
 

 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE  

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy Ojca Janusza Walerowskiego w miejscowości Kleosin w Gminie 

Juchnowiec Kościelny 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 oraz z 2017 r. poz. 1389), 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ulicy o dotychczasowej nazwie Leona Kruczkowskiego w miejscowości Kleosin w Gminie 

Juchnowiec Kościelny nadaje się nazwę Ojca Janusza Walerowskiego.  

§ 2. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

UZASADNIENIE 

     W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. Ustawa została zmieniona ustawą 

z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1389). 

     Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 ustawy, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, 

organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki 

ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego zmienia w terminie 12 miesięcy od 

dnia jej wejścia w życie. Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy za propagujące komunizm uważa się także nazwy 

odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny 

system władzy w Polsce w latach 1944-1989.  

     Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy, w przypadku niewykonania obowiązku przez właściwy organ jednostki 

samorządu terytorialnego, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę zgodną 

z art. 1 ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na podjęcie działań przez organ 

jednostki samorządu terytorialnego.  

     W dniu 2 października 2017 r. Wojewoda Podlaski zwrócił się, w trybie art. 6 ust. 3 ustawy, do Instytutu 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie opinii 

potwierdzającej niezgodność nazwy obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy z art. 1. 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 IPN wpłynęła do organu nadzoru w dniu 17 listopada 2017 r. (pismo z dnia 3 listopada 2017 r.  

znak BUW-940-125 (3)/17).  
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      W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa 

ulicy im. Leona Kruczkowskiego wypełnia normę art. 1 ustawy. Nazwa ta odnosi się do Leona 

Kruczkowskiego (1900-1962) będącego działaczem komunistycznym, członkiem kierowniczych struktur 

komunistycznej partii i państwa, pisarzem i publicystą, autorem dzieł literackich, w tym dramatów. W okresie 

powojennym aktywnie zaangażował się w działalność 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 

1962 r. W okresie dojrzałego stalinizmu objął funkcję prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich 

(1949-1956). Gwarantował spójność działań ZLP z propagandową działalnością władz komunistycznych. 

W latach 1952-1950 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.  

       Wojewoda Podlaski w pełni podziela argumentację wyrażoną w opinii Instytutu Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Powyższe zatem uzasadnia wydanie niniejszego 

zarządzenia zastępczego.  

       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 i zdarzeń oraz jest rozpatrywana w kategoriach racji stanu 

społeczeństwa i narodu, jako element mający charakter długofalowy i stanowiący fundament państwa.   

       Na mocy art. 6 ust. 2 i 3 ustawy organ nadzoru jest zatem zobligowany do wydania zarządzenia 

zastępczego nadającego ulicy o dotychczasowej nazwie Leona Kruczkowskiego w miejscowości Kleosin 

w Gminie Juchnowiec Kościelny - nazwę Ojca Janusza Walerowskiego.  

      Ojciec Janusz Walerowski – Od 2001 r. pełnił funkcję rektora Domu Misyjnego Księży Werbistów SVD 

w Kleosinie. W 2002 r. po powołaniu do życia parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie został 

mianowany również jej proboszczem. Pełnił wiele innych funkcji, między innymi: Prezesa Zarządu 

Ochotniczej Straży Pożarnej, kapelana miasta i powiatu białostockiego, strażaków Państwowej i Ochotniczej 

Straży Pożarnej. W 2008 r. uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny został Honorowym Obywatelem 

Gminy. Zmarł w dniu 6 stycznia 2013 r.  

        Na podstawie art. 5 ustawy - pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących 

ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych 

zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat, zaś zmiana nazwy dokonana na podstawie 

ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.   

        Na zarządzenie zastępcze przysługuje Gminie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Białymstoku za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

 Wojewoda Podlaski 

Bohdan Paszkowski 
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