
 

 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR KN-I.4102.30.2017.10 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania ulicy 24 Stycznia położonej w miejscowości Czempiń  

nazwy ks. Jerzego Popiełuszki 

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 24 Stycznia położonej w miejscowości Czempiń (gmina Czempiń) nadaje się nazwę  

ks. Jerzego Popiełuszki. 

§ 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 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 
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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 wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o wydanie stosownej opinii. 

Pismem z  3  listopada 2017 r. znak: BUW-940-234(16)/17 Dyrektor Biura Upamiętniania Walk 

i Męczeństwa poinformował, że w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa ulicy 24 Stycznia w miejscowości Czempiń wypełnia normę 

art. 1 ustawy. Z dołączonej do ww. pisma noty historycznej wynika, że „dnia 24 stycznia 1945 r. nastąpiło 

wkroczenie jednostek Armii Czerwonej do miejscowości Czempiń – obecnie w woj. wielkopolskim. Zgodnie 

z propagandową praktyką władz komunistycznych wydarzenie to celebrowane było – niezgodnie z faktami 

historycznymi – jako dzień wyzwolenia” oraz powód do wyrażania wdzięczności społeczeństwa wobec Armii 

Czerwonej. Tymczasem wbrew nadziejom Polaków, oczekujących odbudowy wolnego kraju po likwidacji 

okupacji niemieckiej, Armia Czerwona w latach 1944-1945 r. stała się narzędziem ponownej aneksji niemal 

połowy terytorium RP do ZSRS, zniewolenia całej reszty kraju oraz budowy w nim systemu komunistycznego 

w pełni zależnego od władz w Moskwie. Zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną zapoczątkowało 

zarazem nowy okres martyrologii narodu polskiego. (…) Stacjonowanie Armii Czerwonej/Sowieckiej 

w Polsce po  1944 r. uniemożliwiło odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i było podstawowym 

czynnikiem, który zapewnił funkcjonowanie państwa komunistycznego na  ziemiach polskich objętych 

dominacją ZSRS. Waga tych faktów sprawia, iż przedmiotowa nazwa, honorująca moment wkroczenia Armii 

Czerwonej do wymienionej miejscowości, spełnia rolę daty symbolizującej komunizm”. 

Nazwa ulicy 24 Stycznia nie została przez gminę zmieniona w  ustawowym terminie, a obowiązek jej 

zmiany został potwierdzony przez Instytut Pamięci Narodowej. Działający przy Wojewodzie 

Wielkopolskim Zespół do spraw wykonania ustawy o  zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i  urządzeń użyteczności publicznej (zwany dalej: „Zespołem”), 

przedłożył organowi nadzoru nowe propozycje nazwy ulicy. Wojewoda Wielkopolski biorąc pod uwagę 

propozycje przedstawione przez Zespół postanowił nadać niniejszej ulicy nazwę ks. Jerzego Popiełuszki. 

Błogosławiony ksiądz Jerzego Popiełuszki - wcześniej Alfons Popiełuszko (ur. 14 września 1947 r. 

w Okopach, zm. 19 października 1984 r. we Włocławku) – polski prezbiter rzymskokatolicki, kapelan 

warszawskiej „Solidarności”, obrońca praw człowieka w PRL, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby 

Bezpieczeństwa, błogosławiony Kościoła katolickiego.  

Popiełuszko skończył liceum w Suchowoli. Po maturze w 1965 r. wstąpił do Wyższego Seminarium 

Duchownego w Warszawie. W trakcie II roku studiów został przymusowo wcielony do wojska, gdzie 

w latach 1966-68 odbył zasadniczą służbę wojskową w specjalnej jednostce wojskowej dla kleryków 

w Bartoszycach. 

28 maja 1972 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował kolejno 

w parafiach: w Ząbkach (1972 – 1975), Aninie (1975 – 1978), Warszawie (1978-1980) w Kościele 

Dzieciątka Jezus i św. Anny, a następnie (od 1980) w Kościele pw. św. Stanisława Kostki. W 1978 r. został 

mianowany duszpasterzem średniego personelu medycznego. W październiku 1981 r. został mianowany 

diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia i kapelanem Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia. 

Od lata 1980 r. był związany z Solidarnością. W sierpniu 1980 r. do prymasa Wyszyńskiego przybyła 

delegacja hutników prosząca o przybycie księdza do huty. Kapelan Prymasa przyjechał do kościoła św. 

Stanisława Kostki prosząc ks. Czarnotę o udanie się do huty, ten jednak nie mógł - wówczas zgłosił się ks. 

Jerzy Popiełuszko. Swoją postawą zaskarbił sobie przyjaźń hutników. W każdą niedzielę o 10:00 odprawiał 

dla nich Mszę Św., a także cyklicznie się z nimi spotykał. Wszystkie swoje kazania pisał sam, często dając 

je przed wygłoszeniem do przeczytania hutnikom mówiąc, że: „jeśli oni zrozumieją to zrozumieją 

i profesorowie”. 

Od 28 lutego 1982 r. celebrował Msze Św. za Ojczyznę i wygłaszał kazania patriotyczno-religijne. 

19 maja 1983 r. poprowadził pogrzeb Grzegorza Przemyka, a we wrześniu 1983 r. zorganizował 

pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę.  Idea ks. Popiełuszki przerodziła się później w coroczną 

ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę w trzecią niedzielę września. 

Działalność ks. Popiełuszki była krytykowana i szykanowana przez władze PRL, które oskarżały go 

o działalność antypaństwową. Od 1982 r. Służba Bezpieczeństwa rozpoczęła akcję rozpracowywania ks. 

Popiełuszki pod kryptonimem „Popiel”. Był rozpracowywany także przez duchownych. 12 grudnia 1983 r. 

wiceprokurator Anna Jackowska odczytała decyzję o wszczęciu śledztwa w kierunku przestępstwa 

z art. 194 kk w zw. z art. 58 kk (Kto przy wykonywaniu obrzędów lub innych funkcji religijnych nadużywa 
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wolności sumienia i wyznania na szkodę interesów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do 10 lat). Ks. Popiełuszko został zatrzymany i był przesłuchiwany przez 

wiele godziny. Na drugi dzień został zwolniony dzięki wstawiennictwu arcybiskupa Dąbrowskiego 

u ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka. 

Od 1984 r. władza PRL wzmogła ataki na ks. Popiełuszkę.  Od stycznia do czerwca 1984 r. był 

przesłuchiwany 13 razy. 13 października SB przygotowało pierwszy zamach na ks. rzucając w szybę 

jadącego samochodu kamieniem. Drugi zaplanowano na 19 października. Gdy ks. Jerzy wracał 

z Bydgoszczy, gdzie odprawia Mszę Św podczas spotkania modlitewnego w Duszpasterstwie Ludzi Pracy 

na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, samochód ks Popiełuszki, prowadzony przez 

kierowcę Waldemara Chrostowskiego, został zatrzymany przez umundurowany patrol ruchu drogowego  

(w rzeczywistości byli to funkcjonariusze Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW). 

Chrostowskiemu kazano oddać klucze i przejść do milicyjnego samochodu, gdzie został skuty. Ks. 

Popiełuszce kazano wysiąść z samochodu po czym mocnym uderzeniem został ogłuszony i zakneblowanego 

ks. umieszczono w bagażniku. 

30 października z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki. Sekcja zwłok wykazała 

ślady torturowania. Pogrzeb odbył się 3 listopada 1984 r. i zgromadził olbrzymie tłumy wiernych, 

przekształcił się w wielką patriotyczną manifestację. Został pochowany na terenie kościoła parafialnego  

św. Stanisława Kostki w Warszawie. 

Proces beatyfikacyjny ks. Popiełuszki otwarto 8 lutego 1997 r. 19 grudnia 2009 r. Benedykt XVI podpisał 

dekret o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się msza 

beatyfikacyjna ks. Jerzego Popiełuszki. 

Sylwetka ks. Jerzego Popiełuszki zasługuje na wyeksponowanie poprzez nadanie ulicy nazwy ks. Jerzego 

Popiełuszki. Podkreślenia wymaga, że nazwa ulicy (ks. Jerzego Popiełuszki) nie narusza dyspozycji 

art. 1 ustawy. 

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. 
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