UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie nadania nazwy (Tunel im. abp. Tadeusza Gocłowskiego)
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 - Letnicy i Przeróbce tunelowi pod Martwą Wisłą, którego lokalizację określa
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę Tunel im. abp. Tadeusza
Goclowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Gdańska
z dnia .................... 2016r.
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Uzasadnienie
Z wnioskiem o nadanie nazwy Tunel im. abp. Tadeusza Gocłowskiego wystąpił
Prezydent Miasta Gdańska.
Tadeusz Gocłowski urodził się 16 września 1931 r. w Piskach. Ksiądz Gocłowski święcenia
kapłańskie przyjął w 1956 r. Studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego i na Papieskim Uniwersytecie Tomasza z Akwinu w Rzymie,
gdzie uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Był wykładowcą w Instytucie
Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie i w Biskupim Seminarium Duchownym
w Gdańsku, gdzie trzykrotnie był rektorem. W 1984 r. został biskupem diecezjalnym
w Gdańsku, zaś w 1992 r. otrzymał nominację na arcybiskupa metropolitę gdańskiego.
Dwukrotnie w swojej diecezji gościł papieża Jana Pawła II – w 1987 i 1999 r. W 2008 r.
przeszedł na emeryturę.
Odegrał znaczącą rolę w wydarzeniach politycznych lat 80 i 90. Jako przedstawiciel Kościoła
brał udział w rozmowach strony opozycyjnej z władzami PRL. W latach 1988 –1989
uczestniczył w rozmowach w Magdalence.
W 2011 r. został odznaczony Orderem Orła Białego za działalność na rzecz przemian
demokratycznych w kraju i za osiągnięcia w dziele pojednania między ludźmi.
Historia Gdańska ostatnich kilkudziesięciu lat w sposób nierozerwalny związana jest z osobą
i działalnością arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Odcisnął na niej swoje głębokie piętno.
Czas jego posługi biskupiej w grodzie nad Motławą przypadł na jeden z najbardziej
burzliwych i przełomowych okresów w historii Polski. W latach osiemdziesiątych XX wieku
arcybiskup Tadeusz Gocłowski dał się poznać jako niestrudzony obrońca praw robotników
i związkowców z NSZZ „Solidarność”. Doskonale rozumiał historyczną rolę „Solidarności”
i w trudnych latach wspierał środowisko gdańskiej opozycji demokratycznej.
Arcybiskup Tadeusz Gocłowski był także między innymi członkiem Rady Stałej Episkopatu
Polski, współprzewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
W dniu 28 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Gdańska przyznała arcybiskupowi Tadeuszowi
Gocłowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.
Arcybiskup Tadeusz Gocłowski zmarł w Gdańsku 3 maja 2016 r.
Wobec powyższego Prezydent Miasta Gdańska wnosi o podjęcie uchwały o nadaniu nazwy
Tunel im. abp. Tadeusza Gocłowskiego.
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