
 
 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 242/2020 
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 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 2018 r., poz. 1103 tj.), po zasięgnięciu 
opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Ulicy o nazwie Iwana Alejnika położonej w mieście Inowrocław, nadaje się nazwę Tadeusza Chęsego. 

§ 2. Zarządzenie zastępcze podlega wykonaniu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia. 

§ 3. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Uzasadnienie  

W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej (Dz. U. poz. 744), zwana dalej „ustawą”. Ustawa została zmieniona ustawą z dnia 22 czerwca 
2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1389) oraz ustawą 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. poz. 2495). 

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 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 zmienia w terminie 12 miesięcy od 
dnia jej wejścia w życie. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy, w przypadku niewykonania obowiązku przez 
właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje 
nazwę zgodną z art. 1 ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na podjęcie działań 
przez organ jednostki samorządu terytorialnego. 

Rada Miejska Inowrocławia nie wykonała ustawowego obowiązku i nie dokonała w wyznaczonym przez 
ustawodawcę terminie zmiany nazwy ul. Iwana Alejnika. W związku z powyższym Wojewoda Kujawsko-
Pomorski w dniu 29 września 2017 r. wystąpił w trybie art. 6 ust. 3 ustawy do Instytutu Pamięci Narodowej - 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie opinii potwierdzającej niezgodność 

nazwy obowiązującej w dniu wejścia ustawy w życie z normą art. 1 ustawy. Na mocy art. 6 ust. 3 w związku 
z art. 2 ust. 3 ustawy oczekiwanie na opinię wstrzymuje bieg terminu na wydanie zarządzenia zastępczego. 
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Przedmiotowa opinia wpłynęła do organu nadzoru w dniu 28 września 2020 r. (pismo z dnia 23 września 
2020 r., znak: BUWIII-940-82(2)20). 

Jak wynika z opinii IPN Iwan Alejnik urodził się w 1912 roku we wsi w obwodzie woroneskim. W Armii 
Czerwonej służbę pełnił od 1941 roku. W 1944 r. został odznaczony orderem Czerwonej Gwiazdy. Służył jako 
dowódca czołgu T-34 w 12 Gwardyjskim Korpusie Pancernym, który w ramach operacji wiślańsko-odrzańskiej 
skierowany został w kierunku Inowrocławia. Alejnik poległ 21 stycznia 1945 r. podczas walk w mieście 
z wojskami niemieckimi. Pochowany został w kwaterze Armii Czerwonej wraz z innymi żołnierzami 
sowieckimi, na cmentarzu św. Mikołaja w Inowrocławiu. Pośmiertnie nadano mu najwyższy tytuł honorowy 

ZSRS Bohatera Związku Radzieckiego. Udekorowani nim otrzymywali również najwyższe odznaczenie 
państwowe Order Lenina oraz medal Złotej Gwiazdy. Ponadto odznaczony został Medalem za Zwycięstwo nad 
Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945. 

Po zdobyciu Inowrocławia przez wojska sowieckie niemal natychmiast działania podjęli byli członkowie 
Komunistycznej Partii Polski i Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy przygotowali uroczyste powitanie Armii 
Czerwonej i porozumieli się z jej przedstawicielstwem. W celu politycznego zabezpieczenia zajmowanych 
terenów wraz z frontem posuwała się pomorska grupa operacyjna Polskiej Partii Robotniczej, którą kierował 
komunista Antoni Alster – późniejszy I sekretarz KW PPR. Grupa przybyła do Inowrocławia 27 stycznia 
1945 r. Do jej zadań należało tworzenie struktur partyjnych i opartych na nich lokalnych władz. Obecność 
Armii Czerwonej w Polsce uniemożliwiła odbudowę niepodległego Państwa. W całym kraju wojska sowieckie 

zaznaczyły swój szlak licznymi przejawami gwałtu i bezprawia, dotykającymi także obywateli polskich, 
a ziemie polskie stały się przedmiotem rabunku i dewastacji dokonywanych przez wyspecjalizowane oddziały 
radzieckie wywożące dobra ruchome i elementy infrastruktury do ZSRS. W Inowrocławiu ograbionych zostało 
19 przesiębiorstw; wywieziono m.in. zapasy soli, cukru, oleju rzepakowego, części zamiennych i maszyny. 
W sierpniu 1945 roku dużym problemem dla Inowrocławia były składy zdemobilizowanych żołnierzy Armii 
Czerwonej, dokonujących kradzieży i dewastacji. 

W ocenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nazwa ulicy Iwana Alejnika jest niezgodna 
z art. 1 ust. 1 ustawy. Iwan Alejnik bijąc się w szeregach Armii Czerwonej, wypierającej z polskiej ziemi 
wojska niemieckie, nie walczył o Polskę wolną, niepodległą, niezawisłą, lecz realizował imperialne sowieckie 
plany podboju nakreślone przez Stalina. Alejnik być może odznaczył się męstwem w walce z nazistowskimi 

Niemcami na terenie Polski, za co został uhonorowany przez sowieckie władze, jednak to w żadnym stopniu 
nie czyni z niego polskiego bohatera. Nadawanie ulicom nazw upamiętniających sowieckich poległych 
żołnierzy było zabiegiem propagandowym mającym na celu legitymizowanie obecności komunistów w Polsce. 

Tym samym ocenić należy, że fakt honorowania wskazanej postaci w nazwie ulicy sprawia, że posiada ona 
charakter nazwy upamiętniającej osobę symbolizującą komunizm. Biorąc pod uwagę brzmienie przepisów 
art. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy należy stwierdzić, że podstawową ideą, która przyświecała ustawodawcy było 
skuteczne wyrugowanie z przestrzeni publicznej nazw propagujących symbole ustrojów totalitarnych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu miejsc pochówku, grobów i cmentarzy, a także własności prywatnej. 

Wbrew nadziejom Polaków, oczekujących odbudowy wolnego kraju po zakończeniu okupacji niemieckiej, 
Armia Czerwona, w której szeregach walczył Iwan Alejnik, w latach 1944-1945 stała się narzędziem ponownej 
aneksji niemal połowy terytorium RP do ZSRS, zniewolenia całej reszty kraju oraz instalowania w nim 
systemu komunistycznego pochodzącego z nadania władz w Moskwie. Obecność Armii Czerwonej na 

terytorium Polski wyznaczała zarazem nowy okres martyrologii narodu polskiego. Stacjonowanie Armii 
Czerwonej w Polsce po roku 1944 stanowiło zasadniczą przeszkodę uniemożliwiającą odbudowę 
i kształtowanie niepodległego bytu Rzeczypospolitej Polskiej. Było też czynnikiem, który w zasadniczył 
stopniu utrwalił funkcjonowanie państwa komunistycznego na ziemiach polskich objętych dominacją ZSRS. 

Historyczne znaczenie tych faktów przesądza w ocenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, że 
przedmiotowa nazwa, honorująca jednego z żołnierzy Armii Czerwonej, spełnia rolę przesłanki ustawowej, 
jako symbolizująca ustrój totalitarny. 

Organ nadzoru jest zatem zobligowany – na mocy przepisu art. 6 ust. 2 ustawy – do wydania zarządzenia 
zastępczego zmieniającego dotychczasową nazwę ulicy Iwana Alejnika w mieście Inowrocław. Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski wsłuchując się w głos środowiska lokalnego, w tym Nadwiślańskiego Związku 
Pracodawców Lewiatan, postanowił o wydaniu przedmiotowego zarządzenia zastępczego, zmieniającego 
nazwę ulicy „Iwana Alejnika” na „Tadeusza Chęsego”. W ocenie Wojewody propozycja ta jest ze wszech 

miar zasadna. Tadeusz Chęsy (1946-2020) był człowiekiem niezwykle zaangażowanym w życie i rozwój 
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Miasta Inowrocławia. Wspierał najbardziej potrzebujących. Na jego życzliwość i  pomoc mogły liczyć parafie, 
stowarzyszenia, szkoły. Był mecenasem kultury i sztuki. Jako Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta 
Inowrocławia współtworzył inowrocławską rzeczywistość, dbając o zachowanie pamięci o historii miasta. 
Jednocześnie czynił starania, aby Inowrocław rozwijał się na miarę ambicji jego mieszkańców. Przez lata 
wspierał inicjatywy ważne dla rozwoju Miasta. Rozwinął drukarnię „Pozkal”. Był Prezesem spółki „Solanki” 
Uzdrowisko Inowrocław. W czerwcu 2019 r. Rada Miejska nadała Tadeuszowi Chęsemu tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Inowrocławia. 

Na podstawie art. 5 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.  

POUCZENIE 

Na niniejsze zarządzenie zastępcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Bydgoszczy w terminie 30 dni od daty jego doręczenia – za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego. 

 

 Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
Mikołaj Bogdanowicz 
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