związek
Sowiecki. Oni – wyklęci przez komunistyczny system – nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli
do lasu bronić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD.
W zamian za ofiarną walkę w obronie wartości, jaką była Niepodległość Ojczyzny
wielu z Nich poległo z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach ciągłymi
przesłuchiwaniami i torturami, a jeszcze inni po okrutnych śledztwach przechodzili
pokazowe procesy, które były kpiną z wymiaru sprawiedliwości, a których wyrok był
oczywisty – długoletnie więzienie, a najczęściej kara śmierci. Bez godnego pochówku, bez
nazwiska i tożsamości w kloacznych dołach zasypanych zlasowanym wapnem. Jedynie
nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim, aby żyć dalej przez długie dekady Polski
Ludowej z piętnem ,,reakcyjnego bandyty”.
Nazwa ,,Rondo Żołnierzy Niezłomnych” to utrwalenie i zachowanie dla przyszłości
pokoleń pamięci o żołnierzach tzw. drugiej konspiracji – poległych, zamęczonych w
ubeckich więzieniach, skazanych w procesach pokazowych i poddawanych licznym
torturom i prześladowaniom. To nie tylko spłata długu wobec ludzi, którym zależało na
wolnej, suwerennej Polsce, to uhonorowanie bohaterów, którzy swoją ideową walką i
heroiczną postawą stali się symbolem do naśladowania przez pokolenia poznańskiego
czerwca 1956 roku i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność”.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

