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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 27 – Zawady 

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 ze zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu nr 27 – Zawady w obrębie nr 23 – Zawady, obejmującej  działki 
o numerach geodezyjnych: 84/11, 84/17, 85/7 oraz część działki o numerze geodezyjnym 85/1, oznaczonej 
kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – św. Łukasza. 

§ 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 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2021 r. 
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UZASADNIENIE

Nadanie nazwy ulicy podyktowane jest koniecznością ustalenia numerów porządkowych nowo
powstającym budynkom w tym rejonie.

Proponowana do nazwania ulica położona jest w obrębie nr 23 – Zawady, na działkach oznaczonych
numerami geodezyjnymi: 84/11, 84/17, 85/7 i części 85/1, stanowiących własność Gminy Białystok.

Imię Łukasz pochodzi od łacińskiego imienia Lucas oznaczającego "pochodzący z Lukanii" (kraina
w pd. Włoszech). Inne znaczenie wywodzi się od łacińskiego słowa Lucius – "urodzony o świcie" lub "ten,
który wstaje o świcie".

Najbardziej znanym ze świętych o tym imieniu jest Święty Łukasz Ewangelista, szczególnie
zasłużony dla chrześcijaństwa. Pochodził z rodziny pogańskiej, zamieszkałej w Antiochii – stolicy Syrii. Z
zawodu był lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł. Należał do ludzi wykształconych i
doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Świadczy o tym jego piękny język grecki, kronikarska
dokładność informacji i umiejętność zdobywania źródeł.

Około 40 r. po narodzeniu Chrystusa i ok. 7 lat po Jego śmierci zapewne w samej Antiochii stał się
wyznawcą Chrystusa. Około 50 r. po raz pierwszy spotyka na swojej drodze św. Pawła, przyłącza się do
niego jako uczeń.

Łukasz zostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego
chrześcijaństwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to
jednak badał świadków i od nich jako z pierwszego źródła czerpał wszystkie wiadomości.

Dante określił Łukasza "historykiem łagodności Chrystusowej". Nie wiemy, gdzie znajduje się jego
grób. Do posiadania relikwii przyznają się Efez, Beocja, Wenecja i Padwa. Przez długie wieki pokazywano i
czczono relikwie św. Łukasza w Konstantynopolu.

Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy,
notariuszy, rzeźników, złotników. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi.
Według jednej z opowieści kopią obrazu św. Łukasza jest ikona jasnogórska.

W tradycji kościołów rzymskokatolickiego oraz prawosławnego obok św. Łukasza Ewangelisty
czczeni są św. Łukasz Stylita, św. Łukasz z Grecji oraz – tylko w kościele prawosławnym – św. Łukasz
Krymski, którego ojciec był Polakiem.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
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