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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie 

           Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020r. poz. 713) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje nazwę „rondo Błękitnej Armii” – projektowanemu rondu u zbiegu ulic Franciszka 
Jarzyńskiego i Władysława Szafera, usytuowanemu w części działki nr 1/20 z obrębu ewidencyjnego 
nr 2004 oraz w części działki nr 234 z obrębu ewidencyjnego nr 2008. Położenie ronda 
przedstawione jest na załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia....................2020 r. 
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Uzasadnienie

Z wnioskiem o nadanie nazwy „Błękitnej Armii" dla ronda wystąpił Dowódca 12 Brygady
Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera. Właścicielem działki jest Gmina Miasto Szczecina
zaś Miejski Konserwator Zabytków nie zgłosił uwag do ww. propozycji.

„Błękitna Armia” - Armia Polska we Francji, zwana też Błękitną Armią (od koloru francuskich
mundurów) lub Armią Hallera była polską ochotniczą formacją wojskową powstałą w roku
1917 w czasie I wojny światowej.

W czerwcu 1917 r. prezydent Francji Raymond Poincare podpisał dekret o utworzeniu Armii
Polskiej we Francji, a w październiku następnego roku dowództwo nad nią przejął gen. Józef Haller.
W ciągu kilkunastu miesięcy liczebność formowanej armii wzrosła z 20 do 70 tysięcy żołnierzy, stając
się największą polską formacją zbrojną na emigracji w czasie I Wojny Światowej, do której zaciągali
się ochotnicy przyjeżdżający do Francji z całego świata - między innymi z Włoch, Stanów
Zjednoczonych, Kanady czy Brazylii.

Armia Polska we Francji składała się z dwóch korpusów, z których każdy liczył dwie dywizje.
W skład armii wchodziły ponadto: dywizja instrukcyjna, pułk czołgów (120 czołgów), siedem eskadr
lotniczych (98 samolotów) i oddziały tyłowe. Generałowi Hallerowi podlegały także dwie dywizje
z Rosji: 4 Dywizja gen. Lucjana Żeligowskiego i 5 Dywizja Syberyjska mjr. Waleriana Czumy.

W 1919 r. żołnierze Armii Polskiej we Francji przybyli do kraju, w którym ważyła się kwestia
dostępu do morza, wybuchły powstania - wielkopolskie i śląskie.

Hallerczycy osłaniali, zagrożoną niemiecką ofensywą, Wielkopolskę. Już w maju 1919 r. włączyli
się w walkę na frontach wojny polsko-ukraińskiej o Galicję Wschodnią i wojny polsko-sowieckiej.
Rozformowanie armii nastąpiło 1 września 1919 r. i tego dnia wcielono ją do struktur Wojska
Polskiego. Jednostki o hallerowskim rodowodzie do końca walczyły w wojnie polsko-sowieckiej,
a po okresie służby pokojowej także w wojnie obronnej 1939 r.

„Błękitna Armia” stała się symbolem ogromnego zaangażowania Polaków z całego świata w walkę
o niepodległość. Z ludzi w różnym wieku, często bez doświadczenia wojskowego, udało się stworzyć
jednolitą, świetnie wyszkoloną i wyposażoną armię, której dowódca dbał także o edukację
i kształtowanie postaw patriotycznych swoich podkomendnych.

W II Rzeczypospolitej skupili się oni w kombatanckim Związku Hallerczyków, który pozostawał
pod wpływami endecji, pielęgnował tradycje Armii Polskiej we Francji i gloryfikował postać jej
wodza.

Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera, nieprzypadkowo zwanej
„Błękitną Brygadą”, czują się spadkobiercami tradycji „Błękitnej Armii”, Hallerczykami. Święto
Brygady obchodzone jest 15 maja w celu upamiętnienia daty przybycia do kraju oddziałów Armii
Polskiej we Francji.

Nadanie nazwy „Błękitnej Armii” jest oddaniem hołdu wszystkim żołnierzom gen. Józefa Hallera,
których wkład w walkę o wolną Polskę jest nie do przecenienia.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności R.M. po zasięgnięciu opinii Geodety
Miasta postanowiła przychylić się do wniosku i wnieść projekt przedmiotowej uchwały pod obrady
Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa Publicznego i  Samorządności RM

Witold Dąbrowski
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