
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD UM.80565.2022 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2023 r. poz. 40), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadać nazwę „Adama Zagajewskiego” ulicy zlokalizowanej na działce nr 442  stanowiącej własność 
Gminy Gliwice oraz na działkach nr: 441/5 w części, 443/4, 444/1, 444/15, 446/24 w części i 446/28, 
stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w obrębie ewidencyjnym Wójtowa Wieś, oznaczonych 
w załączniku do niniejszej uchwały kolorem żółtym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do uchwały nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia....................2023 r. 
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Uzasadnienie 

Nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice, usytuowanej na działce nr 
442 stanowiącej własność Gminy Gliwice oraz na działkach nr: 441/5 w części, 443/4, 444/1, 444/15, 
446/24 w części i 446/28 stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w obrębie ewidencyjnym 
Wójtowa Wieś, umożliwi gminie zgodnie z treścią art. 47a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), wykonywanie spoczywających na niej 
zadań, do których należy m.in. ustalanie numerów porządkowych budynków, w związku z istniejącą 
i projektowaną zabudową w tym rejonie. 

Z wnioskiem o nadanie nazwy nowo wybudowanej drodze wystąpił Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. 
Nazwa „Adama Zagajewskiego” jest uzasadniona ze względu na występowanie w okolicy nazw ulic 
upamiętniających pisarzy i poetów. 

Adam Zagajewski (ur. 21 czerwca 1945 r. we Lwowie, zm. 21 marca 2021 r. w Krakowie). W roku 
1945, na skutek wysiedlenia Polaków ze Lwowa, rodzina przeniosła się do Gliwic. W Gliwicach ukończył 
V Liceum Ogólnokształcące, a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował psychologię 
(magisterium w 1968) i filozofię (magisterium w 1970). Do 1975 r. był wykładowcą filozofii na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Związany był z poetyckim ruchem Nowej Fali. Wywodził się z programu 
Grupy „Teraz”. W 1974 r., wspólnie z Julianem Kornhauserem, opublikował książkę „Świat 
nie przedstawiony” analizę obrazu polskiej literatury lat 60. i 70., która wywołała ożywioną reakcję 
w świecie literackim, stała się manifestem nowych tendencji w polskiej literaturze powojennej. Po 
podpisaniu „Listu 59” w 1975 r. został objęty zakazem druku. W 1978 r. podpisał deklarację założycielską 
Towarzystwa Kursów Naukowych i był jego wykładowcą. 23 sierpnia 1980 r. dołączył do Apelu 64 - listu 
wystosowanego przez uczonych, pisarzy i publicystów do władz komunistycznych ws. podjęcia dialogu ze 
strajkującymi robotnikami. Od 1981 r. mieszkał w Paryżu, a od 2002 r. na stałe w Krakowie. Był członkiem 
redakcji kwartalnika „Zeszyty Literackie”. Laureat Nagrody Vilenica (1996) i Nagrody Adenauera (2002). 
Do sierpnia 2020 r. był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadził gościnnie warsztaty 
poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wykładał 
w Committee on Social Thought na University of Chicago  oraz jako profesor wizytujący na University of 
Houston. 10 października 2021 r. został pochowany w Panteonie Narodowym w Krakowie. 

Na podstawie hasła „Adam Zagajewski” w serwisie: Wikipedia. 
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