
Proiekt

z dnia ..................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR...................
RADY MI AST A PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nast?puje:

§ 1. Nadaje si? nazw? "'Rodziny Zarskich" dla ronda u zbiegu ul. Dmowskiego, Zelaznej, Gomej i Alei 
Armii Krajowej

§ 2. Lokalizacja ronda przedstawiona zostala na mapie stanowi^cej zai^cznik do niniejszej uchwaly.
§ 3. Wykonanie uchwafy powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa 

L6dzkiego.
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Zal^cznik Nr 1 do uchwafy Nr.............
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia, .2019 r.
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UZASADNIENIE

Z prosb^ o nadanie rondu u zbiegu ulic R. Dmowskiego, Zelaznej, Gomej i Alei Armii 
Krajowej, nazwy „Rodziny Zarskich”, wyst^piio Towarzystwo Przyjaciol Piotrkowa 
Trybunalskiego. Propozycja nadania takiej nazwy znajduje si? w Rejestrze oczekuj^cych nazw ulic 
i placow (Bank nazw). Wpisu dokonano w 2012r. na wniosek Komisji Oswiaty i Nauki Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (pismo DRM.0012.4.2012).

Wnioskodawcy przekonuj^, iz ich celem jest podkreslenie zashig dla Miasta i naszej 
Ojczyzny oraz utrwalenie pami?ci piotrkowskiej rodziny, ktorej gtowami byli Edmund - uczestnik 
Powstania Styczniowego oraz malzonkowie Jozef i Jozefa z Psarskich - Zarscy.

Zarscy to potomkowie zubozalej szlachty o historii si^gaj^cej XIII wieku. Linia malopolska 
to inteligencja, intelektualisci wykladaj^cy po II Wojnie Swiatowej, na wielu wyzszych uczelniach 
od Szczecina poprzez Warszaw?, Krakow na Wiedniu koncz^c (profesorowie). To takze wojskowi 
np. na pocz^tku XXI W pierwszym zast?pc^ Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego by! gen. 
Komomicki wywodz^cy si? z rodu Zarskich.

Linia piotrkowska wygasla i dlatego w roli obrohcy ich dobrego imienia wyst?puje 
Towarzystwo Przyjaciol Piotrkowa Trybunalskiego.

Rodzina Jozefa, skoligacona z najznakomitszymi rodzinami naszego miasta. To modelowa, 
patriotyczna familia mi?dzywojnia. Zyje z pracy r^k i intelektu. Sama tworzy wlasne stanowisko 
pracy (apteka). Urodzi dziesi?cioro dzieci (tylko jedno umiera w wieku ok. 20 lat). W wychowaniu 
dzieci i funkcjonowaniu rodziny obecne s^ pierwiastki romantyczne i pozytywistyczne (haslo pracy 
u podstaw). Pierwiastek lokalny idzie w parze z dzialalnosci^ na rzecz Ojczyzny.

Z czworki synow na oharzu wojny, za Polsk? zginie trzech. Witold od 16 roku zycia, jako 
ulan walczy w legionach, walczy na frontach wojen, jakie prowadzi II Rzeczpospolita do 1922 r. 
Po 1922 r. pozostaje w wojsku, ukohczy dwie szkoly oficerskie. Jako kapitan Centralnego Instytutu 
Kartografii zostanie zagami?ty przez czerwonoarmistow do niewoli i zamordowany w ramach 
zbrodni katyhskiej. Awansowany do stopnia majora przez Prezydenta Lecha Kaczyhskiego.

Mieczyslaw zamordowany w lutym 1944r. w Zmigrodzie pod Wroclawiem (zamordowano 
tam polskich jehcow wojskowych i grup? robotnikow przymusowych).

Tadeusz, wraz z zon^ (osieroc^ dwojk? dzieci, slad po nich ulegnie zatarciu) zamordowani 
w Moskwie w 1934 jako ofiary polityki mi?dzynarodowej Stalina, a nie jako lewicowcy, o co s^ 
zazwyczaj oskarzani. Przezyje tylko Zbigniew.

Dwie corki uczestnicz^ w wydarzeniach w 1905 r. w strajku szkolnym. Na ziemi 
piotrkowskiej mialy one charakter jednoznacznie narodowy, a nie spoleczny.

Wnioskodawcy zdaj^ sobie spraw?, iz dokonania Tadeusza Zarskiego mogq bye 
kontrowersyjne. Jako kilkunastolatek dziala w Zwi^zku Mlodziezy Demokratycznej 
i Niepodleglosciowej, mlodziezowce PPS i w samej PPS - nurt, ktoremu przewodzi J. Pilsudski. 
Wraz ze Stefanem Roweckim (przyszlym „Gotem”) nalezy do najwybitniejszych oratorow wsrod 
mlodziezy piotrkowskiej. To za tq dzialalnosc carski s^d skaze go na 4-letni pobyt na Syberii, w 
Omsku. Wraca do kraju w 1918 r. jako byly wi?zieh, 22-letni byly skazaniec, skazony ideologic 
komunistyezn^. Daleki od dojrzalosci zyciowej a tym bardziej politycznej. Zamordowany w 38 
roku zycia. Czas sp?dzony w Rosji sowieckiej nie jest znany. Sybirakami wczesniej byli Michal z 
zon^ i na rosyjskiej ziemi pozostali na zawsze.

Towarzystwo Przyjaciol Piotrkowa wyraza przekonanie, iz zycie Tadeusza a tym bardziej 
przemyslenia Zarz^du Towarzystwa, nie pozostaje w zadnej relacji z „propagowaniem komunizmu 
i innego ustroju totalitamego”. Dzialalnosc Tadeusza nie moze obci^zac rodzicow ani dziewi?cioro
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rodzenstwa. Rodzina nie powinna ponosic z tego tytuiu odpowiedzialnosci. Wszak wi^ze nas 
wszystkich demokratyczna norma: nie mozna stosowac odpowiedzialnosci zbiorowej.

Od kilkunastu lat Towarzystwo przekonuje Piotrkowian o shisznosci idei upami^tnienia 
Rodziny Zarskich. Zarz^d jest gl^boko przekonany o zaangazowaniu si? po stronie shisznej sprawy 
i pozytywnym odbiorze spolecznym, ktory dodatkowo wzmocni lokalizacja przedmiotowego 
ronda.

Rondo u zbiegu ul. R. Dmowskiego, Zelaznej, Gomej i Alei Armii Krajowej jest nowym 
rondem. Dotychczas nie zostala podj?ta uchwata w sprawie nadania jego nazwy.
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