
projekt 

UCHWAŁA NR                /16 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia                                 2016 roku. 

 

w sprawie nadania nazwy dla ronda. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                

o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi 

zmianami) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się nadać nazwę dla ronda w Sochaczewie znajdującego się przy zbiegu 

ulicy Żyrardowskiej z drogami krajowymi nr 50 oraz 92 i nazwać je: 

- rondo Braci Garczyńskich. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Uzasadnienie 

Nadanie nazwy dla ronda pozwoli na przywrócenie pamięci mieszkańcom miasta 

Sochaczewa osób z ziemi sochaczewskiej nieznanych do tej pory a mających udział  

w walkach wyzwoleńczych w czasach gdy Polska była wykreślona z mapy, lecz  

w świadomości Polaków zawsze istniała. 

Bracia Garczyńscy 

Józef Bonawentura Garczyński (1805 – 1861) – urodził się w Duranowie pod 

Sochaczewem, na Mazowszu, w roku 1805 z ojca Andrzeja, dziedzica Duranowa i Sielic  

i z matki Honoraty z Zarembów, córki Michała, generała konfederacji barskiej. W wieku 

siedemnastu lat zaciągnął się jako szeregowiec drugiego pułku piechoty liniowej. W szkole 

podchorążych wtajemniczony w zamiary spiskowe brał czynny udział w zamachu nocy 

belwederskiej 1830 roku i wstąpił do służby liniowej jako adiutant pułkowy w stopniu 

podporucznika. Walczył w 14 bitwach i potyczkach powstania za co otrzymał order Virtuti 

Militari oraz rangę kapitana. Do końca powstania pełnił obowiązki adiutanta brygady. 

Po upadku powstania znalazł się na emigracji we Francji, gdzie założył rodzinę. Z Francji 

przeniósł się do Wielkopolski, kupując majątek pod Kcynią prowadząc tam folwark Mechacz 

i trudniąc się browarnictwem. Brał udział w powstaniu wielkopolskim zwanym także 

powstaniem poznańskim, które wybuchło w Wielkopolsce w 1848 roku i było częścią 

ogólnopolskiego planu powstania narodowego w czasie europejskiej Wiosny Ludów. 

Antoni Rajmund Garczyński (1811 – 1888) – urodzony w Duranowie pod 

Sochaczewem bohater bitwy pod Ostrołęką, więziony później w Ołomuńcu, po odzyskaniu 

wolności wziął udział w wojnie krymskiej jako kapitan Kozaków otomańskich. Jego udział 

w bitwie pod Tulczą opisała szczegółowo francuska „Gazette de Strassburg”. Podczas obrony 

mostu atakowanego przez Rosjan, pomimo, że kula przeszyła go na wylot w okolicach serca, 



nie opuścił posterunku, dowodząc obroną do końca, za co został odznaczony później orderem 

„medzidże” i mianowany majorem. W Kijowie Garczyński został skazany wyrokiem sądu 

wojennego na rozstrzelanie, car wspaniałomyślnie ułaskawił go, polecając zesłać na Sybir. 

Zwolniony na skutek reklamacji rządów angielskiego, francuskiego i tureckiego, wrócił 

do Polski, ożenił się i rozpoczął gospodarowanie w Śmielinie w Wielkopolsce. Gdy wybuchło 

powstanie styczniowe został mianowany pułkownikiem i ruszył na front. Po klęsce powstania 

wyjechał do Paryża. Na starość osiadł w Brzeżanach i tu dożył lat sędziwych otoczony 

szacunkiem. Na cmentarzu brzeżańskim, będącym rówieśnikiem lwowskiego cmentarza 

na Łyczakowie wzniesiono mu okazały nagrobek, którym specjalnie opiekowała się młodzież 

gimnazjalna, ustawiając zawsze w Dzień Zaduszny przy jego grobie uczniowską wartę 

honorową.   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

     do uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie nr …/16 

     z dnia …….. 2016 

 

 
 

 

 


