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Stowarzyszenie Idea Carpathia 
Ul. Kolejowa 5 
38-400 Krosno 

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

Wniosek o zmianę nazwy ulicy 

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

składam na ręce Rady Miasta wniosek o zmianę nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego zlokalizowanej 

w dzielnicy Polanka, na ulicę Jana Zycha. 

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. 6. ust. 1 ww. 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 albo związku, o którym mowa w art. 4, zmienia 

w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Wynika z tego, że termin wykonania ustawowego 

obowiązku minie z początkiem września roku bieżącego.  

Niewykonanie ustawowego obowiązku, zgodnie z art. 6 ust. 2. Ustawy, skutkować będzie 

wydaniem przez wojewodę zarządzenia zastępczego, zmieniającego nazwę ulicy w sposób zgodny 

z dyspozycją art. 1 ust. 1. Ustawy, a więc na taką, która ma nie upamiętniać osób, organizacji, 

wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego 

ustroju propagować.  

Wśród nazw ulic wymagających zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej (dalej również jako: 

„IPN”) zmiany nazwy, znajduje się jedna krośnieńska ulica - ul. Kruczkowskiego. W uzasadnieniu IPN 

możemy znaleźć informację, iż Leon Kruczkowski był m.in. powojennym działaczem komunistycznym, 

członkiem centralnych organów PZPR, członkiem Rady Państwa PRL, członkiem prezydium 

komunistycznego Frontu Jedności Narodu, czy też Światowej Rady Pokoju mającej wspierać na arenie 

międzynarodowej politykę imperialną ZSRR. 

Biorąc pod uwagę powyższą, kontrowersyjną część działalności Leona Kruczkowskiego, a 

także ustawowy obowiązek (którego niewykonanie, jak zostało wykazane we wcześniejszej części 

niniejszego pisma, skutkować będzie wykonaniem tegoż obowiązku przez wojewodę, w sposób który 

niekoniecznie musi uwzględniać takie kwestie jak choćby historia Krosna czy istnienie wielu 



zapomnianych postaci wywodzących się z Krosna i dla regionu krośnieńskiego zasłużone), warto 

rozważyć zmianę nazwy tej ulicy na taką, która będzie wiązała się z regionem krośnieńskim.  

W naszej opinii, dobrą alternatywą dla Leona Kruczkowskiego, może być Jan Zych, urodzony 

w Korczynie k. Krosna wybitny poeta i tłumacz poezji iberyjskiej i bułgarskiej. Był ambasadorem 

kultury polskiej na ziemi Ameryki Południowej – tłumaczył poezję m.in. Herberta i Szymborskiej na 

język hiszpański. W jego twórczości sporą rolę odegrało Krosno, wystarczy wspomnieć o corocznie 

recytowanym przez uczniów tzw. „Naftówki” wierszu zatytułowanym „Kiedy przyjeżdżam”, będącym 

poetycką próbą opisu wspomnień z młodości które przywołują u niego takie miejsca jak stojący przed 

budynkiem Urzędu Miasta na ul. Staszica pomnik Ignacego Łukasiewicza czy dom w Czarnorzekach.  

Dodajmy, że zmiana nazwy ulicy Kruczkowskiego na ulicę Jana Zycha, będzie doskonałą 

kontynuacją działań już podjętych w Krośnie dla upamiętnienia tej postaci, takich jak odsłonięcie 

najpierw tablicy pamiątkowej a później popiersia na skwerku u zbiegu ulic Wojska Polskiego 

i Powstańców Warszawskich. 

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że operacja zmiany nazwy ulicy generuje nieuniknione koszty 

i trudności zarówno dla administracji publicznej jak i dla części obywateli miasta Krosna 

zamieszkujących przy ul. Kruczkowskiego, natomiast trzeba mieć na uwadze fakt, że owe koszty w 

świetle obecnie obowiązującego prawa – w przypadku ul. Kruczkowskiego – są nieuniknione w 

związku z koniecznością realizacji „ustawy dekomunizacyjnej”.  

Krośnieński samorząd ma w tym momencie dwie opcje do wyboru: albo zostanie zmieniona 

nazwa ul. Kruczkowskiego, w związku z czym poniesione zostaną przez obywateli i administrację 

pewne nieuniknione koszty ale Krosno zyska okazję promocji postaci związanej z regionem, czy też 

nazwa zostanie zmieniona dzięki zarządzeniu zastępczemu wojewody co również będzie generować 

owe koszty ale Krosno straci okazję promocji postaci związanej z regionem oraz może narazić się na 

straty wizerunkowe.  

W naszej opinii pierwsza opcja jest dla Krosna dużo bardziej opłacalna, w związku z czym 

wnosimy jak we wstępie.  

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 
za Stowarzyszenie KoLiber koło w Krośnie 

 

 

 

Załączniki:  

[1] Nota biograficzna Leona Kruczkowskiego ze strony IPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 
za Stowarzyszenie Idea Carpathia 


