
ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE

WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 8 czerwca 2018

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stężyca w gminie Stężyca

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. z 2016 r. poz. 744, z 2017 r. 
poz. 1389 oraz z 2018 r. poz. 2495), po uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zarządza się co następuje:

§ 1. Ulicy 9 Marca położonej we wsi Stężyca w gminie Stężyca nadaje się nazwę Bronisława Brunki.

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

Uzasadnienie

Obowiązująca od 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, z 2017 r. poz. 1389 oraz z 2018 r. poz. 2495), 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 
9 Marca we wsi Stężyca podlega zmianie jako wypełniająca normę art. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz 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 9 Marca z art. 1 ustawy. Opinią z dnia 25 kwietnia 2018 r. (znak: 
BUW-940-194(3)/18), doręczoną Wojewodzie Pomorskiemu dnia 7 maja 2018 r., Instytut Pamięci 
Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdził tę niezgodność. W opinii 
tej wskazano, że: „dnia 9 marca 1945 r. nastąpiło wkroczenie jednostek Armii Czerwonej do miejscowości 
Stężyca - obecnie w województwie pomorskim. Zgodnie z propagandową praktyką władz komunistycznych 
wydarzenie to celebrowane było - niezgodnie z faktami historycznymi – jako „dzień wyzwolenia" oraz 
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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 lalach 1944- 1989. Nadto zgodnie z wykładnią językową  „symbolizować" oznacza 
przedstawiać coś pod postacią symbolu: być symbolem czegoś (zob. Słownik Języka Polskiego, oprac. 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 9 Marca w Stężycy jest nazwą wypełniającą 
dyspozycję przepisu art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy.

W związku z faktem, że Rada Gminy Stężyca, w terminie wskazanym w art. 6 ust. 1 ustawy, nie zmieniła 
nazwy ulicy 9 Marca, koniecznym stało się wydanie niniejszego zarządzenia zastępczego. Wojewoda 
Pomorski nadał ulicy nazwę Bronisława Brunki. Nazwa ta jest zgodna z art. 1 ustawy.

Bronisław Brunka urodził się 14 listopada 1904 roku w rodzinie polskich gospodarzy rolnych 
w Stężyckiej Hucie na Kaszubach w powiecie kartuskim. Już od najmłodszych lat życia interesował się 
polityką. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Brunka dał się poznać jako aktywny działacz 
społeczny i w wieku 20 lat został wójtem Stężycy. W czasie wojny był jednym ze współorganizatorów 
(wraz z głównym inicjatorem por. Józefem Dambkiem, Janem i Józefem Gierszewskimi i Klemensem 
Bronkiem) Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Kaszubski", która została powołana 24 grudnia 1939 r. 
W organizacji, przemianowanej w 1941 r. na „Gryf Pomorski”, był Komendantem Gminy Stężyca. 25 maja 
1944 r. został rozstrzelany w Szymbarku wraz z 9 innymi członkami Organizacji, tzw. Zakładnikami 
Szymbarskimi. Bronisław Brunka pochowany został na cmentarzu w Szymbarku w zbiorowym grobie 
dziesięciu zamordowanych członków Gryfa Pomorskiego. Uroczystość pogrzebowa odbyła się dopiero 
w maju 1946 roku, kiedy można było przenieść ciała zamordowanych z lasu, z miejsca pierwotnego 
pogrzebania, na miejscowy cmentarz.

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.
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Na niniejsze zarządzenie zastępcze przysługuje jednostce samorządu terytorialnego skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, 
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, jedynie w przypadku, gdy brak możliwości wykonania 
obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, wynikał z przyczyn niezależnych od jednostki samorządu 
terytorialnego.

 

WOJEWODA POMORSKI

Dariusz Drelich

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2390


		2018-06-14T07:07:40+0000
	Polska
	Jacek Zbigniew Karpiński
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




