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ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE

WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Borzytuchom, w gminie Borzytuchom

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 2018 r. poz. 1103), po 
uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
zarządza się co następuje:

§ 1. Ulicy Czterdziestolecia położonej we wsi Borzytuchom w gminie Borzytuchom nadaje się nazwę 
Danuty Siedzikówny „Inki”.

§ 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 2018 r. 
poz. 1103), 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 Czterdziestolecia we wsi Borzytuchom podlega zmianie jako 
wypełniająca normę art. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe Wojewoda Pomorski pismem z dnia 22 września 2017 r. wystąpił do Rady 
Gminy Borzytuchom o przesłanie dokumentacji związanej z nadaniem nazwy w/w ulicy. Odpowiedzi 
udzielił Wójt Gminy Borzytuchom pismem z dnia 29 września 2017 r. W dalszej kolejności Wojewoda 
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Pomorski celem uzupełnienia materiału dowodowego wystąpił pismem z dnia 16 października 2017 r. do 
Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddziału w Słupsku o nadesłanie materiałów archiwalnych 
związanych z nadaniem kwestionowanej nazwy ulicy. W odpowiedzi  Archiwum Państwowe w Koszalinie 
Oddział
w Słupsku pismem z dnia 17 października 2017 r. przesłało posiadaną dokumentację.

Po otrzymaniu i przeanalizowaniu otrzymanych informacji, mając na uwadze treść
art. 6 ust. 3 ustawy Wojewoda Pomorski pismem z dnia 23 października 2017 r. wystąpił
do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku o opinię potwierdzającą niezgodność nazwy ulicy 
Czterdziestolecia z art. 1 ustawy. Opinią z dnia 17 lipca 2018 r. (znak:
BUW-940-21(8)/18), doręczoną Wojewodzie Pomorskiemu dnia 18 lipca 2018 r., Instytut Pamięci 
Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdził
tę niezgodność. W opinii tej wskazano, że: „w połowie lat 80. XX wieku władze komunistyczne w skali 
kraju i w społecznościach lokalnych prowadziły rozbudowane kampanie propagandowe na rzecz obchodów 
40-lecia PRL. Jedną z form celebrowania tak pojmowanej rocznicy powstania „władzy ludowej" było 
przyjmowanie nazw (w tym nazw ulic) odnoszących do czterdziestoletniego okresu jej istnienia. Działania 
takie podejmowano nie tylko w roku 1984 (rocznica powstania PKWN) i w 1985 (rocznica zajęcia przez 
Armię Czerwoną pozostałej części Polski) ale także w późniejszym okresie. Przedmiotowa nazwa została 
przyjęta przez Gminną Radę Narodową w roku 1986. Jest znaczące, że na tej samej sesji, na której 
nadawano nazwę ulicy Czterdziestolecia, wręczono także mieszkańcowi ,,Medal 40.-lecia PRL". W ten 
sposób GRN, realizująca wytyczne ówczesnych władz partyjno-państwowych, włączała się 
w propagandowe obchody rocznicowe. Tym samym nazwa ulicy Czterdziestolecia, jako odnosząca się do 
czterdziestolecia PRL, powinna być uznana za wyraz gloryfikacji PRL.

Należy przy tym wziąć pod uwagę, że nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) była oficjalną 
nazwą niesuwerennego, zależnego od Związku Sowieckiego państwa komunistycznego, formalnie przyjętą 
22 lipca 1952 r. Funkcjonowała oficjalnie do 31 grudnia 1989 r. Zarówno w okresie komunizmu, jak i po 
odzyskaniu niepodległości przyjęło się nazwą PRL określać także okres wcześniejszy, t.j. lata 1944-1952, 
stąd jako punkt odniesienia do świętowania kolejnych rocznic istnienia PRL komuniści przyjmowali 
fikcyjną datę stworzenia przez Stalina Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, tj. 22 lipca 1944 r. 
Stąd też władze komunistyczne bardzo często nadawały ulice lub osiedla odnoszące się do rocznic 
utworzenia PKWN i traktowały jako rocznice powstania PRL.

Nazwę PRL oficjalnie wprowadzono do ,Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", ogłoszonej 
22 lipca 1952 r. po uwzględnieniu wszystkich poprawek naniesionych przez Józefa Stalina.

W związku z powyższym nazwa upamiętniająca Czterdziestolecie PRL wpisuje się
w gloryfikację funkcjonującego pod sowiecką ochroną na ziemiach polskich totalitarnego, komunistycznego 
systemu władzy, budowanego na polskich ziemiach od 1944 roku przez Związek Sowiecki - wbrew 
suwerennym prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Pełna zależność PRL od ZSRS pociągała za sobą realizację 
przez jej władze w całym okresie istnienia priorytetów polityki sowieckiej, traktowanych jako nadrzędne 
wobec interesów obywateli polskich. Immanentnymi cechami PRL były likwidacja gospodarki 
wolnorynkowej, gwałcenie swobód obywatelskich i praw człowieka oraz liczne - w myśl obowiązującego 
prawa niepodlegające przedawnieniu - zbrodnie (w tym mordy sądowe) popełniane pod osłoną instytucji 
państwowych PRL.

Nazwa ta wciąż utrwala tezy propagandy politycznej i indoktrynacji społeczeństwa
z okresu komunizmu. Faktycznie stanowi wyraz lekceważenia pamięci ofiar komunistycznego totalitaryzmu 
oraz braku szacunku dla dorobku walki Polaków o wolność obywatela i niezawisłość Państwa w XX wieku.

Według art. 1 ust. 1 ustawy nazwy [...] urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów 
i placów, nadane 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. Nadto zgodnie z wykładnią językową „symbolizować" oznacza przedstawiać 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)”.

Mając na uwadze stanowisko wyrażone w opinii Instytutu Pamięci Narodowej, które Wojewoda 
Pomorski w pełni podziela, należy stwierdzić, że nazwa ulicy Czterdziestolecia położonej we wsi 
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Borzytuchom w gminie Borzytuchom jest nazwą wypełniającą dyspozycję przepisu art. 1 ust. 1 i 2 oraz 
art. 6 ust. 1 ustawy.

W związku z faktem, że Rada Gminy Borzytuchom, w terminie wskazanym w art. 6 ust. 1 ustawy, 
nie zmieniła nazwy ulicy Czterdziestolecia we wsi Borzytuchom, koniecznym stało się wydanie niniejszego 
zarządzenia zastępczego. Wojewoda Pomorski nadał ulicy nazwę Danuty Siedzikówny „Inki”. Nazwa ta jest 
zgodna z art. 1 ustawy.

Danuta Siedzikówna „Inka” urodziła się 3 września 1928 r. we wsi Guszczewina
w powiecie bielskim na Podlasiu, w domu o silnych tradycjach patriotycznych. W grudniu 1943 r. wstąpiła 
do Armii Krajowej. Działała w siatce konspiracyjnej AK kierowanej przez leśniczego Stanisława 
Wołoncieja „Konusa” z Narewki. Latem 1945 r. dołączyła do oddziału 5. Wileńskiej Brygady AK. Została 
sanitariuszką w oddziale „Konusa”, a potem
w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta” i por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”
w plutonie Zdzisława Badochy „Żelaznego”. W konspiracji Danuta Siedzikówna używała pseudonimu 
„Inka”, który nawiązywał do imienia jej przyjaciółki. We wrześniu 1945 r. wróciła do legalnego życia, 
jednak pod koniec lutego 1946 r. odnowiła ona kontakt
z oddziałem, który tymczasem zaczął przerzucać swoje siły do województwa olsztyńskiego. Dołączyła 
ponownie do oddziału na początku marca 1946 r. Dostała przydział do szwadronu dowodzonego przez 
Zdzisława Badochę „Żelaznego”. Powierzono jej obowiązki sanitariuszki. Niekiedy wykonywała zadania 
łączniczki, a czasem także wywiadowcy. Brała udział w śmiałych akcjach realizowanych przez szwadrony 
mjr. „Łupaszki” w województwie gdańskim. Aresztowana została w dniu 20 lipca 1946 r. przez 
funkcjonariuszy UB. Śledczy
z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku chcieli od Siedzikówny uzyskać 
wszystkie informacje na temat działalności oddziału mjr. „Łupaszki” i osób, które im pomagały. By zmusić 
ją do zeznań, zastraszano ją, poniżano i torturowano. 31 lipca 1946 r. skazana została na karę śmierci. 
Wyrok wykonano w dniu 28 sierpnia 1946 r. Wydział
IV Karny Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku postanowieniem z 10 czerwca 1991 r. uznał za nieważny wyrok 
wydany w sprawie „Inki” pół wieku wcześniej przez gdański Wojskowy Sąd Rejonowy, ponieważ – jak 
stwierdzono w sentencji wyroku – Danuta Siedzikówna działała
na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

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.

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
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