
UCHWAŁA NR XXXIV/944/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. 
2016.446. j.t. z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz.U.2016.1579) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2016.744), uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy „Pionierów” ulicy dotychczas noszącej nazwę „Pionierów”.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

Zgodnie ze stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej zamieszczonym na stronie internetowej, w celu
wykonania przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2016.744),
konieczne jest ponowne podjęcie uchwały o nadaniu nazwy ulicy „Pionierów".
Według IPN w przypadku nazw wieloznacznych bądź niosących pozytywne treści, które w okresie
komunizmu były jedynie fałszywie interpretowane w oficjalnej propagandzie, nazwy nie wymagają zmiany,
o ile samorząd przyjmie nową uchwałę, precyzującą w uzasadnieniu w sposób niebudzący wątpliwości
zakres rozumienia przedmiotu upamiętnienia.
Zgodnie ze słownikową definicją Słownik języka polskiego PWN, oprac. L. Drabik i in., Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 647) nazwa Pionierzy może odnosić się do:
1. ludzi, którzy „torują nowe drogi w jakiejś dziedzinie”;
2. do „osadników zagospodarowujących nowe tereny”;
3. do „członków dziecięcej organizacji komunistycznej w ZSRR”.

Nazwa nie podlega normom art. 1 Ustawy w przypadku gdy odnosi się do:
1. ludzi, którzy „torują nowe drogi w jakiejś dziedzinie”;
2. do „osadników zagospodarowujących nowe tereny”, np. w odniesieniu do ziem włączonych
w granice Polski po drugiej wojnie światowej i zasiedlanych przez ludność napływową.

Nazwa podlega normom art. 1 Ustawy w przypadku gdy odnosi się do znaczenia trzeciego („
członkowie dziecięcej organizacji komunistycznej w ZSRR”). W takim przypadku powinna
zostać zmieniona albo wymaga przyjęcia nowej uchwały z nowym uzasadnieniem.

Nazwa ulicy „Pionierów" ma na celu uhonorowanie i upamiętnienie ludzi, którzy w latach dwudziestych i
trzydziestych ubiegłego stulecia przybywali ze wszystkich stron Polski, aby budować port i miasto Gdynię.
Podjęcie takiej decyzji w wielu przypadkach wymagało zarówno odwagi i determinacji, jak też wiązało się z
wyrzeczeniami i wysiłkiem wynikającymi z funkcjonowania w mieście budowanym od podstaw. Dla dużej
części przybywających wówczas do Gdyni ludzi warunki życia i pracy, zwłaszcza w początkowym
"pionierskim" okresie lat dwudziestych, były bez wątpienia trudniejsze niż w ich dotychczasowych
miejscach zamieszkania.
Niezależnie od tego, czy u podłoża takich decyzji leżały patriotyzm i chęć służenia odrodzonej
Rzeczpospolitej, romantyczne poszukiwanie „morskiej przygody”, czy po prostu nadzieja na zbudowanie
lepszej przyszłości sobie i swojej rodzinie, wszyscy ci ludzie przyczynili się do powstania tego czym jest
dzisiejsza Gdynia. Jako pionierom, czyli zgodnie z przywołaną wyżej definicją Słownika języka polskiego
PWN „osadnikom zagospodarowującym nowe tereny", należy się im szacunek i pamięć, czego najlepszym
znakiem jest nazwa ulicy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.2016.446 t.j.) uchwała musi zostać
przedłożona wojewodzie w terminie 7 dni od jej podjęcia.
Sygnatura sprawy: UKI.013.1.2017
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