UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Guntera Grassa)
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Uchwały NR L/1126/14 Rady Miasta Gdańska z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i
innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Gdańsku
(Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2014 r. poz. 1534) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W Gdańsku - Wrzeszczu Dolnym rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulicy Aldony
i ulicy Wajdeloty, którego lokalizację określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje się
nazwę Rondo im. Guntera Grassa.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Gdańska
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Uzasadnienie
Z wnioskiem o nadanie nazwy Rondo im. Guntera Grassa wystąpiła Komisja Kultury
Rady Miasta Gdańska.
Gunter Grass - urodzony 16 października 1927 r. w Gdańsku. Mieszkał przy obecnej
ulicy Joachima Lelewela 13 w dzielnicy Wrzeszcz. Niemiecki pisarz narodowości
niemiecko – kaszubskiej. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1999 r.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (za wybitną twórczość literacką oraz wkład
w polsko – niemieckie pojednanie) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Światową sławę przyniosła mu tzw. trylogia gdańska, złożona z dzieł: „Blaszany bębenek”,
„Kot i mysz”, „Psie lata”, z których pierwsze jest najbardziej znane. Cała trylogia gdańska
traktuje o rozwoju faszyzmu i epizodach wojennych, których akcja rozgrywa się w Gdańsku,
mieście na pograniczu kulturowym, „małej ojczyźnie” Polaków i Niemców żyjących razem
od setek lat.
W 1992 r. Gunter Grass założył Fundację im. Daniela Chodowieckiego nazwaną od imienia
polsko – niemieckiego grafika, z siedzibą w Akademii Sztuk w Berlinie, której celem
jest współpraca między artystami niemieckimi i polskimi. Od 1993 r. organizował Konkurs
o Nagrodę im. Daniela Chodowieckiego na polski rysunek i grafikę.
W 2002 r. na Placu gen. Józefa Wybickiego we Wrzeszczu powstał pomnik – ławeczka,
upamiętniający głównego bohatera powieści „Blaszany bębenek” Oskara Matzeratha.
W 2015 r. podjęto decyzję, w myśl której zgodnie z pierwotną koncepcją do postaci Oskara
dołączył jego zmarły twórca Gunter Grass, z nieodłączną fajką w ręku, książką na kolanach
oraz nawiązującymi do jego twórczości figurkami ślimaka i kumaka. Noblista zastrzegł
bowiem sobie, aby nie stawiać mu pomników za życia, w związku z czym gotowa rzeźba
Grassa spędziła kilkanaście lat w magazynie. Figura zmarłego noblisty została odsłonięta
16 października 2015 r.
W 1993 r. Rada Miasta Gdańska przyznała pisarzowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Gdańska.
Pisarz zmarł 13 kwietnia 2015 r. w Lubece. Pochowany został w kręgu najbliższej rodziny
29 kwietnia 2015 r. na cmentarzu w Behlendorf, wsi w której Grass mieszkał od wielu lat.
Wobec powyższego Prezydent Miasta Gdańska oraz Komisja Kultury wnosi o podjęcie
uchwały o nadaniu nazwy Rondo im. Guntera Grassa.
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