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Zgodnie z Ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w
tym dróg, ulic, mostów i placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat
symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Oznacza to, że nie można nadawać takich nazw, a
nazwy już istniejące muszą być zmienione w ciągu roku od wejścia w życie nowej ustawy, tj. do września 2017 roku.
By dowiedzieć się jakie były/są  miejsca odwołujące się do postaci/ organizacji /wydarzeń związanych z systemem  totalitarnym w Opocznie:
- prześledziliśmy Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie na stronie
http://www.bip.opoczno.pl/rada-miejska
- skontaktowaliśmy się z radnym  Rady Powiatu Opoczyńskiego Pawłem Kosno
-  zapoznaliśmy się z artykułem zamieszczonym w „Dzienniku Łódzkim”  , pt.: „ Nie dla ul. Armii Ludowej”, dostępnym pod adresem :
http://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/artykul/opoczno-nie-dla-ul-armii-ludowej,1303015,art,t,id,tm.h

                                                                              Projekt XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży.
             Temat  : Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne.
                                                                                          Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej

Jakub Wlazło i Maksym Gajewski - kolportaż ulotek :" Prof.St.Albin Kowalski - pionier szkolnictwa sredniego na Ziemi Opoczyńskiej"

http://www.bip.opoczno.pl/rada-miejska
http://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/artykul/opoczno-nie-dla-ul-armii-ludowej,1303015,art,t,id,tm.h
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- sfotografowaliśmy  tabliczki z nazwami ulic w Opocznie  , których nazwy
winny być , zgodnie z Ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego , zmienione
Na podstawie zebranych danych stwierdziliśmy ,że w  Opocznie 
dekomunizacja dotyczyć  winna  5 ulic. Zgodnie z wytycznymi  Instytutu
Pamięci Narodowej, jako właściwej  instytucji państwowej  wskazanej w
wymieniowej ustawie są to:
·  ul. Armii Ludowej
·  ul. Przodowników Pracy
·  ul.1 Maja
·  ul 17 Stycznia
·  ul. Janka Krasickiego.
  W Opocznie zmiany nazw ulic zaczęto wprowadzać już dość dawno. Na
początku lat 90. ulicę Karola Świerczewskiego zmieniono na Inowłodzką, a
Franciszka Zubrzyckiego na Armii Krajowej, przestała też istnieć ul. Feliksa
Dzierżyńskiego. 
„Nazwy niektórych ulic z PRL-owskim rodowodem przeszkadzały w
zasadzie pojedynczym osobom” - mówi jeden z urzędników w magistracie. „
Jak sobie przypominam, tylko bodaj raz, przed kilku laty, do Urzędu Miasta
trafiło pismo podpisane przez większą grupę ludzi domagających się zmiany
nazwy właśnie ul. Armii Ludowej” - dodaje urzędnik.(źródło :
artykuł:http://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/artykul/opoczno-nie-dla-
ul-armii-ludowej,1303015,art,t,id,tm.h

- zapoznaliśmy się z artykułem „Lewica mówi nie zmianie nazwy ulicy Armii Ludowej w Opocznie” zamieszczonym w „Dzienniku Łódzkim” , dostępnym pod
adresem:
http://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/artykul/lewica-mowi-nie-zmianie-nazwy-ulicy-armii-ludowej-w-opocznie,1312967,art,t,id,tm.html
- sprawdziliśmy wykaz nazw ulic w Opocznie na stronie:
http://wykaz.iwai.pl/m0967943.html

         PRZODOWNICY PRACY
W czasach słusznie minionych we wszystkich krajach komunistycznych
funkcjonował tytuł "Przodownika pracy". Mimo że już w 1956 roku w Polsce
przestano go nadmiernie eksponować, to w naszym mieście posiadamy
ulicę, która objęta jest właśnie takim patronatem. Ów przodownik był osobą,
która wykonywała swoje zadania na stanowisku pracy znacznie
przekraczając normę dzienną, tygodniową, miesięczną... Prekursorem tego
tytułu był radziecki górnik Aleksiej Stachanow, który w jedną noc wykonał
1475% normy, czyli wydobył 102 tony węgla (oczywiście nie sam, bo
pomagali mu przy tym inni robotnicy, ale tego władza już nie zauważyła albo
nie chciała zauważyć). Sam "rekordzista" dostał później wiele tytułów i
odznak, a nawet miał okazję spotkać się z samym Stalinem! W Polce
pierwszymi Stachanowami byli górnik Wincenty Pstrowski i Stanisław
Sołdek, traser Stoczniowy. Mimo szczytnych celów przekraczanie norm
powodowało dezorganizację pracy i tak naprawdę ją ...spowalniało oraz
powodowało sprzeciw robotników, bo ten zaszczytny tytuł dostawali w
późniejszym czasie głównie przyjaciele działaczy partyjnych, a samo
przyznanie odznaczenia dla jednego robotnika, oznaczało zwiększenie norm
dla całej załogi zakładu, czyli więcej pracy. Dla przodowników pracy
wprowadzono nawet specjalne odznaki, które zostały jednak zniesione w
1982 r.
W Opocznie ulica Przodowników Pracy ma na szczęście marginalne
znaczenie i znajduje się na obrzeżach miasta, jednak samo jej istnienie jest
w dzisiejszych czasach niedopuszczalne i ta nazwa powinna zniknąć z
naszej przestrzeni publicznej.  
                                                               Jakub Wlazło
  

Przestrzeń publiczna w Opocznie

Przestrzeń publiczna w Opocznie

http://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/artykul/opoczno-nie-dla-ul-armii-ludowej,1303015,art,t,id,tm.h
http://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/artykul/lewica-mowi-nie-zmianie-nazwy-ulicy-armii-ludowej-w-opocznie,1312967,art,t,id,tm.html
http://wykaz.iwai.pl/m0967943.html


www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 48 04/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Z Budy

?????          WYWIAD KUBY Z BABCIĄ

                                       Przestrzeń publiczna w Opocznie 
                                                                              

   Jakub Wlazło : Mieszka pan w sąsiedztwie ulicy 17 Stycznia, która
nawiązuje do komunizmu. Jak pan się z tym czuje?
   Piotr W. Nie patrzyłem pod tym kątem, że ta ulica upamiętnia
komunistyczną rocznicę. W tym dniu zostało wyzwolone Opoczno- fakt, że
przez Armię Czerwoną, ale spod okupacji niemieckiej. Nie wiem czy jest
sens zmieniać nazwę tej ulicy. Okupant niemiecki był moim zdaniem gorszy
niż okupant sowiecki, który wkroczył 17 stycznia do Opoczna. Ja bym się tu
raczej zastanowił, nie jest dla mnie to jednoznaczne, żeby zmienić nazwę tej
ulicy .
   J.W.: Uprzedził pan moje pytanie. Czy po tylu latach po odzyskaniu
niepodległości potrzebujemy dekomunizacji  ulic?
   Piotr W.: Pewnie tak. Są jeszcze miasta w kraju, które mają zaszłości
stricte komunistyczne, gdzie upamiętnia się zbrodniarzy, np. nie wiem czy w
kraju są jeszcze ulice Feliksa Dzierżyńskiego, który nie zasłużył się dla
Polski- był szefem NKWD , rosyjskiej służby. Kiedyś były jego pomniki, a
może jeszcze są i ulice- i właśnie takie nazwy należy zmieniać. Ale czy
ulice, np. Gagarina, który był pierwszym kosmonautą, poleciał w kosmos,
należy zmieniać tylko dlatego, że patron był Rosjaninem... Wątpię...
Pełny wywiad dostępny na stronie:
 http://youngface.tv/redaktor/884/

Przestrzeń publiczna w Opocznie

Przestrzeń publiczna w Opocznie Przestrzeń publiczna w Opocznie
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  Wśród odpowiedzi na pytanie , kogo mieszkańcy gminy Opoczna chcieliby
upamiętnić w przestrzeni publicznej naszego miasta pojawiała się często
postać patrona szkoły do której uczęszczamy – profesora Stanisława Albina
Kowalskiego. 

Chcąc sprawdzić stan wiedzy o pionierze szkolnictwa średniego na Ziemi
Opoczyńskiej wśród mieszkańców , okazywało się często ,że  ich wiedza
była lakoniczna. Postanowiliśmy więc wpłynąć na zmianę zastanej
rzeczywistości poprzez poprzez zredagowanie, wydrukowanie i kolportaż
ulotek oraz wydania numeru specjalnego gazetki „ Z Budy”.

                 Cele naszych  działań: 
·  wybór patrona  zasłużonego dla społeczności lokalnej Opoczna
( burza  mózgów , sonda uliczna)
·  zdobycie wiedzy na temat życia i działalności profesora Stanisława Albina
Kowalskiego (  źródło:  dostępna literatura, przeprowadzenie wywiadów)
·  upowszechnienie wiedzy na temat profesora Stanisława Albina
Kowalskiego ( ulotki , prezentacja multimedialna,  numer specjalny gazetki 
szkolnej  „ Z Budy” , przeprowadzenie lekcji przez autorów projektu  dla
uczniów klas gimnazjalnych i licealnych ZSPryw. w Opocznie )
·  uczczenie zasług profesora Stanisława Albina Kowalskiego , pioniera
szkolnictwa średniego na Ziemi Opoczyńskiej poprzez zaproponowanie :
- dyrekcji Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie  wmurowania  tablicy 
pamiątkowej  ku czci profesora Stanisława Albina Kowalskiego
- władzom miasta Opoczno podjęcie uchwały wmurowania tablicy
pamiątkowej na murach kolegiaty Św. Bartłomieja w Opocznie, w
bezpośrednim sąsiedztwie domu rodzinnego 
Uzasadnienie celu działania:
·  upowszechnienie wiedzy wśród społeczności lokalnej Opoczna na temat
życia i działalności profesora Stanisława Albina Kowalskiego
·  uczczenie zasług pioniera szkolnictwa  średniego na Ziemi Opoczyńskiej

Jakub Wlazło rozdaje ulotki

Jakub Wlazło - kolportaż ulotekMaksym Gajewski - kolportaż ulotek
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                             Harmonogram naszych  działań :
-sonda uliczna
-wywiady
-nagranie filmu
-redagowanie artykułów do gazetki szkolnej
-opracowanie materiału fotograficznego
-opracowanie ulotek i ich kolportaż
-publikacja materiałów na stronach www
-podsumowanie działań : plusy i minusy
Adresat działań/ Badanie świadomości społecznej :
mieszkańcy gminy Opoczno :
-przeprowadzenie sondy ulicznej wśród przypadkowych przechodniów :
ul. Armii Ludowej
ul. Przodowników Pracy
ul.1 Maja
 ul 17 Stycznia
ul. Janka Krasickiego.
-nagranie filmu z udziałem przypadkowych przechodniów
-przeprowadzenie wywiadu
-kolportaż ulotek
dyrektor Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie:
Barbara Kosno
-przeprowadzenie wywiadu
uczniowie  Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie :
-przeprowadzenie sondy i wywiadu
-przeprowadzenie cyklu lekcji na temat :Prof. Stanisław Albin Kowalski-
pionier szkolnictwa średniego na ziemi Opoczyńskiej
radny  Rady Powiatu Opoczyńskiego
-przeprowadzenie wywiadu

Maksym Gajewski - kolportaż ulotek : "Prof.St.Albin Kowalski - pionier szkolnictwa średniego na Ziemi Opoczyńskiej"

Maksym Gajewski i Jakub Wlazło z radnym Rady Powiatu
Opoczyńskiego Pawłem Kosno



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 48 04/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZ Budy

                                Przeprowadziliśmy lekcje w klasach gimnazjalnych i licealnych ZSPryw.  w Opocznie na temat:

           Prof.Stanisław Albin Kowalski - pionier szkolnictwa 
                          średniego na Ziemi Opoczyńskiej

Jakub i Kuba prowadzą lekcję w kl.II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie

Jakub i Kuba prowadzą lekcję w kl.I Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego w Opocznie

Jakub i Kuba prowadzą lekcję w kl.I Prywatnego Gimnazjum w
Opocznie
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