
WOJEWODA LUBUSKI  

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

Nr NK-I.4131.197.2017
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 
2016r., poz. 744 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu

zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ulicy Leona Kruczkowskiego położonej w mieście Gorzów Wielkopolski nadaje się nazwę 
Żołnierzy Niezłomnych.
§ 2.  Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie

Obowiązująca od 2 września 2016r. ustawa z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 ze zm., dalej „ustawa”) 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 Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nie wykonała 
ustawowego obowiązku i nie dokonała zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego. Obowiązek nadania 
nazwy przeszedł w takim przypadku na wojewodę.
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Wojewoda Lubuski pismem z dnia 20 września 2017r., znak NK-I.4131.197.2017.AZie wszczął 
postępowanie nadzorcze, występując jednocześnie do Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o 
przesłanie uwierzytelnionej kopii uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego w 
Gorzowie Wielkopolskim wraz z uzasadnieniem oraz innych uchwał/aktów jeżeli zostały podjęte do 
nazwy ww. ulicy.

Pismem z dnia 5 października 2017r., znak WKG-V.6625.19.2017.AT Prezydent Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego poinformował, że Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nie dysponuje dokumentami 
dotyczącymi nazewnictwa przedmiotowej ulicy, a także nie posiada informacji kiedy i jaką uchwałą 
nazwa ta została nadana. Z analizy dokumentów archiwalnych można przypuszczać, że nazwa ta została 
nadana między 1962 a 1970 rokiem.

Pismem z dnia 7 listopada 2017r., znak NK-I.4131.197.2017.AZie, 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 Leona Kruczkowskiego w Gorzowie 
Wielkopolskim 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 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wpłynęła do organu nadzoru w dniu 11 grudnia 2017 r. (pismo z 
dnia 8 grudnia 2017 r. znak: BUW-940-424(5)/17).

Zgodnie z przedmiotową opinią nazwa ulicy Leona Kruczkowskiego w mieście Gorzowie 
Wielkopolskim jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy.

Nazwa odnosi się do Leona Kruczkowskiego (1900-1962) - chemika, pisarza i publicysty, 
powojennego działacza komunistycznego, członka centralnych organów PZPR, członka Rady Państwa 
PRL, członka prezydium komunistycznego FJN.

Leon Kruczkowski urodził się 28 czerwca 1900r. w Krakowie. Po studiach chemicznych pracował w 
Zagłębiu Dąbrowskim. Potem był nauczycielem przedmiotów ścisłych. Po sukcesie powieści „Kordian i 
cham” od 1930 roku poświęcił się całkowicie twórczości literackiej i publicystycznej, silnie związanej z 
lewicowymi prądami politycznymi. Wojnę spędził w obozach jenieckich w Amswalde i Gross Bom.

W 1945 roku powrócił do kraju. Założył miesięcznik literacki „Twórczość”. Aktywnie zaangażował się 
w działalność w szeregach komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej (PPR) oraz Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (PZPR). W latach 1954-1959 był zastępcą członka Komitetu Centralnego PZPR; w 
latach 1959-1962 - członkiem KC PZPR.

Od czerwca 1945 r. był wiceministrem kultury i sztuki w zdominowanym przez komunistów tzw. 
Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej oraz - później - w komunistycznym rządzie Józefa 
Cyrankiewicza (do 1948 r.). Był z ramienia PPR mianowany na członka Krajowej Rady Narodowej. 
Potem z ramienia PPR i PZPR zasiadał w „Sejmie PRL” w kolejnych kadencjach - do 1962r.

W okresie dojrzałego stalinizmu objął funkcję prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich 
(1949-1956). Gwarantował spójność działań ZLP z propagandową działalnością władz komunistycznych. 
Jednocześnie od 1951 do 1956 roku był przewodniczącym Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą. 
Dodatkowo w latach 1952-1956 był członkiem prezydium Ogólnopolskiego Komitetu, stworzonego przez 
komunistów Frontu Narodowego i - w latach 1958- 1962 - członkiem prezydium Ogólnopolskiego 
Komitetu stworzonego na to miejsce Frontu Jedności Narodu. Był także członkiem stworzonej przez 
komunistów i finansowanej przez ZSRR Światowej Rady Pokoju (od 1950 r.), propagandowo 
wspierającej na arenie międzynarodowej politykę imperialną Związku Sowieckiego, oraz członkiem 
prezydium Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju. W lutym 1957 r. został członkiem Rady Państwa PRL.
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W tym czasie był także autorem wielu dzieł literackich, w tym dramatów. Po wojnie opublikował m.in. 
„Niemcy” (1949), „Juliusz i Ethel” (1954), „Pierwszy dzień wolności” (1959), „Śmierć Gubernatora” 
(1961). Zmarł 1 sierpnia 1962 r. w Warszawie.

W świetle powyższego osoba Leona Kruczkowskiego stanowi symbol komunizmu, o jakim mowa w 
art. 1 ust 1 ustawy. Tym samym sama nazwa ma charakter propagujący komunizm, a co za tym idzie jest 
niezgodna z powołanym art. 1 ust.1 ustawy.

Wojewoda podziela i przyjmuje wnioski płynące z opinii Instytutu Pamięci Narodowej.

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 Leona Kruczkowskiego nie została przez Miasto Gorzów Wielkopolski zmieniona w 
ustawowym terminie, a obowiązek jej zmiany został potwierdzony przez Instytut Pamięci Narodowej.

Wojewoda Lubuski po zasięgnięciu opinii środowisk gorzowskich postanowił nadać niniejszej ulicy 
nazwę Żołnierzy Niezłomnych. Nazwa ta odnosi się do żołnierzy polskiego powojennego podziemia 
niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i 
podporządkowaniu jej ZSRR. Mobilizacja i walka Żołnierzy Niezłomnych była pierwszym odruchem 
samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom 
komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali 
europejskiej.

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. Skargę wnosi 
się za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

 

 

Wojewoda Lubuski

Władysław Dajczak
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