
ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK-I.4131.215.2017.ASzc

z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1103 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ulicy Mariana Buczka położonej w mieście Jasień nadaje się nazwę Strażacka.

§ 2. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie

Obowiązująca od 2 września 2016 r. ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek 
pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1103 ze zm.) w art. 6 ust. 1 nałożyła na organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego obowiązek zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub 
daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, 
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W przypadku niespełnienia ww. obowiązku wojewoda, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy, 
w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 1, wydaje 
zarządzenie zastępcze. Wydanie zarządzenia zastępczego wymaga opinii Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej niezgodność 
nazwy obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy (art. 6 ust. 3).

Pomimo upływu dwunastomiesięcznego terminu Rada Miejska w Jasieniu nie wykonała 
ustawowego obowiązku i nie dokonała zmiany nazwy ulicy Mariana Buczka w mieście Jasień. 
Obowiązek nadania nazwy przeszedł w takim przypadku na wojewodę.

Wojewoda Lubuski pismem z dnia 21 września 2017 r., znak NK-I.4130.22.29.2017.ASzc, 
wystąpił do Burmistrza Jasienia o przesłanie uwierzytelnionej kopii uchwały dotyczącej nadania 
nazwy ulicy Mariana Buczka w Jasieniu wraz z uzasadnieniem oraz innych uchwał / aktów 
dotyczących tej ulicy, jeżeli zostały podjęte. Wnioskowane dokumenty zostały przesłane pismem 
z dnia 26 września 2017 r., znak GMPI.6625.1.2017.TSoł/KŁuc. Następnie pismem z dnia 
19 października 2017 r., znak NK-I.4131.215.2017.ASzc, zostało wszczęte postępowanie nadzorcze.

Pismem z dnia 23 października 2017 r., znak NK-I.4131.215.2017.ASzc, Wojewoda Lubuski 
zwrócił się w trybie art. 6 ust. 3 ustawy do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu o opinię odnośnie niezgodności nazwy ulicy Mariana Buczka 
w Jasieniu z art. 1 ustawy.

Na mocy art. 6 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 3 ustawy oczekiwanie na opinię wstrzymuje bieg 
terminu na wydanie zarządzenia zastępczego. Opinia Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Id: F96D3FE4-7504-4C3F-8488-FA795D0E6EDD. Podpisany Strona 1



Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wpłynęła do organu nadzoru w dniu 1 sierpnia 2018 r. 
(pismo z lipca 2018 r., znak BUW-940-18(24)/18, w przedmiotowej opinii nie została wskazana data 
dzienna).

Zgodnie z przedmiotową opinią nazwa ulicy Mariana Buczka w Jasieniu jest niezgodna 
z art. 1 ust. 1 ustawy.

Marian Buczek (1896-1939) - działacz stalinowskiej konspiracji na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej w latach 20. i 30. XX wieku. Urodził się 26 września 1896 r. we wsi Nurzyna w pow. 
łukowskim. W czasie I wojny światowej służył w Legionach polskich. Był członkiem PPS-Frakcji 
Rewolucyjnej i Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Pogotowia Bojowego PPS. Uczestniczył 
w akcjach zbrojnych przeciw austriackiej policji i żandarmerii. W 1918 r. współtworzył Milicję 
Ludową w Lublinie. Nie zgadzał się z zarządzeniem władz RP o rozbrojeniu tych formacji. Związał 
się z rozłamową PPS-Opozycją skupiającą zwolenników m.in. współpracy z komunistami. Został 
uwięziony pod zarzutem współpracy z organizacjami wywrotowymi i współudziału w prochowni 
lubelskiej. Po zwolnieniu za kaucją w 1921 r. związał się z grupami, które wstąpiły do 
Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (stanowiącej również formalnie sekcję polską kierowanej 
przez bolszewików Międzynarodówki Komunistycznej z siedzibą w Moskwie) i został sekretarzem 
Komitetu Okręgowego KPRP w Lublinie. W 1921 roku został aresztowany i na podstawie wyroków 
sądowych przebywał w więzieniach aż do roku 1929. Zwolniony ze względu na zły stan zdrowia - 
został przerzucony przez komórki komunistyczne do ZSRS. Przez władze sowieckie został 
skierowany do Międzynarodowej szkoły Leninowskiej, potem był kierownikiem Międzynarodowego 
Komitetu Włókniarzy w stworzonej przez bolszewików tzw. Czerwonej Międzynarodówce Związków 
Zawodowych. Ukończył w międzyczasie kursy dywersyjne - w ich trakcie sprawował funkcję 
sekretarza komórki sekretarza komunistycznej organizacji partyjnej. Zamieszczał artykuły 
w propagandowych bolszewickich organach prasowych.

W końcu 1931 roku został konspiracyjnie przerzucony w celach dywersyjnych na teren 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod ps. „Palma" stanął na czele Wydziału Wojskowego Komitetu 
Centralnego Komunistycznej Partii Polski (KPP). Wydział Wojskowy był m.in. odpowiedzialny za 
działania dywersyjne przeciw Wojsku Polskiemu. Był uczestnikiem zorganizowanego w ZSRR VI 
Zjazdu KPP w 1932 roku, który opowiedział się za wcieleniem Polski do ZSRR jako polskiej 
republiki sowieckiej. Na Zjeździe uchwalono m.in. tezy, mówiące, że „imperializm polski ustanowił 
swe panowanie na Górnym Śląsku na mocy imperialistycznego traktatu wersalskiego, przez 
zdławienie walki rewolucyjnej proletariatu górnośląskiego, przez oszustwo plebiscytowe, przez 
rozpętanie nacjonalistycznej antyniemieckiej nagonki”. Dalej stwierdzono, że „KPP mobilizuje masy 
pracujące na Górnym Śląsku jak również na Pomorzu do walki z uciskiem narodowym ludności 
niemieckiej pod hasłem praw do samookreślenia aż do oderwania od Polski” a w stosunku do 
Gdańska „uznaje prawo ludności gdańskiej, siłą oderwanej od Niemiec, do ponownego złączenia 
z Niemcami”. Buczek opowiadał się za koniecznością radykalnego zwiększenia zasięgu bolszewickiej 
agitacji w Polsce.

Po zjeździe pełnił funkcje przywódcy komitetów okręgowych stalinowskiej konspiracji 
w różnych regionach (kolejno jako: sekretarz KO KPP Górnego Śląska, sekretarz KO KPP Zagłębia 
Dąbrowskiego, sekretarz KO KPP Warszawy). W 1933 roku został aresztowany przez Policję 
Państwową. Skazany prawomocnie za działalność przeciw Rzeczypospolitej Polskiej na 10 lat 
więzienia.

Na początku września 1939 roku znalazł się na wolności po opuszczeniu więzienia w Rawiczu 
przez straże więzienne w obliczu zbliżania się wojsk niemieckich. W nocy z 9 na 10 września 1939 r. 
zginął podczas próby przedarcia się z okrążenia pod Ożarowem Mazowieckim, gdzie wojska 
niemieckie otoczyły jednostki WP i grupy cywilów. Wbrew propagandowym tezom z okresu PRL 
nie brał udziału ani nie poległ w obronie Warszawy.
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Według art. 1 ust. 1 ustawy nazwy [...] urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, 
mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, 
organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny 
sposób takiego ustroju propagować. Nadto zgodnie z wykładnią językową „symbolizować” oznacza 
przedstawiać coś pod postacią symbol; być symbolem czegoś. Z kolei „propagować” to szerzyć, 
upowszechniać idee, hasła, myśli (zob. Słownik Języka Polskiego, oprac. E. Sobol, Warszawa 2005, s. 
761, 979).

W świetle przytoczonych faktów historycznych nie ulega kwestii, iż osoba Mariana Buczka 
stanowi symbol komunizmu, o jakim mowa w art. 1 ust 1 ustawy. Powyższe znajduje dodatkowe 
odzwierciedlenie w nazwie ulicy w Jasieniu, która wskazaną postać upamiętnia. Tym samym nazwa 
ulicy Mariana Buczka propaguje komunizm, a co za tym idzie jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy.

Wojewoda Lubuski w pełni podziela i przyjmuje jako swoje wnioski płynące z opinii Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Stosownie do brzmienia art. 1 i 6 ust. 1 ustawy wskazać należy, że podstawowym jej 
założeniem było skuteczne wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazw propagujących symbole 
ustrojów totalitarnych, przy poszanowaniu miejsc pochówku, grobów i cmentarzy, a także własności 
prywatnej. Przedsięwzięcie zmiany nazw jest jednym z elementów polityki historycznej, jako 
kategorii historii służącej kształtowaniu świadomości historycznej społeczeństwa, w tym świadomości 
gospodarczej i terytorialnej oraz wzmocnieniu publicznego dyskursu o przeszłości w kierunku 
pielęgnowania więzi narodowych niezależnie od bieżącej polityki państwa. Polityka historyczna 
dotyczy interpretacji faktów, bytów i zdarzeń oraz jest rozpatrywana w kategoriach racji stanu 
społeczeństwa i narodu, jako element mający charakter długofalowy i stanowiący fundament państwa.

Nazwa ulicy Mariana Buczka w Jasieniu nie została zmieniona przez Radę Miejską w Jasieniu 
w ustawowym terminie, a obowiązek jej zmiany został potwierdzony przez Instytut Pamięci 
Narodowej.

Pismem z dnia 26 września 2017 r., znak NK-I.4131.215.2017.ASzc, Wojewoda Lubuski 
zwrócił się do Burmistrza Jasienia o wskazanie propozycji nowej nazwy dla ulicy Mariana Buczka. 
Burmistrz w piśmie z dnia 2 października 2017 r. zaproponował nazwę ulicy Strażacka. Zgodnie 
z przedstawioną propozycją Wojewoda Lubuski postanowił nadać niniejszej ulicy nazwę Strażacka.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydanie zarządzenia zastępczego jest konieczne i uzasadnione.
Pouczenie

Na niniejsze zarządzenie zastępcze służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, jeżeli brak 
możliwości wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 1, wynikał z przyczyn niezależnych 
od jednostki. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

  
 

Wojewoda Lubuski

Władysław Dajczak
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