Uchwała nr ………………...
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……………………….
w sprawie nadania nazwy dla ronda ulicznego położonego na terenie miasta Działdowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) – Rada Miasta Działdowo uchwala,
co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę dla ronda ulicznego położonego u zbiegu ulic: Karola Małłka, Olsztyńskiej oraz
Męczenników w Działdowie – Bernarda Zielińskiego „Sępa”.
§ 2. Szczegółowe położenie ronda, o którym mowa w § 1 obrazuje szkic sytuacyjny, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie
Zarząd Osiedla nr 5 w Działdowie pismem z dnia 12 października 2015 r. zaproponował nadanie nazwy dla
ronda ulicznego u zbiegu ulic: Karola Małłka, Męczenników i Olsztyńskiej - im. Bernarda Zielińskiego „Sępa”.
Zarząd podtrzymał wniosek pismem z dnia 15 czerwca 2018 r. informując, iż proponowany patron cieszy się
dużym poparciem wśród Mieszkańców.
Bernard Zieliński „Sęp” urodził się 13 grudnia 1914 r. w Chełmży w rodzinie robotniczej. Ukończył
z wyróżnieniem Szkołę Podchorążych dla Młodocianych, studiował w Szkole Oficerskiej w Bydgoszczy. Pełnił
służbę w 76 pułku Szkoły Oficerskiej w Słonimie. Bernard Zieliński za sprawą Stefana Potrzuskiego –
„Leonidasa” wstąpił do konspiracji i przyjął pseudonim „Sęp. Wiosną 1942 r. przystąpił do organizowania
Batalionów Chłopskich w Działdowie. Skupił wokół siebie 200 żołnierzy, których podzielił na 8-30 osobowe
oddziały. Gdy siatka konspiracyjna stała się wystarczająco liczna, powołano komendę BCh odwodu
działdowskiego, w której funkcję komendanta sprawował Bernard Zieliński. W sierpniu 1943 r. „Sęp” został
szefem wyszkolenia bojowego w Komendzie BCh Podokręgu „Wkra”. Był również wykładowcą w szkole
podchorążych. Jesienią 1944 r. w czasie jednej z akcji oddziału pod Glinkami został ranny. Na przełomie lat
1944-1945 oddziały BCh w powiecie działdowskim po opuszczeniu przez okupanta, rozpoczęły przygotowania
do przejęcia władzy. Działdowszczyzna została wyzwolona w dniach 17-19 stycznia 1945 r. przez wojska
II Frontu Białoruskiego. Niezwłocznie po zakończeniu działań wojennych na terenie powiatu działdowskiego
Zieliński, wraz z kierownictwem działaczy ruchu ludowego, reaktywował działalność Stronnictwa Ludowego.
17 lutego 1945 r. na pierwszym powiatowym zjeździe delegatów SL wybrano Zarząd Powiatowy SL,
składający się z osób związanych w okresie okupacji ze SL „Roch” i BCh Zieliński. Bernard Zieliński cieszy
się niekwestionowanym autorytetem wśród ludowców działdowskich. Występuje w obronie represjonowanych
i prześladowanych przez NKWD i PUBP członków Stronnictwa, miejscowej ludności terroryzowanej przez
„władzę ludową”. W maju 1945 r. zostaje aresztowany przez NKWD, lecz po zbadaniu sprawy uwolniony
przez ówczesne władze. Po utworzeniu 22 sierpnia 1945 r. Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie
działdowskim nasiliły się represje wobec ludowców i nikt prócz sekretarza Zielińskiego nie odważył się
wystąpić publicznie w celach organizacyjnych. Gdy 6 września powstał Tymczasowy Zarząd Wojewódzki
PSL, Zieliński docierając do Bronisława Warownego otrzymuje polecenie zorganizowania struktur PSL
w powiecie. 7 października 1945 r. reprezentanci wszystkich kół SL powiatu działdowskiego zdecydowali
o przejściu do PSL i powołaniu Powiatowego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bernard Zieliński
został wybrany sekretarzem i na tym stanowisku pozostał do śmierci. Stanisław Mikołajczyk
w „Polsce zgwałconej” napisał, iż 13 stycznia 1946 r. „rosyjski agent pomagał komendantowi UB
w zamordowaniu prezesa miejscowego PSL-Bernarda Zielińskiego”. Ciała nigdy nie odnaleziono, nie wykryto
również sprawców.
Bernard Zieliński „Sęp” był działaczem niepodległościowym, dowódcą 18 obwodu działdowskiego
Batalionów Chłopskich, szefem szkolenia oficerów Podokręgu „Wkra”, organizatorem ruchu ludowego
w powiecie działdowskim, po wojnie sekretarzem Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Działdowie. Został bestialsko zamordowany na początku 1946 r. przez funkcjonariuszy działdowskiego
powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego za wystąpienia antykomunistyczne. Bernard Zieliński „Sęp”
nie ma swojej mogiły. Prawdopodobnie jego ciało zostało spalone na terenie Huty Szkła w Działdowie. Był
i zapewne pozostaje jednym z najwybitniejszych ludowców na Działdowszczyźnie. Całe życie Bernarda
Zielińskiego „Sępa” było walką - walką z okupantem niemieckim, walką z przeciwnikiem politycznym, walką
o interesy Mazurów i chłopów działdowskich. Odłożył na dalszy plan własne aspiracje, podporządkował
nadrzędnym interesom ruchu ludowego i narodu, którego był wiernym synem. Złożył największą ofiarę na
ołtarzu Ojczyzny – własne życie. Warto przywrócić pamięć o tym niezwykłym człowieku poprzez nadanie jego
imieniem nazwy przedmiotowego ronda.
Z uwagi na powyższe celowe i uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

