
UCHWAŁA NR XXXIV/221/21 
RADY GMINY OJRZEŃ 

z dnia 2 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 
Ciechanowskiego Stowarzyszenia Historii Najnowszej „Reduta” 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 
oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), po rozpatrzeniu petycji 
wniesionej przez Ciechanowskie Stowarzyszenie Historii Najnowszej „Reduta” z siedzibą w Ciechanowie, ul. 
Robotnicza 3/35, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Ciechanowskie Stowarzyszenie Historii Najnowszej 
„Reduta” z siedzibą w Ciechanowie z dnia 9 sierpnia 2021 r. dotyczącą zmiany patrona Szkoły podstawowej 
im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie z przyczyn, o których mowa w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik 
do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Lejman 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0F69E00F-37C5-4640-AA60-67E6566E5302. Podpisany Strona 1



Załącznik do 

Uchwały nr XXXIV/221/21 

Rady Gminy Ojrzeń 

z dnia 2 listopada 2021 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 9 sierpnia 2021 r. wpłynęła do Rady Gminy Ojrzeń petycja Ciechanowskiego 

Stowarzyszenia Historii Najnowszej „Reduta” z siedzibą w Ciechanowie. 

Petycja dotyczy podjęcia działań przez Radę Gminy i Wójta w sprawie zmiany patrona Szkoły 

Podstawowej w Kraszewie. 

Informację zawierającą skan petycji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu gminy. 

petycja została przekazana przez Przewodniczącego Rady do Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji i byłą przedmiotem rozpatrzenia przez komisję na posiedzeniu w dniu 22 października 

2021 roku. 

Komisja dokonała kontroli petycji pod względem formalnym i stwierdziła, że petycja spełnia 

przesłanki z art. 4 ustawy o petycjach. 

Komisja w podjętej uchwale wraz z uzasadnieniem zaproponowała Radzie Gminy 

nieuwzględnienie petycji. 

Stowarzyszenie w petycji wskazuje, że istnieją przeciwskazania, aby Wacław Koziński 

pozostał patronem Szkoły Podstawowej w Kraszewie z uwagi na niezgodność nazwy Szkoły z 

art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1103) zwaną dalej ustawą 

dekomunizacyjną. 

Wnoszący petycję powołuje się w tej kwestii na stanowisko Dyrektora Biura Upamiętniania 

Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej zawarte w piśmie z dnia 23 września 2019 

r.. Rada Gminny Ojrzeń podnosi, że w żaden sposób nie jest uprawniona do polemiki z treścią 

pisma IPN zawierającego historię powołania Polskiej Partii Socjalistycznej, której członkiem 

był Wacław Koziński. Niemniej jednak w tym miejscu podnieść należy, co następuje: 

Szkole Podstawowej w Kraszewie imię Wacława Kozińskiego nadało Kuratorium Oświaty i 

Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie – akt nadania z dnia 1 grudnia 1984 r. 

W akcie nadania Kuratorium powołuje się na pismo Ministerstwa Oświaty i Wychowania z 

dnia 16 lutego 1984 r., Nr DW i KF4/III – 0142 – 48/84. 

Ze znajdującego się w aktach szkoły życiorysu Wacława Kozińskiego wynika, że u podstaw 

ustanowienia go patronem szkoły legła nie jego działalność polityczna, lecz solidna praca jako 

nauczyciela i wieloletniego kierownika Szkoły w Kraszewie, a także osoby niosącej pomoc 

ukrywającym się w czasie okupacji. 

Wacław Koziński angażując się w sprawy społeczne przyczynił się do założenia pierwszego 

Gminazjum z siedzibą w Żochach, będącego filią Gimnazjum Ogólnokształcącego im. 

Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

Przede wszystkim zaś pozostawił po sobie pamięć jako nauczyciel prowadzący w okresie II 

wojny światowej tajne nauczanie w miejscowej plebanii w Kraszewie. Z życiorysu wynika, że 

w 1948 r. Wacław Koziński został zabity przez żołnierzy Narodowego Zjednoczenia 
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Wojskowego. Dokumenty będące w posiadaniu szkoły nie potwierdzają, aby nadanie Szkole 

Podstawowej w Kraszewie imienia Wacława Kozińskiego w jakikolwiek sposób było związane 

z jego działalnością polityczną, tj. wstąpienia w 1945 r. do Polskiej Partii Socjalistycznej. 

W ocenie społeczności lokalnej patron szkoły jawi się jako osoba zasłużona dla oświaty 

zarówno w okresie okupacji jak i też po odzyskaniu przez Polskę niepodległości aż do chwili 

śmierci w 1948 r.. 

W takiej sytuacji Rada Gminy postanowiła nie uwzględnić petycji Ciechanowskiego 

Stowarzyszenia Historii Najnowszej „Reduta” z siedzibą w Ciechanowie i nie podejmować 

działań związanych ze zmianą nazwy patrona Szkoły Podstawowej w Kraszewie. 
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