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Pan
Artur Kijewski 
Radny Rady Miasta Kalisza

W  odpowiedzi  na  Pana  interpelację  z  28  sierpnia  2020  roku,  w  sprawie  wyjaśnienia
wątpliwości  zawiązanych  z  istniejącą  nazwą  ulicy  Bolesława  Skarżyńskiego  uprzejmie
informuję, co następuje. 
W zasobach archiwum zakładowego tut. Urzędu oraz Archiwum Państwowego w Kaliszu nie
odnaleziono  dokumentów  będących  podstawą  nadania  nazwy  ulicy  imieniem  „Bolesława
Skarżyńskiego”,  jak  również  nie  odnaleziono  żadnych  materiałów,  które  pomogłyby
w  poznaniu  historii  nadania  wyżej  wymienionej  nazwy.  Pierwszym  chronologicznie
dostępnym  dokumentem  zawierającym  nazwę  „Bolesława  Skarżyńskiego”  jest  Uchwała
nr VIII/37/85 Miejskiej  Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 31 maja 1985 roku w sprawie
ustalenia  wykazu  nazw ulic,  placów i  osiedli  mieszkaniowych  na  terenie  miasta  Kalisza,
opublikowana  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kaliskiego  z  dnia  24  grudnia
1985 roku, Nr 15, poz. 245. W załączniku do uchwały w części dotyczącej nazw ulic i placów
pod  pozycją  313  widnieje  nazwa  „Bolesława  Skarżyńskiego”.  Kolejnym  dokumentem
potwierdzającym  nazwę  przedmiotowej  ulicy  jest  Uchwała  nr  XXXII/461/2001  Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie ustalenia wykazu nazw ulic i placów
publicznych  na  terenie  miasta  Kalisza,  opublikowana  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  4  października  2001  roku,  Nr  123,  poz.  2376.
W załączniku do uchwały będącym wykazem ulic i placów publicznych na terenie miasta
Kalisza  pod  pozycją  393  widnieje  nazwa  „Bolesława  Skarżyńskiego”.  W  dostępnych
dokumentach, rejestrach, ewidencjach nie występują nieścisłości bądź różnice, które mogłyby
wskazywać,  iż  na  przestrzeni  czasu  zaistniała  pomyłka,  przeinaczenie  bądź  niedbalstwo,
zwłaszcza poprzez użycie niewłaściwego imienia patrona ulicy, powodujące istotną zmianę
osoby. 
Bezspornym jest fakt, iż zarówno Stanisław Skarżyński (1899-1942), wybitny pilot i żołnierz
związany z Kaliszem, jak i Bolesław Skarżyński (1901-1963), sławny lekarz i biochemik,
odnieśli  ogromne  sukcesy  w  swoich  dziedzinach.  Obaj  Panowie  zasługują  na  szacunek
i pamięć. Zgadzam się także w całości z argumentacją jaką Pan Radny przedstawił w swojej
interpelacji dotyczącą osoby Stanisława Skarżyńskiego. Odnośnie upamiętnienia jego osoby
poprzez  nadanie  nazwy  ulicy  w  mieście  informuję,  że  ze  względów  funkcjonalnych  jak
i  technicznych,  niezasadne  i  niezalecane  jest  funkcjonowanie  2  ulic  „Skarżyńskiego”
w mieście. Może to powodować pomyłki w dostarczaniu przesyłek czy problemy w dotarciu
służb sanitarnych i  tym podobnych zakłóceń.  Dlatego też,  aby mogła zaistnieć w naszym
mieście ulica  „Stanisława Skarżyńskiego”  należy rozważyć tylko zmianę obecnej nazwy



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

(zmiana imienia, a tym samym patrona). Zmiana taka może być dokonana wyłącznie przez
Radę Miasta Kalisza odpowiednią uchwałą.
Należy  mieć  na  uwadze,  iż  zmiana  nazwy  ulicy,  a  tym samym adresów  nieruchomości,
spowoduje dla mieszkańców posesji położonych wzdłuż niej między innymi wygenerowanie
kosztów  związanych  np.  z  wymianą  dowodów  rejestracyjnych,  praw  jazdy  oraz  innych
kosztów niemożliwych do ustalenia w chwili obecnej. Koszty te przy tego typu zmianie nie
mogą być refundowane ze środków publicznych. Przy ulicy tej znajdują się dziś dwa budynki
mieszkalne (nr porządkowe: 2 i 4), w których według danych rejestrowych zameldowanych
jest 5 osób. Nie są zgłoszone na tych adresach działalności gospodarcze.
W związku z powyższym proponuję aby przed rozpoczęciem procedury zmiany nazwy zebrać
dla  Radnych  informacje  niezbędne  do  podjęcia  najlepszej  decyzji.  W  związku  z  tym
poinformuję  mieszkańców  zameldowanych  przy  przedmiotowej  ulicy  „Bolesława
Skarżyńskiego”  o  zaistniałych  wątpliwościach  związanych  z  patronem  ich  ulicy  jak
i  o  ewentualnych  planowanych  zmianach  oraz  wystąpię  o  opinię  w zakresie  ewentualnej
zmiany nazwy do właściwej Rady Osiedla. Następnie, ewentualne odpowiedzi i opinie, które
wpłyną do Urzędu przekażę pod obrady właściwej w tej materii Komisji Prawa, Porządku
Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego  Rady  Miasta  Kalisza,  która  dysponując
odpowiednim zasobem informacji przeanalizuje proponowaną zmianę.
Mam nadzieję, iż powyższe informacje wyjaśniają Panu istniejący stan faktyczny i prawny
nazwy obecnej ulicy „Bolesława Skarżyńskiego”. 

Do wiadomości:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.



Kalisz, dn. 28 sierpnia 2020 r.

Pan
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie, 

zwracam  się  z  interpelacją,  dotyczącą  wyjaśnienia  nazwy  ulicy  Bolesława  Skarżyńskiego

w Kaliszu.

Bolesław Skarżyński to polski lekarz i biochemik ur. w 1901 r. i zmarły w 1963 r. Przy całym

szacunku dla jego dorobku naukowego, trudno znaleźć jego związki z Kaliszem. Z informacji  jakie

uzyskałem, nazwa ulicy „Bolesława Skarżyńskiego” pojawia się dopiero w dokumentach, w latach 80.

ubiegłego  wieku.  Wcześniej  ta  ulica  funkcjonowała  jako  „Skarżyńskiego”.  Prawdopodobnie  mogła

zajść pomyłka, gdyż ulica powinna się nazywać Stanisława Skarżyńskiego (1899-1942) , na cześć

wielkiego  polskiego  lotnika.  Byłoby   to  logiczne,  gdyż  są  tam  obok  ulice  Żwirki  i  Wigury,

czy  Idzikowskiego  (też  brak  imienia,  a  chodzi  zapewne  o  Ludwika  Idzikowskiego),  czyli  również

wybitnych polskich  pilotów. Za nazwą związaną ze Stanisławem Skarżyńskim przemawia nie tylko

jego  lotnicza  sława,  jak  choćby  to,  że  w  w  1933  r.  jako  pierwszy  Polak,  przeleciał  Atlantyk,

ustanawiając  przy  tym  światowy  rekord  odległości  lotu.  Był  on  również  żołnierzem,  związanego

z  Kaliszem,  29.  pułku  Strzelców  Kaniowskich  i  uzyskał  w  1919  stopień  podporucznika.  Walczył

z pułkiem podczas wojny polsko – bolszewickiej, gdzie został postrzelony w 1919, a  po wyleczeniu

powrócił na front. Podczas bitwy pod Radzyminem,  16 sierpnia 1920 ponownie został poważnie ranny

i  otrzymał  Srebrny  Krzyż  Virtuti  Militari.  Wcześniej,  w  latach  1908–1914  uczęszczał  do  Szkoły

Handlowej w Kaliszu i był jej absolwentem.

Jak więc widać, należy wyjaśnić status ulicy Bolesława Skarżyńskiego, ponieważ  jej nazwa

mogła  być  wynikiem pomyłki  lub  niedbalstwa  sprzed  wielu  lat.  Natomiast  tak  wybitna  dla  Polski

i związana z Kaliszem postać, jak Stanisław Skarżyński, zasługuje na swoją ulice w naszym mieście.

Mając na uwadze powyższe liczę, że Pan Prezydent podejmie stosowne działania w tej sprawie. 

Z poważaniem

Artur Kijewski

       Radny Miasta Kalisza


