
UCHWAŁA NR  XXXVIII/487/2017 
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

z dnia 18 maja 2017 r. 
 

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 744) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy „Hanki Sawickiej”, położoną na terenie 
Osiedli Dobrzec W oraz Dobrzec P, na nazwę „Prymasa Stefana Wyszyńskiego”. 
2. Położenie ulicy wymienionej w ust. 1 przedstawia załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

                Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 
            /…/ 
    Andrzej Plichta 

 
 
 

 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR   XXXVIII/487/2017 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 18 maja 2017 r. 

 
w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza. 

 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) zachodzi 
konieczność zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza. 
 
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej 
Kalisza zaproponowała nazwę „Prymasa Stefana Wyszyńskiego” a właściwe miejscowo 
Rady Osiedli Dobrzec P i Dobrzec W zaopiniowały pozytywnie proponowaną nazwę.   
 
Prymas Stefan Wyszyński – urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, 
na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Od 1920 roku kształcił się w Wyższym 
Seminarium Duchownym we Włocławku. 3 sierpnia 1924 roku z rąk bp Wojciecha 
Owczarka przyjął święcenia kapłańskie. W 1929 oku uzyskał doktorat a rok później 
został profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium 
Duchownym we Włocławku. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12 maja 1946 
roku. Dwa lata później został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity 
warszawsko – gnieźnieńskiego, prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 roku otrzymał 
kapelusz kardynalski. 14 lutego 1950 roku prymas Wyszyński, jako głowa polskiego 
Kościoła zawarł porozumienie z władzami PRL. W zamian za potępienie wciąż 
walczących oddziałów partyzanckich oraz uznanie nowej granicy zachodniej uzyskał 
zgodę na naukę religii w szkołach i działalność KUL. Ugoda trwała krótko. Już 
25 września 1953 roku prymas został aresztowany. Do jesieni 1956 roku przebywał 
w kolejnych miejscach odosobnienia, między innymi w Komańczy, gdzie powstał tekst 
Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, pomyślanych jako odnowienie ślubów 
lwowskich Jana Kazimierza z czasów Potopu szwedzkiego. Po odzyskaniu wolności 
prymas prowadził Wielką Nowennę przygotowującą naród do obchodów Tysiąclecia 
Chrztu Polski. Kardynał Wyszyński był również jednym z inicjatorów słynnego orędzia 
biskupów polskich do biskupów niemieckich z dnia 18 listopada 1965 roku, co spotkało 
się z ostrą reakcją władz komunistycznych. Podczas obrad Soboru Watykańskiego II 
złożył na ręce papieża Pawła VI memoriał Episkopatu Polski w sprawie ogłoszenia 
Maryi Matką Kościoła. W czerwcu 1979 roku prymas przyjął w Ojczyźnie po raz 
pierwszy od tysiąca lat Ojca Świętego Jana Pawła II – Papieża Polaka. Wobec napiętej 
sytuacji polityczno – społecznej w naszym kraju prymas Wyszyński podejmował 
starania mające na celu łagodzenie konfliktów na linii  rząd – opozycja. W latach 1980 
– 1981 pełnił rolę pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzą a  „Solidarnością”. 
Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. 
Trumna z ciałem Prymasa Tysiąclecia spoczęła w podziemiach katedry św. Jana 
w Warszawie, a pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową. W uznaniu zasług Sejm 
Rzeczypospolitej ogłosił rok 2001 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 6 lutego 
2001 roku zakończony został proces beatyfikacyjny.    

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 



z 2016 r. poz. 744) 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.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach (…) nazw ulic i placów będących 
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 
marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) 
(…). 

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 
 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
      /…/ 

      Barbara Gmerek 
                                                                                          Wiceprezydent Miasta Kalisza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


