
 
Krosno, 28 sierpnia 2017 r. 

 
Stowarzyszenie Idea Carpathia 
Ul. Kolejowa 5 
38-400 Krosno 

Urząd Miasta Krosno 
Ul. Staszica 2a 
38-400 Krosno

Wniosek o zmianę patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 5 w Krośnie im. II 

Armii Wojska Polskiego 

W imieniu Stowarzyszenia Idea Carpathia, oraz krośnieńskiego koła Stowarzyszenia KoLiber, 

składamy na ręce Rady Miasta wniosek o zmianę patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 5 w 

Krośnie z II Armii Wojska Polskiego na Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. 

Uzasadnienie 

Drugiego września 2016 r. weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (tzw. 

„ustawa dekomunizacyjna”, dalej również jako: „Ustawa”).  

Zgodnie z art. 1 ust. 1. ww. ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego 

nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój 

totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować, z kolei zgodnie z art. 6 ust. 1 tejże ustawy, 

nazwy spełniające tę normę, właściwy organ samorządu terytorialnego zmienia w terminie 12 

miesięcy od wejścia ustawy w życie. Termin ten minie 2 września 2017 r. 

Definicją legalną „budynku użyteczności publicznej”, jest definicja umieszczona w §3 pkt. 6 

rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym przepisem, za budynek 

użyteczności publicznej uważa się m.in. budynek przeznaczony na potrzeby oświaty. Takim 

budynkiem w świetle tego przepisu będzie więc również budynek szkoły, tym samym szkoły 

posiadające patrona spełniającego normę z art. 1 ust. 1 powinny mieć zmienione nazwy.  

Zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej, miejsca należące do przestrzeni publicznej 

wymienione w art. 1 ust. 1 nazwane im. II Armii Wojska Polskiego (również przy zastosowaniu 

pisowni alternatywnej: II Armii WP, II AWP etc.) powinny mieć zmienione nazwy, między innymi ze 

względu na bezprawny (tj. z pominięciem Naczelnego Wodza i władz państwowych RP) oraz niekiedy 

przymusowy (szczególnie w centralnej Polsce) charakter wcielania polskich żołnierzy do tejże 

jednostki. Argumentem IPN przeciwko nazywaniu obiektów w przestrzeni publicznej imieniem II 

Armii Wojska Polskiego jest fakt wykorzystywania tej jednostki oprócz walki z niemieckim 



okupantem również do innych celów, rozbieżnych z polską racją stanu. Całość opinii Instytutu została 

dołączona do niniejszego wniosku jako załącznik.  

 W świetle wyżej opisanego stanu faktycznego i prawnego, proponujemy zmianę patrona ZSP 

nr. 5 w Krośnie na Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.  

 Za takim rozwiązaniem optuje IPN w uzasadnieniu dotyczącym konieczności zmiany nazwy 

miejsc poświęconym II Armii Wojska Polskiego, argumentując to faktem, że jest to upamiętnienie 

losu żołnierzy którzy w różnych okolicznościach znaleźli się w szeregach tejże jednostki, nie mając 

jednocześnie możliwości dołączenia do jednostek Wojska Polskiego podległym władzom RP, ponadto 

zwykli żołnierze nie mieli wpływu ani na oblicze polityczne II Armii WP, ani na sposób wykorzystania 

ich walk w propagandzie komunistów i polityce międzynarodowej ZSRR.  

 Taka drobna korekta pozwoli w lepszy sposób upamiętnić losy żołnierzy tej jednostki, poprzez 

położenie na nich większego ciężaru w nazwie szkoły, a ponadto nie będzie całkowitym zerwaniem z 

wieloletnią tradycją ZSP nr. 5 w Krośnie jako szkoły której patronem była II Armia WP.  

 Warto również przypomnieć, że zgodnie z art. 6 ust. 2 „ustawy dekomunizacyjnej”, w 

przypadku niewykonania obowiązku o którym wspomniane było na początku pisma, obowiązek ten 

wykona wojewoda zarządzeniem zastępczym i może zrobić to w sposób oderwany od tradycji szkoły.  

  

 

 

 
 

Załączniki: 

[1] Opinia IPN dot. nazwy II Armii WP 

 

 


