
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. 
z 2019 r. poz.505; poz.1309; poz.1571; poz.1696); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy  położonej w Szczecinie z „Ofiar Oświęcimia” na 
„Ofiar Auschwitz”.

§ 2. Zwalnia z obowiązku uiszczenia opłat za wydanie nowego dowodu  rejestracyjnego pojazdu 
lub nowego prawa jazdy osoby obowiązane o ubieganie się o wydanie któregokolwiek z tych 
dokumentów w związku  ze zmianą nazwy ulicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie

W 2017 r. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie podniósł temat ulicy Ofiar
Oświęcimia. Jeśli mowa o ofiarach Niemców w czasie II wojny światowej - to ta ulica powinna się
nazywać "Ofiar Auschwitz-Birkenau".

Dyskusja o zmianie nazwy ulicy toczy się już od ponad dziesięciu lat, sprawa była podnoszona
m.in. czerwcu 2008 roku, gdy na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO wpisano
nową nazwę obozu zwanego „oświęcimskim", na odpowiadająca historycznym faktom, czyli na
„Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)".
Pozostawienie w Szczecinie nadanej po II wojnie światowej nazwy jest niedopuszczalne, KL
Auschwitz to był niemiecki obóz koncentracyjny, ale ulica to nadal Ofiar Oświęcimia.

Dziś trwa walka o prawdę historyczną na forum międzynarodowym, gdzie nazistowskie obozy
śmierci nazywane są „polskimi". W Szczecinie nadal nic się nie robi z nazwą ulicy Ofiar Oświęcimia,
która sugeruje właśnie polski udział w zbrodniach.

Dr Paweł Skubisz, dyrektor szczecińskiego oddziału IPN tak argumentował prośbę o zmianę nazwy
tej ulicy: "Zdaję sobie sprawę z faktu, że upamiętnienie ofiar w Szczecinie odbyło się w czasie, gdy
w nomenklaturze muzealnej widniały polskie nazwy miejscowości i że używając słowa "Oświecim"
nikomunie towarzyszyły wówczas niewłaściwe intencje. W latach II wojny światowej miejscem kaźni
ponad miliona osób był jednak KL Auschwitz-Birkenau, a nie miasto Oświęcim. W dobie
pojawiających się zbyt często w prasie na całym świecie określeń pokroju "polskie obozy zagłady"czy
"polskie obozy śmierci"- które nie tylko wyznaczają ich położenie geograficzne, ale sugerują, że były
zakładane i zarządzane przez Polaków - kwestia uporządkowania nazewnictwa obozów, także
w nazwach ulic czy placów na terenie całego kraju, ma szczególne znaczenie. Wierzę, że Rada Miasta
Szczecin przychyli się do wniosku Instytutu Pamięci Narodowej i niefortunna nazwa ul. Ofiar
Oświęcimia zostanie zmieniona".

Aby zniwelować mieszkańcom uciążliwości związane ze zmianą nazwy ulicy za zasadne uznaje się
zwolnienie ich z obowiązku uiszczenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu,
nowego prawa jazdy bądź innych dokumentów związanych ze zmianą nazwy ulicy.

 
Przewodnicząca Komisji ds. Kultury

Edyta Łongiewska - Wijas 
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