
ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE

WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Gniewie

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 7 marca w mieście Gniew nadaje się nazwę Franciszka Czarnowskiego.

§ 2. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania 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 
7 marca w Gniewie podlega zmianie jako wypełniająca normę art. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 6 ust. 3 ustawy Wojewoda Pomorski pismem z dnia 
27 września  2017 r. wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku o opinię potwierdzającą 
niezgodność nazwy ulicy 7 marca w Gniewie z art. 1 ustawy. Opinią z dnia 3 listopada 2017 r. (znak: BUW-
940-239(2)/17), doręczoną Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 17 listopada 2017 r., Instytut Pamięci 
Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdził tę niezgodność. W opinii 
tej wskazano, że:
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”Dnia 7 marca 1945 r. nastąpiło wkroczenie jednostek Armii Czerwonej do miejscowości Gniew w woj. 
pomorskim. Zgodnie z propagandową praktyką władz komunistycznych wydarzenie to celebrowane było - 
niezgodnie z faktami historycznymi - jako „dzień wyzwolenia" oraz powód do wyrażania wdzięczności 
społeczeństwa wobec Armii Czerwonej. Tymczasem wbrew nadziejom Polaków, oczekujących odbudowy 
wolnego kraju po likwidacji okupacji niemieckiej. Armia Czerwona w latach 1944-1945 r. stała się 
narzędziem ponownej aneksji niemal połowy terytorium RP do ZSRS, zniewolenia całej reszty kraju oraz 
budowy w nim systemu komunistycznego w pełni zależnego od władz w Moskwie. Zajęcie ziem polskich 
przez Armię Czerwoną zapoczątkowało zarazem nowy okres martyrologii narodu polskiego.

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. 1 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 coś pod postacią symbolu: być symbolem czegoś (zob. Słownik 
Języka Polskiego, oprać. E. Sobol,

Warszawa 2005, s. 979).

Stacjonowanie Armii Czerwonej/Sowieckiej w Polsce po roku 1944 uniemożliwiło odbudowę 
niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i było podstawowym czynnikiem, który zapewnił funkcjonowanie 
państwa komunistycznego na ziemiach polskich objętych dominacją ZSRS. Waga tych faktów sprawia, iż 
przedmiotowa nazwa, honorująca moment wkroczenia Armii Czerwonej do wymienionej miejscowości, 
spełnia rolę daty symbolizującej komunizm”.

Mając na uwadze stanowisko wyrażone w opinii Instytutu Pamięci Narodowej, które Wojewoda 
Pomorski w pełni podziela, należy stwierdzić, że nazwa ulicy 7 marca w mieście Gniew, ze względu na to, 
że jest to data honorująca moment wkroczenia Armii Czerwonej do miasta Gniew, jest nazwą wypełniającą 
dyspozycję przepisów art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy.

W związku z faktem, że Rada Miejskiej w Gniewie, w terminie wskazanym w art. 6 ust. 1 ustawy, 
nie zmieniła nazwy ulicy 7 marca, koniecznym stało się wydanie niniejszego zarządzenia zastępczego. 
Wojewoda Pomorski  nadał ulicy nazwę Franciszka Czarnowskiego. O nadaniu ulicy nazwy Franciszka 
Czarnowskiego wniosła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie. Nazwa ta jest zgodna z art. 1 ustawy.

Franciszek Czarnowski był jednym z głównych organizatorów Powiatowej Rady Ludowej, która 
powstała w Gniewie w dniu 18 listopada 1918 r. Rada działała na terenie powiatu kwidzyńskiego, który 
obejmował zimie położone na lewym brzegu Wisły (Ziemia Gniewska) i na prawym (Ziemia Kwidzyńska). 
Rada Ludowa organizowała w okolicznych wsiach wiece, aktywizując tym samym ludność polską do 
udziału w życiu narodowym i politycznym. Wkrótce po jej ustanowieniu odbył się wiec, na którym 
domagano się powrotu miasta do Polski. Działania Polaków spotkały się ze zdecydowaną reakcją Niemiec, 
którzy starali się utrudniać aktywność Rady. W czerwcu 1919 r. Franciszek Czarnowski, który określony 
został jako „gorliwy Polak i niezmordowany działacz”, został wybrany na Polskiego Delegata Rządowego 
przy landraturze (starostwie) w Kwidzynie. Starania Franciszka Czarnowskiego doprowadziły do oddania 
przez władze niemieckie w użytkowanie Radzie Ludowej zamku krzyżackiego w Gniewie, w którym 
ulokowano biuro "Polskiego Powiatowego Delegata Rządowego przy landraturze w Kwidzynie". Następnie, 
wskutek wspólnych starań Franciszka Czarnowskiego, ks. Antoniego Wolszlegiera i Józefa Głowackiego 
z Pelplina, jak również pod naciskiem petycji i zażaleń na niewłaściwe zachowanie Grenzschutzu 
(paramilitarna formacja ochotnicza stworzona do obrony granic Niemiec), niemieckie czynniki rządowe 
zdecydowały się wycofać go i udzieliły zezwolenia na zawiązanie Straży Ludowej - pod warunkiem 
finansowania jej przez Polaków. Powołanie Straży Ludowej - polskiej milicji obywatelskiej w Gniewie stało 
się faktycznie początkiem Republiki Gniewskiej. Odtąd, od dnia 7 VII 1919 r. aż do stycznia 1920 r. Gniew 
i Ziemia Gniewska stały się mini-państwem, na czele którego stanął Franciszek Czarnowski zwany 
potocznie "Prezydentem Republiki" i członkowie Rady Ludowej, której przewodził ksiądz Wolszlegier. 
Terytorium Republiki Gniewskiej wyznaczyła linia demarkacyjna obowiązująca od 7 VII 1919 roku. 
W grudniu 1919 roku Polski Powiatowy Delegat Rządowy Franciszek Czarnowski został mianowany 
I Komisarycznym Starostą. Powierzono mu administrację części powiatu kwidzyńskiego położonej na 
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lewym brzegu, tj. późniejszy powiat gniewski. W efekcie ratyfikacji traktatu wersalskiego 27 I 1920 r. 
Ziemia Gniewska wróciła do Polski. Wkrótce utworzono powiat gniewski i ukonstytuowały się jego władze. 
Na ich czele zasiadali bohaterowie Republiki Gniewskiej. Komisarycznym Starostą został Franciszek 
Czarnowski, który przewodził Radzie Powiatu.

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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