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WOJEWODA ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR NPII.4131.4.69.2018
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy
Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 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 (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1103), dalej jako „ustawa”
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany nazwy ulicy "Wita Hankego" (06511) położonej na terenie Miasta Chorzów,
na całym jej przebiegu, na "Edwarda Hankego".
§ 2. Wykonanie zarządzenia zastępczego powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.
§ 3. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4. Zarządzenie podlega wykonaniu począwszy od dnia wejścia w życie.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg,
ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm
lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu
terytorialnego, zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. W przypadku niewykonania
tego obowiązku w ww. terminie tj. do dnia 2 września 2017 r. właściwy wojewoda ma obowiązek wydania
zarządzenia zastępczego, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1 ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia,
w którym upłynął wyżej wskazany termin. Wydanie ww. zarządzenia zastępczego, zgodnie
z art. 6 ust. 3 ustawy winno zostać poprzedzone uzyskaniem opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej niezgodność nazwy obowiązującej
w dniu wejścia w życie ustawy z przepisem art. 1.
Powyżej wskazanej ulicy "Wita Hankego" w Chorzowie w Centralnym Rejestrze Ulic (ULIC)
prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny nadano identyfikator 06511.
Wojewoda Śląski realizując wymóg wynikający z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy, pismem z dnia
8 listopada 2017 r. Nr NPII.4100.346.2017 zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania
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Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie opinii dotyczącej zgodności nazwy ulicy "Wita
Hankego" położonej na terenie Miasta Chorzów z art. 1 ustawy. W dniu 5 czerwca 2018 r. Wojewodzie
Śląskiemu została doręczona opinia Nr BUW-940-11(91)/18 wskazująca, że w ocenie Instytutu Pamięci
Narodowej nazwa ulicy "Wita Hankego" jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy.
W ww. opinii podniesiono, że: „Wit Hanke (ur. w 1907 r., zm. w 1966 r.). (...) Od 1926 r. działał
w lewicowym austriackim "Towarzystwie Turystycznym Przyjaciół Przyrody". Dwa lata później wstąpił do
Związku Komunistycznej Młodzieży w Polsce - młodzieżowej organizacji komunistycznej
podporządkowanej stalinowskiemu kierownictwu w Moskwie. Następnie został sekretarzem Komitetu
Dzielnicowego KZMP na terenie Chorzowa. W 1930 r. KZMP oddelegowało go do pracy w Polskiej Partii
Socjalistycznej - Lewica. Hanke został sekretarzem Komitetu Okręgowego PPS - Lewica w Katowicach.
W 1931 r. po rozwiązaniu PPS - Lewicy został członkiem Komitetu Centralnego KZMP. W 1932 r.
wyjechał do Międzynarodowego Instytutu Leninowskiego w Moskwie. Po powrocie do kraju zaangażował
się w działalność Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, z którego został wykluczony w 1938 r. Przed
wybuchem wojny w 1939 roku wyjechał do Związku Sowieckiego. Był żołnierzem Armii Polskiej w ZSRR.
Po wojnie w czerwcu 1946 r. wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. Został mianowany I sekretarzem
Komitetu Powiatowego PPR w Katowicach oraz członkiem egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PPR. Od
1952 r. zaangażował się w działalność kontrolowanej przez partię komunistyczną Centralnej Rady
Związków Zawodowych. Pełnił funkcję sekretarza CRZZ. W latach 1957-1965 pełnił przez dwie kadencje
mandat posła na Sejm PRL z ramienia PZPR. Szczytem jego kariery komunistycznej było pełnienie funkcji
członka Komitetu Centralnego PZPR - organu kierowniczego partii komunistycznej. Zmarł w maju 1966 r."
W podsumowaniu ww. opinii wskazano, że „zgodnie z wykładnią językową "symbolizować" oznacza
przedstawiać coś pod postacią symbolu; być symbolem czegoś. Z kolei 'propagować' to szerzyć,
upowszechniać idee, hasła, myśli (Słownik Języka Polskiego, oprac. E. Sobol, Warszawa 2005r., str. 761,
979). W świetle przytoczonych faktów historycznych nie ulega kwestii, iż osoba Wita Hankego stanowi
symbol komunizmu, o jakim mowa w art. 1 ust. 1 ustawy. Powyższe znajduje dodatkowe odzwierciedlenie
w nazwie ulicy, którą wskazaną postać upamiętnia. Tym samym nazwa ta propaguje komunizm, i jako taka
jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy.”
Wojewoda Śląski w pełni podziela i przyjmuje wnioski płynące z ww. opinii, uznając konieczność wobec bezczynności Rady Miasta Chorzów - zmiany nazwy ulicy „Wita Hankego", jako sprzecznej
z art. 1 ust. 1 ustawy. W kontekście dokonanych przez IPN ustaleń (faktów) historycznych, bezsprzecznie
jest to nazwa upamiętniającą osobę symbolizującą i propagującą komunizm.
Pojęcie "symbolizowanie" oznacza bycie symbolem czegoś, a sam symbol miałby pełnić funkcję
zastępczą wobec przedmiotu, pojęcia lub symbolu. Niewątpliwie życiorys Wita Hankego wskazuje na to, że
jest on postacią symbolizującą i propagującą idee komunizmu, był on członkiem władz PPR, jak
i członkiem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a więc centralnego
kierowniczego organu partyjnego mającego decydujący głos w wielu sprawach polskiej polityki
wewnętrznej i zagranicznej.
Należy podkreślić, że Wit Hanke nie był szeregowym członkiem ruchu komunistycznego. Zajmowanie
przez niego stanowisk w powiatowych strukturach PPR, a w szczytowym okresie kariery - centralnym
organie PZPR oraz aktywna działalność polityczna na długie lata wpisała się w historię Śląska.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że niewątpliwie nazwa „Wita Hankego” jest nazwą
upamiętniającą osobę symbolizującą i propagującą idee komunistyczne. Tym samym Wojewoda Śląski wobec bezczynności Rady Miasta Chorzów - jest zobligowany do wydania zarządzenia zastępczego
dokonującego zmiany niezgodnej z prawem nazwy ulicy ”Wita Hankego" na ulicę „Edwarda Hankego”.
Nadanie ulicy nazwy „Edwarda Hankego” jest wynikiem uwzględnienia przez Wojewodę Śląskiego
propozycji Prezydenta Miasta Chorzów przesłanej pismem z dnia 20 listopada 2017 r.
Edward Hanke (ur. 14 stycznia 1895 w Bytomiu, zm. 28 października 1975 w Chorzowie) to polski
lekarz, działacz społeczny i niepodległościowy, honorowy obywatel Chorzowa. Uzyskał dyplom
w 1921 we Lwowie. Podczas studiów działacz tajnych organizacji polskich studentów: Grupy Narodowej
oraz Związku Młodzieży Polskiej. Jeszcze w trakcie studiów podjął pracę w Szpitalu Miejskim w Gliwicach
(1918). Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim jako podporucznik w 19 Pułku Strzelców
Wielkopolskich. Brał udział także w obronie Lwowa. Po utworzeniu Pułku Strzelców Bytomskich pełnił
w nim służbę jako oficer oświatowy. Walczył także z bolszewikami. Od czerwca 1920, już jako cywil
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pracował w Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu; m.in. na potrzeby akcji plebiscytowej napisał
14 opracowań nt. Górnego Śląska. Prowadził także kursy sanitarne PCK w Bytomiu oraz Zabrzu.
Uczestniczył w II i III powstaniu śląskim, kierując punktami sanitarnymi w Koszęcinie oraz w Sośnicy
k. Gliwic. Wieloletni radny Rady Miejskiej Chorzowa, wiceprzewodniczący Rady w latach 1934-37.
Po wybuchu II wojny światowej aresztowany w Chorzowie przez gestapo, osadzony w obozie w Sosnowcu,
później wysiedlony do Częstochowy. Pracował jako lekarz w tamtejszych Zakładach Włókienniczych
„Warta”, wykładał także anatomię na zajęciach tajnego uniwersytetu. Po wojnie mianowany organizatorem
zrzeszeń lekarskich, następnie komisarzem organizacyjnym służby zdrowia na Śląsku Opolskim. Komisarz
Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach, następnie wiceprzewodniczący Izby. Przez cztery lata (1945-49)
przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy Województwa Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1951 zastępca
przewodniczącego Rady Miejscowej Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w Chorzowie.
Współzałożyciel i sekretarz miejscowego koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, współzałożyciel
katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Od 1965 współzałożyciel oraz działacz
Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Efektem jego działalności w Chorzowie było m.in. powstanie
Poradni Przeciwreumatycznej (1950), następnie oddziału reumatologicznego w Szpitalu Miejskim (1956),
którego objął kierownictwo aż do przejścia na emeryturę w 1971 roku.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że osoba Edwarda Hankego zasługuje na upamiętnienie
w przestrzeni publicznej Miasta Chorzów i jest zgodna z art. 1 ustawy.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 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. Zmiana
nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę
dotychczasową.
Na niniejsze zarządzenie zastępcze, zgodnie z art. 6c ustawy, w związku z art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia
2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 2495),
służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody
Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia zarządzenia, 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.
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