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ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR KN-I.4102.28.2017.16
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania ulicy Marcina Chwiałkowskiego położonej w mieście Poznań
nazwy Jana Spychalskiego
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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 i z 2017 r. poz. 1389)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ulicy Marcina Chwiałkowskiego położonej w mieście Poznań nadaje się nazwę Jana Spychalskiego.
§ 2. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffmann

UZASADNIENIE
Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 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, zwanej dalej: „ustawą”, 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 albo związku jednostki samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego zmienia
w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 2 ustawy w przypadku
niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym
nadaje nazwę zgodną z art. 1 ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin, o którym
mowa w ust. 1.
W związku z tym, że ustawa weszła w życie 2 września 2016 r. właściwe organy jednostek samorządu
terytorialnego utraciły z dniem 2 września br. kompetencje do dokonywania zmian nazw w oparciu
o przepisy art. 6 ust. 1 niniejszej ustawy. Obowiązek nadania nazwy spoczywa w takim przypadku na
wojewodzie.
Mając na uwadze, że wydanie zarządzenia zastępczego przez wojewodę wymaga opinii Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej niezgodność
nazwy obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy z art. 1 (art. 6 ust. 3 ustawy), Wojewoda Wielkopolski
pismem z 18 września 2017 r. znak: KN-I.4102.9.2017.21 zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o wydanie stosownej opinii.
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Pismem z 3 listopada 2017 r. znak: BUW-940-234(22)/17 Dyrektor Biura Upamiętniania Walk
i Męczeństwa poinformował, że w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa ulicy Marcina Chwiałkowskiego w Poznaniu symbolizuje
komunizm w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy. Z dołączonej do ww. pisma noty historycznej wynika,
że: „Marcin Chwiałkowski (1885-1938) był członkiem Komunistycznej Partii Polskiej - sekcji polskiej
Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) z siedzibą w Moskwie, sekretarzem Komitetu Okręgowego
KPP, jednym z głównych działaczy ruchu komunistycznego w Poznaniu w okresie Międzywojennym (…).
Tym samym ocenić należy, iż fakt honorowania wskazanej postaci w nazwie ulicy sprawia, iż posiada ona
charakter nazwy upamiętniającej osobę symbolizującą komunizm”.
Przewodniczący Rady Miasta Poznania pismem z 7 września 2017 r., znak: RM- I.0007.1.137.2017
poinformował, że Rada Miasta Poznania nie podjęła w ustawowym terminie uchwały w sprawie zmiany
nazwy ulicy Marcina Chwiałkowskiego w Poznaniu. Jako propozycję zasugerował zmianę nazwy ulicy na
Jana Spychalskiego przedstawiając jednocześnie jego sylwetkę: „Jan Spychalski to pochodzący
z Wielkopolski artysta malarz, biograf i publicysta. Urodził się 3 kwietnia 1893 r. w Czeszewie, w powiecie
wągrowieckim. Po ukończeniu tamtejszego gimnazjum w latach 1914-1918 odbywał studia z literatury,
filozofii, muzykologii i historii sztuki w Krakowie i Berlinie. Po odzyskaniu niepodległości osiadł
w Poznaniu, obejmując posadę w Bibliotece Uniwersyteckiej i wiążąc się z literatami skupionymi wokół
czasopisma »Zdrój«. Malować zaczął około 1923 roku, ale pierwsze znane prace pochodzą z 1927 r.
Był wysoko ocenianym artystą, co zaowocowało przyjęciem go do Związku Polskich Artystów Plastyków.
Malował różnorodne martwe natury i pejzaże. Stosując proste techniki, starannie wykańczał powierzchnie
swych prac. Po wojnie zorganizowano kilka wystaw prac Jana Spychalskiego, m.in. w Poznaniu, Sopocie,
Warszawie i Wenecji. W 1973 r. zorganizowano w Poznaniu I Konkurs Malarski im. Jana Spychalskiego.
Artysta zmarł 31 października 1946 r. w Poznaniu i pochowany został na cmentarzu parafialnym Bożego
Ciała przy ul. Bluszczowej”.
Wojewoda Wielkopolski mając na względzie fakt, że proponowana nazwa ulicy nie narusza dyspozycji
art. 1 ustawy, a sylwetka Jana Spychalskiego zasługuje na wyeksponowanie, postanowił nadać ulicy nazwę
Jana Spychalskiego.
Biorąc pod uwagę powyższe wydanie zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.
POUCZENIE Niniejsze zarządzenie zastępcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego
doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

