
 

 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE 

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gdańsku 

 Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, 

budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. poz. 744 oraz z 2017 r. 

poz. 1389), po uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, zarządza się co następuje: 

§ 1. Ulicy Wincentego Pstrowskiego położonej w mieście Gdańsku nadaje się nazwę Henryka Lenarciaka. 

§ 2. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

Uzasadnienie  

 Obowiązująca od dnia 2 września 2016 r. ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o  zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek 

pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 744 oraz z 2017 r. poz. 1389), dalej jako: ustawa, wprowadziła w art. 1 ust. 1 regulację, zgodnie z którą 

nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, 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. 

Ustawa w art. 6 ust. 1 nałożyła na właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek 

zmiany, w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy 

nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, 

upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój 

totalitarny lub propagujących taki ustrój w inny sposób. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez 

organy jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wojewoda wydaje zarządzenie 

zastępcze, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1 ustawy. 

W piśmie z dnia 19 września 2017 r. (znak: BPR-0701-20(39)/15) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wskazał, że w ocenie Instytutu nazwa ulicy 

Wincentego Pstrowskiego w mieście Gdańsku podlega zmianie jako wypełniająca normę art. 1 ustawy. 

Mając na uwadze powyższe Wojewoda Pomorski, pismem z dnia 6 października 

2017 r., wystąpił do Prezydenta Miasta Gdańska o przesłanie dokumentacji związanej z nadaniem nazwy 

między innymi w/w ulicy. W odpowiedzi, pismem z dnia 17 października 2017 r. Prezydent Miasta 

Gdańska przekazał posiadaną dokumentację archiwalną w przedmiotowej sprawie. Po otrzymaniu 

i przeanalizowaniu otrzymanych informacji, mając na uwadze treść art. 6 ust. 3 ustawy, Wojewoda 

Pomorski (pismem z dnia 31 października 2017 r.) wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 

w Gdańsku o opinię potwierdzającą niezgodność nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego z art. 1 ustawy. 
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Opinią z dnia 12 grudnia 2017 r. (znak: BUW-940-239(28)/17), Instytut Pamięci Narodowej Komisja 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdził tę niezgodność. W opinii tej wskazano że: 

„Wincenty Pstrowski (1904–1948) – górnik, rębacz dołowy w Kopalni „Jadwiga” w Zabrzu, od 1946 r. 

członek PPR. Z inspiracji partii komunistycznej inicjator opartej o wzorce sowieckie stalinowskiej kampanii 

„współzawodnictwa pracy”. Urodził się 28 maja 1904 r. w Wierzbnie w powiecie miechowskim. Nie miał 

żadnego wykształcenia. Pracował jako robotnik wiejski. W 1928 r. przeniósł się do Sosnowca, gdzie znalazł 

pracę w kopalni „Mortimer”. W wyniku wielkiego kryzysu gospodarczego utracił zatrudnienie i przez 

pewien czas utrzymywał się wydobywając węgiel w tzw. biedaszybach. W 1937 r. wyemigrował do Belgii – 

podjął pracę w jednej z tamtejszych kopalń węgla kamiennego (rejon Mons). 

Po zajęciu Belgii przez Niemców w 1940 r. wstąpił do Komunistycznej Partii Belgii i zaangażował się 

w belgijski ruch oporu. Do kraju powrócił w 1946 r. Został zatrudniony w Kopalni Węgla Kamiennego 

„Jadwiga” w Zabrzu. Wstąpił do PPR i został robotnikiem – aktywistą partyjnym, czynnie zaangażowanym 

w partyjne akcje propagandowe przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego (zasiadał również w jednej 

z komisji wyborczych). 

W lipcu 1947 r. Pstrowski rozpoczął wzorowaną na bolszewickim tzw. ruchu stachanowskim akcję 

propagandową, publikując w katowickiej „Trybunie Robotniczej” otwarty list do polskich górników Kto 

wyrobi więcej ode mnie? Wzywał ich do przekraczania norm wydobycia węgla. To miała być jedna z form 

propagandowej mobilizacji robotników wokół nowej władzy i haseł „budowy Polski Ludowej”. Po 

opublikowaniu listu otwartego w dość krótkim czasie stał się propagandową postacią-symbolem: 

„przykładem dla towarzyszy pracy”, „wzorem świadomego socjalistycznego obywatela Polski Ludowej”. 

O swoich doświadczeniach dotyczących sposobów podnoszenia wydajności opowiadał na dziesiątkach 

spotkań z robotnikami (jedno odbył też w ZSRS). Uczestniczył w propagandowych naradach, 

konferencjach, spotkaniach i pokazach jako symbol nowego etapu rozbudowy komunizmu w Polsce. Był 

wielokrotnie nagradzany i odznaczany przez władze komunistyczne. Stworzono z niego (przy jego udziale) 

symbol „socjalistycznych” przemian w gospodarce i wzór „świadomego socjalistycznego obywatela-

robotnika”. 

Pstrowski zmarł 18 kwietnia 1948 r. w Krakowie po kilkutygodniowej chorobie. Bezpośrednio po jego 

śmierci zapoczątkowano państwowy kult Pstrowskiego jako „pierwszego przodownika pracy”. Jego 

imieniem nazwano dotychczasową kopalnię „Jadwiga”, wiele szkół (w tym Politechnikę Śląską 

w Gliwicach), instytucji i przedsiębiorstw państwowych, osiedli, ulic itd.; stawiano mu pomniki, kręcono 

o nim filmy. 

W bolszewickiej Rosji tzw. ruch współzawodnictwa pracy został zapoczątkowany w 1919 r., najpierw 

w postaci tzw. komunistycznych sobót, 10 lat później skupiając go wokół „walki o obniżenie kosztów 

własnych produkcji i polepszenia ich jakości”. W połowie lat trzydziestych przybrał jeszcze inną 

„postępową” formę, której patronem został Aleksiej Stachanow, górnik z Kopalni „Centralnaja-Irmino” 

w Kadjewce (Donieckie Zagłębie Węglowe). Polegała ona na wielokrotnym przekraczaniu obowiązujących 

dziennych norm wydobycia węgla. Propagandowo nagłośniony wyczyn robotnika Stachanowa 

(czternastokrotne przekroczenie normy – w rzeczywistości sfingowane) stał się sygnałem do masowego 

udziału robotników w biciu rekordów wydajności we wszystkich gałęziach przemysłu. W następnej fazie 

skupiono się natomiast na tzw. stachanowskich zmianach, czyli wypełnianiu zakładowych planów 

produkcyjnych przed terminem. 

Bolszewicki ruch stachanowski był w praktyce zakamuflowanym rodzajem nacisku na robotników, 

którym w rzeczywistości totalitarnej przekraczanie norm produkcji i wyścig pracy przedstawiano jako 

obowiązujący standard, a jego niedotrzymywanie mogło sprowadzić zagrożenie surowo karanego 

podejrzenia o „sabotaż”. 

Według art. 1 ust. 1 ustawy nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, 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. Jednocześnie – jak 

stanowi art. 1 ust. 2 ustawy - za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, 

organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy 

w Polsce w latach 1944–1989. Nadto zgodnie z wykładnią językową „symbolizować” oznacza przedstawiać 
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coś pod postacią symbolu; być symbolem czegoś. Z kolei „propagować” to szerzyć, upowszechniać idee, 

hasła, myśli (zob. Słownik Języka Polskiego, oprac. E. Sobol, Warszawa 2005, s. 761, 979). 

W świetle przytoczonych faktów historycznych nie ulega kwestii, iż osoba Wincentego Pstrowskiego 

stanowi symbol komunizmu, o jakim mowa w art. 1 ust 1 ustawy. Powyższe znajduje dodatkowe 

odzwierciedlenie w nazwie ulicy, która wskazaną postać upamiętnia.  Tym samym sama nazwa ma 

charakter propagujący komunizm, a co za tym idzie jest niezgodna z art. 1 ust.1 ustawy”, 

Mając na uwadze stanowisko wyrażone w opinii Instytutu Pamięci Narodowej, które Wojewoda 

Pomorski w pełni podziela, należy stwierdzić, że nazwa ulicy Wincentego Pstrowskiego jest nazwą 

wypełniającą dyspozycję przepisu art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy. 

W związku z faktem, że Rada Miasta Gdańska, w terminie wskazanym w art. 6 ust. 1 ustawy, 

nie zmieniła nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego, koniecznym stało się wydanie niniejszego zarządzenia 

zastępczego. Wojewoda Pomorski nadał ulicy nazwę Henryka Lenarciaka. Nazwa ta jest zgodna 

z art. 1 ustawy. 

Henryk Lenarciak (ur. 18 czerwca 1933 r. w Baranowie k. Przasnysza, zm. 3 sierpnia 2006 r. w Gdańsku) 

w latach 1952-1989 ślusarz w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W grudniu 1970 r. uczestnik strajku w Stoczni 

Gdańskiej, członek Komitetu Strajkowego; 25 stycznia 1971 r. uczestnik spotkania stoczniowców 

z Edwardem Gierkiem, postulował budowę kościoła w Gdańsku-Przymorzu, cofnięcie podwyżek cen 

i respektowanie praw ludzi pracy; następnie przewodniczący Rady Oddziałowej ZZ Metalowców na Wydz. 

W-4, w 1971 r. domagał się upamiętnienia poległych w grudniu 1970 r. pomnikiem przy bramie nr 2 SG. 

Pod koniec lat 70. uczestnik spotkań organizowanych przez ROPCiO i WZZ Wybrzeża. W grudniu 1979 r. 

zatrzymany prewencyjnie na 48 godz. przed planowanymi obchodami rocznicowymi (w jego obronie 

podjęto strajk na Wydz. W-4). 

W sierpniu 1980 r. uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, szef kasy strajkowej; od września 1980 r. 

w „Solidarności”; przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 

(doprowadził do jego odsłonięcia 16 grudnia1980 r.). 

15 października 1982 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej przeciwko delegalizacji 

„Solidarności”, aresztowany, przetrzymywany w areszcie śledczym w Gdańsku, następnie w Potulicach, 

zwolniony po 2 miesiącach. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1981), pośmiertnie Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). 

Od 7 stycznia 1971 r. do  10 marca 1978 r.  rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku 

w ramach SO krypt. Jesień 70; od 10 lutego 1971  r. do 7 listopada 1974 r. przez Wydz. III KW MO 

w Gdańsku w ramach KE krypt. Kobra; od 25 kwietnia 1979 r. do 20 sierpnia 1980 r. przez Wydz. IIIA KW 

MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Len. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach 

dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach 

i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat, a zmiana 

nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę 

dotychczasową. 

Od niniejszego zarządzenia zastępczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. 

  

 

Wojewoda Pomorski 

 

 

Dariusz Drelich 
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