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Wniosek 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz.U. 142, poz. 1591 ze zm.) wnosimy o nadanie przez Radę Miasta Gdańska 
nazwy „Aleja Vaclava Havla” nowo wybudowanej drodze łączącej ul. Łostowicką i ul. 
Świętokrzyską w Gdańsku. 

Uzasadnienie 

Václav Havel (ur. 5 października 1936, zm. 18 grudnia 2011) był czeskim dramatopisarzem, 
filozofem i działaczem czechosłowackiej opozycji antykomunistycznej. Działał w obronie 
więźniów politycznych, był jednym z pomysłodawców inicjatywy obywatelskiej Karta 77. Za tę 
działalność został uwięziony przez komunistyczne władze kraju. Po aksamitnej rewolucji i zmianie 
ustroju w państwie, Havel został wybrany na prezydenta Czechosłowacji. Nie udało mu się 
zapobiec rozpadowi państwa, ale także dzięki niemu podział ten obył się bez większych 
kontrowersji i niepokoi społecznych. W 1993 r. został wybrany na prezydenta Republiki Czeskiej, 
który to urząd pełnił przez dwie kadencje. 

Przez całe swoje życie Václav Havel był aktywnym dramatopisarzem, współtwórcą teatru absurdu. 
W swoich dramatach poruszał kwestie władzy i biurokracji, w twórczości politycznej skupiał się na 
tematyce wolności, relacji jednostka-władza i moralności. 
Václav Havel odwiedzał Gdańsk kilkakrotnie. W 2009 roku wziął udział w konferencji 
zorganizowanej z okazji 20-lecia upadku komunizmu w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. W 
2005 roku uczestniczył w obchodach 25. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i 
powstania NSZZ Solidarność.  

Václav Havel był także jedną z trzech głównych "twarzy" (obok Lecha Wałęsy i Güntera Grassa) 
gdańskiej kandydatury do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 

Chcemy zaznaczyć, że nadanie imienia Václava Havla nowo wybudowanej ulicy nie pociągnie 
za sobą żadnych dodatkowych kosztów, ani ze strony miasta, ani też innych podmiotów. Żaden z 
mieszkańców Gdańska nie jest zameldowany przy tej ulicy, nie działa tam też żaden z podmiotów 
gospodarczych, nie będzie więc konieczności wymiany pieczątek, dokumentów czy druków.  
 
Charakter nowej ulicy, a więc jej rozmiary, waga komunikacyjna dla największej dzielnicy Gdańska 
– Południe, oraz rosnący wzdłuż niej szpaler starych drzew, pozwala nam wnosić, by nazwaną ją 
dodatkowo aleją. 
 
Ostatnim, ale bardzo ważnym argumentem jest głos mieszkańców. W ankiecie internetowej 
przeprowadzonej w Portalu trojmiasto.pl aż 66% głosujących, jest zdania, że Václaw Havel jest 
postacią godną nazwania swoim imieniem tej drogi.  
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