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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie nadania nazwy obszarowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 26 – Bacieczki 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 12 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. Obszarowi położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 26 – Bacieczki w obrębie nr 1 – Bacieczki, 
obejmującemu działki o numerach geodezyjnych: 432/29, 436/7, 440/2, 441/1, 1463/26, oznaczonemu kolorem 
żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – Bulwary św. Jana Teologa. 

§ 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 – Bulwary św. Jana Teologa podyktowane jest chęcią upamiętnienia jednego z 12
apostołów Jezusa Chrystusa. Planowana nazwa przedmiotowego terenu zwyczajowo weszła do użycia przez
białostoczan w 2014 roku, kiedy to powstała zwycięska inwestycja Budżetu Obywatelskiego.

Teren planowany do nazwania położony jest na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:
432/29, 436/7, 440/2, 441/1, 1463/26 w obrębie nr 1 – Bacieczki.

Jan Teolog, apostoł i ewangelista był najmłodszym z grona dwunastu apostołów, synem rybaka z
Galilei – Zebedeusza i Salome. Urodził się prawdopodobnie w Betsaidzie.

Należał do trzech wybranych uczniów, których Jezus zabierał ze sobą w szczególnych momentach
swej misji. W ten sposób Jan stał się świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, tajemnicy przemienienia na Górze
Tabor i zmagań Jezusa w Ogrodzie Getsemani. Ze św. Piotrem odpowiadał również za przygotowanie
Ostatniej Wieczerzy. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, Jan przez długi czas przebywał w Jerozolimie,
następnie wyruszył do Samarii i Efezu.

Apostoł Jan jest autorem jednej z Ewangelii (czwartej według chronologii), trzech Listów
Apostolskich oraz Apokalipsy. Księgi Nowego Testamentu, pochodzące spod pióra Jana, uważa się za
najpiękniejsze świadectwo jakie pozostawili po sobie apostołowie. Za swą ewangeliczną naukę o Bogu
Słowie zwie się go Bogosłowem (Teologiem). Przez cerkiew prawosławną nazywany jest również
Apostołem Miłości przez szacunek dla jego nauczania bazującego na słowach, że Bóg jest miłością.

W tradycji zachodniej uważany jest za m. in. patrona Albanii i Azji Mniejszej. W tradycji
wschodniej jest orędownikiem uczących się pisania ikon, rybaków, teologów oraz wiernych modlących się o
pomyślność i zgodę w rodzinie.

Wobec powyższego, podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
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