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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 9 – Jaroszówka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 9 – Jaroszówka, w obrębie nr 14 – Pietrasze, obejmującej 
działki o numerach geodezyjnych: 766/1 i 768, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – Andrzeja Wajdy. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2020 r. 
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UZASADNIENIE

Nadanie nazwy ulicy podyktowane jest chęcią upamiętnienia Andrzeja Wajdy, wybitnego polskiego
reżysera filmowego i teatralnego, laureata Oscara i kawalera Orderu Orła Białego.

Andrzej Wajda urodził się 6 marca 1926 roku w Suwałkach, gdzie stacjonował pułk jego ojca –
kapitana WP, będącego ofiarą zbrodni katyńskiej. Podczas okupacji niemieckiej przebywał w Radomiu i
Krakowie. W 1946 r. rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 1949 r.
przeniósł się do Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, którą ukończył w 1953 r. Debiutował filmem
pełnometrażowym „Pokolenie”. Był wybitnym reżyserem filmowym i teatralnym, jednym z twórców polskiej
szkoły filmowej, reżyserem ponad 40 filmów. Najsławniejsze jego filmy to:” Kanał” „Popiół i diament”,
„Ziemia obiecana”, „Popioły”, „Wesele”, „Człowiek z marmuru”, „Katyń”.

Był wielokrotnie doceniany i nagradzany za swoją twórczość, nie tylko w Polsce ale i na świecie. W
1994 r. został honorowym członkiem francuskiej Akademii Sztuk Pięknych, a ukoronowaniem jego pracy była
nagroda Oscara za całokształt twórczości, którą otrzymał w 2000 r.

Andrzej Wajda w 1989 r. wybrany został senatorem I kadencji Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” w okręgu obejmującym dawne województwo suwalskie. W 2011 r. został odznaczony Orderem
Orła Białego. Zmarł 9 października 2016 r. w Warszawie.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne. Planowana do nazwania ulica położona
jest w obrębie nr 14 – Pietrasze na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 766/1 i 768,
stanowiących własność Gminy Białystok.
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