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WOJEWODA ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR NPII.4131.4.18.2018
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy
Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 1 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
(Dz. U. z 2016 r., poz. 744 z późn. zm.), dalej jako „ustawa”
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany nazwy ulicy "Józefa Wieczorka” (24031) położonej na terenie Gminy
Gliwice na całym jej przebiegu, na: "o. Jana Siemińskiego"
§ 2. Wykonanie zarządzenia zastępczego powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 3. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4. Zarządzenie zastępcze podlega wykonaniu począwszy od dnia wejścia w życie.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 1 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. W przypadku niewykonania
tego obowiązku w ww. terminie tj. do dnia 2 września 2017 r. właściwy wojewoda ma obowiązek wydania
zarządzenia zastępczego, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1 ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia,
w którym upłynął wyżej wskazany termin. Wydanie ww. zarządzenia zastępczego, zgodnie
z art. 6 ust. 3 ustawy winno zostać poprzedzone uzyskaniem opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej niezgodność nazwy obowiązującej
w dniu wejścia w życie ustawy z przepisem art. 1.
W przedmiotowej sprawie Wojewoda Śląski pismem Nr NPII.4100.194.2017 z dnia 18 października
2017 r. zwrócił się do Prezydenta Miasta Gliwice z prośbą o udzielenie informacji, dotyczącej ulicy "Józefa
Wieczorka" położonej na terenie Gminy Gliwice tj.: kto i kiedy nadał nazwę tej drodze - w przypadku, gdy
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była to Rada Miasta Gliwice (Rada Narodowa), poproszono o przesłanie Wojewodzie uchwały w sprawie
nadania nazwy ww. ulicy wraz z uzasadnieniem.
W odpowiedzi na wyżej wskazaną korespondencję, pismem Nr GE.6625.22.2017 z dnia 20 października
2017 r. Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice
wskazał, że nie jest w posiadaniu informacji kto i kiedy nadał nazwę tej drodze.
Powyżej wskazanej ulicy "Józefa Wieczorka" w Centralnym Rejestrze Ulic (ULIC) prowadzonym przez
Główny Urząd Statystyczny nadano identyfikator 24031.
Wojewoda Śląski realizując wymóg wynikający z art. 2 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy, pismem
z dnia 15 listopada 2017 r., Nr NPII.4100.194.2017 zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - o wydanie opinii dotyczącej zgodności nazwy ulicy
"Józefa Wieczorka" położonej na terenie Gminy Gliwice z art. 1 ustawy.
W dniu 2 lutego 2018 r. Wojewodzie Śląskiemu została doręczona opinia Nr BUW-940-11(10)/18
wskazująca, że w opinii Instytutu Pamięci Narodowej nazwa ulicy "Józefa Wieczorka" na terenie gminy
Gliwice jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy.
W ww. opinii podniesiono, iż „Józef Wieczorek ps. „Ryszard” (1893-1944) był śląskim działaczem
komunistycznym, członkiem KPRP, KPP i PPR. Zaangażował się w lewicowy nurt ruchu robotniczego,
wstępując początkowo do Polskiej Partii Socjalistycznej. W listopadzie 1920 r. był jednym z organizatorów
Komunistycznej Partii Górnego Śląska, która opowiadała się za utworzeniem komunistycznej
„Górnośląskiej Republiki Rad”. W 1921 r. w czasie III powstania śląskiego walczył m.in. w okolicach Góry
Świętej Anny. Po fiasku idei odrębnego, komunistycznego Śląska Wieczorek rozpoczął aktywną działalność
w Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (od 1925 Komunistycznej Partii Polski). W roku 1923 był
przedstawicielem śląskich komunistów na II Zjeździe KPRP. W 1923-1924 przewodniczył Centralnemu
Komitetowi Akcji Górnego Śląska (funkcjonującego również pod nazwą „Komitetu 21”) . Jako lider KPP na
Śląsku organizował strajki robotnicze w październiku 1923 r. i lipcu 1924 r. Był wielokrotnie aresztowany
przez policję za działalność antypaństwową. W roku 1930 został wybrany z okręgu katowickiego do Sejmu
Śląskiego z listy Bloku Jedności Robotniczo – Chłopskiej. Jednocześnie kontynuował działalność
w komunistycznej konspiracji. We wrześniu 1930 r. Wieczorek został ponownie aresztowany, ale zbiegł do
Niemiec, a stamtąd przedostał się do ZSRR. W 1934 r. nielegalnie powrócił do kraju. Szybko został
aresztowany i skazany na 7 lat więzienia. Po wybuchu II wojny światowej przebywał na terenie ZSRR, gdzie
przechodził szkolenia ukierunkowane na przygotowanie go do budowy struktur stalinowskiej konspiracji
w kraju. Przerzucony został na tereny okupowanej Polski 20 maja 1942 r. w ramach tzw. drugiej grupy
inicjatywnej, której zadaniem było wsparcie odbudowy kierowniczych struktur komunistycznej konspiracji
i dywersji, budowanej pod szyldem Polskiej Partii Robotniczej. Był organizatorem komórek PPR na Śląsku,
wszedł też w skład jej Komitetu Centralnego. W 1943 r. został aresztowany przez Niemców. Zginał w KL
Auschwitz w 1944 r."
Wojewoda Śląski w pełni podziela i przyjmuje wnioski płynące z ww. opinii, uznając konieczność
zmiany nazwy ulicy "Józefa Wieczorka", jako sprzecznej z art. 1 ust. 1 ustawy.
Ponadto, w przedmiotowej sprawie Wojewoda Śląski pismem Nr NPII.4100.194.2017 z dnia 15 listopada
2017 r. zwrócił się do Prezydenta Miasta Gliwice z prośbą o podanie propozycji nowej nazwy ww. ulicy,
adekwatnej do nazw ulic, które położone są w najbliższej okolicy lub ewentualne wskazanie nazw
okolicznych ulic.
W odpowiedzi Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, pismem Nr GE.6625.22.2017 z dnia 29 listopada
2017 r. przekazał wykaz ulic zlokalizowanych w najbliższej okolicy ulicy Józefa Wieczorka. Są to ulice:
Ignacego Daszyńskiego, Jasnogórska, Górnych Wałów, Dolnych Wałów, Młyńska, Kozielska, Jana
III Sobieskiego.
Do Wojewody wpłynęło pismo od innego podmiotu, w którym zaproponowano, aby wskazanej ulicy
nadać nazwę "o. Jana Siemińskiego".
Wojewoda Śląski uwzględnił zaproponowaną wyżej nazwę ulicy, gdyż nazwa ulicy ”o. Jana
Siemińskiego" koreluje z pozostałymi nazwami ulic w gminie Gliwice.
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Zgodnie z dostępnymi źródłami: "Jan Siemiński, ur. 25 kwietnia 1933 r. w Żabowie k. Sierpca, zm.
7 lipca 2004 r. w Gliwicach. 24 sierpnia 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie. Absolwent teologii
w Instytucie Liturgicznym przy Wydz. Teologicznym w Krakowie (1975).
6 października 1961 r. podczas pobytu w siedzibie oo. redemptorystów w Toruniu wystąpił z innymi
zakonnikami i wiernymi przeciwko przejęciu budynków klasztornych przez władze. 20 lutego
1962 r. skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2,5 roku więzienia, osadzony
m.in. w ZK w Barczewie, w listopadzie 1963 r. warunkowo zwolniony. 1972-1990 proboszcz parafii
Podwyższenia Krzyża św. w Gliwicach z przerwą 1978-1980 na pełnienie funkcji wiceprowincjała zakonu
redemptorystów w Warszawie.
Po 13 grudnia 1981 r. udostępnił pomieszczenia klasztorne na ukrycie wydawnictw związkowych
i dokumentów gliwickiej „S”; od stycznia 1982 r. organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, przy którym od
1983 r. działała Wszechnica Górnośląska; współorganizator pomocy dla rodzin internowanych
i aresztowanych. 1982-1989 organizator cotygodniowych spotkań w ramach DLP z udziałem znanych
działaczy opozycji, od 1983 współorganizator (m.in. z Jadwigą Rudnicką) Tygodni Kultury
Chrześcijańskiej. W głoszonych kazaniach propagował wartości patriotyczne.
Po 1990 r. organizator corocznych Sympozjów Ludzi Pracy oraz Duszpasterstwa Bezrobotnych.
Współinicjator pomocy materialnej i duchowej dla Polaków na dawnych Kresach Wschodnich przez
odzyskany kościół redemptorystów w Mościskach; pomagał w odbudowie kilku kresowych kościołów.
Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).
Nie ulega wątpliwości, że postać o. Jana Siemińskiego jest godna upamiętnienia poprzez nadanie nazwy
ulicy.
Reasumując, wydanie zarządzenia zastępczego, w sprawie zmiany nazwy ulicy z " Józefa Wieczorka" na
"o. Jana Siemińskiego" należy uznać za uzasadnione i konieczne.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 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. Zmiana
nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę
dotychczasową.
Na niniejsze zarządzenie zastępcze, zgodnie z art. 6c ustawy, w związku z art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia
2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz pomniki oraz ustawy 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. 2495), służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem
Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia zarządzenia, jedynie w przypadku, gdy
brak możliwości wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, wynikał z przyczyn
niezależnych od jednostki samorządu terytorialnego.

Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek
Otrzymują:
1) Rada Miasta Gliwice
2) a/a

