
UCHWAŁA NR XLII/268/14
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Leżajska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje nazwę „Rondo Józefa Barana Chrząszczyńskiego” rondu zlokalizowanemu 
na skrzyżowaniu ulicy Tomasza Michałka z obwodnicą miasta Leżajska.

§ 2. Szczegółowy opis położenia ronda oraz uzasadnienie nazwy zawarty jest
w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Ireneusz Stefański
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/268/14

Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 13 listopada 2014 r.

Rondo Józefa Barana Chrząszczyńskiego

Opis położenia
Rondo Józefa Barana Chrząszczyńskiego usytuowane jest na skrzyżowaniu obwodnicy miasta 

Leżajska (nazwanej imieniem Marszałka Piłsudskiego) z drogą wojewódzką nr 875 - ulicą Tomasza 
Michałka.

Uzasadnienie nazwy:
Wniosek o rozważenie możliwości nazwania jednej z ulic naszego miasta od nazwiska Józefa 

Barana Chrząszczyńskiego – ps. „Modliński”, „Lucjan” wpłynął od Stanisława Bartnika - Radnego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisława Haszto – członka rodziny i Roberta Żołyni – 
Radnego Powiatu Leżajskiego, pracownika Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Nadanie nazwy ronda ma na celu upamiętnienie Józefa Barana Chrząszczyńskiego – kapitana 
artylerii Wojska Polskiego, członka Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych
i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, działającego w Leżajsku w czasie II wojny światowej.

BIOGRAFIA

Józef Baran (s. Jana i Karoliny z domu Sawicka) urodził się 18.03.1899 r. w przysiółku 
Königsberg k. Woli Zarczyckiej, gm. Nowa Sarzyna, w inteligenckiej rodzinie. Mieszkał przy ulicy 
Tomasza Michałka pod nr 14. Tą drogą wojewódzką uczęszczał do szkół w Leżajsku.

W Leżajsku ukończył gimnazjum rolne i zdał maturę. W 1918 roku został zmobilizowany jako 
poborowy i skierowany do Szkoły Podchorążych Artylerii w Poznaniu, po skończeniu której pozostał 
jako oficer zawodowy w wojsku. Od 1921 r. do 1939 r. służył w 8 Pułku Artylerii Ciężkiej w Toruniu.

W stopniu kapitana – dowódcy baterii bohatersko walczył w Wojnie Obronnej 1939 – w bitwie
pod Kutnem, nad Bzurą i obronie Modlina, za co otrzymał Krzyż Walecznych.

Po krótkim pobycie w niewoli niemieckiej, na postawie umowy o honorowej kapitulacji, został 
zwolniony i wrócił w rodzinne strony, gdzie rozpoczął organizowanie walki zbrojnej partyzanckiej
w ramach ZWZ i AK. Pełnił obowiązki szefa sztabu a następnie dowódcy batalionu AK
pod pseudonimem Lucjan.

Na przełomie lat 1939 - 1940 zaczął tworzyć w formie szkieletowej Batalion „Ziemi Leżajskiej” 
Organizacji Wojskowej Stronnictwa Narodowego (późniejszego NOW).

Aresztowany przez gestapo trafił do więzienia na Zasaniu w Przemyślu, skąd udało mu się zbiec 
przez wyłom w murze, co było skutkiem ostrzału artylerii radzieckiej 21.06.1941 r. Po ucieczce 
z więzienia w Przemyślu ukrywał się w lasach leżajskich, wtedy też przyjął imię i nazwisko Lucjan 
Chrząszczyński, aby uchronić się przed ponownym aresztowaniem.

Bezpośrednio po przejściu frontu ppłk Józef Baran Chrząszczyński z mandatu Polski Podziemnej 
pełnił funkcję Komendanta Wojennego Leżajska. Było to możliwe jedynie do czasu instalacji przez 
NKWD organów „władzy ludowej”.

W czerwcu 1945 r., ujawnił się i został skierowany do pracy w Koszalinie, gdzie zmarł
29 kwietnia 1969 r.

Dopiero w 2009 roku decyzją prezydenta RP został pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za całokształt działalności wojennej i społecznej.
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 MIASTO LEŻAJSK Załącznik Nr 2 

 Orientacja ulic  do uchwały Nr XLII/268/14 

 Skala 1 : 10000 Rady Miejskiej w Leżajsku 

  z dnia 13 listopada 2014 r. 
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