ZARZĄDZENIE Nr 1477/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 12.06.2017 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazwy ulicy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazwy ulicy.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie nazwy ulicy
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, 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730,
935) uchwala się co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ul. Luciany Frassati-Gawrońskiej dla odcinka drogowego położonego
na terenie Dzielnicy VIII Dębniki łączącego ul. prof. Michała Bobrzyńskiego z ul. Czerwone
Maki im. /wg PESEL Frassati-Gawrońskiej/działki nr: 8/14, 35/13, 36/2, 37/2, 8/8, 8/13,
35/14 obręb 35 jednostka ewidencyjna Podgórze/.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie
AD.§ 1.
1. Z wnioskiem o uhonorowanie Luciany Frassati-Gawrońskiej w związku z 10 rocznicą
jej śmierci wystąpił Eugenio Gaudio Rektor Uniwersytetu Sapenza w Rzymie.
Wniosek, w uzgodnieniu z Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, został poparty
przez prof. Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa. Forma uhonorowania
w postaci nazwania ulicy uzyskała akceptację Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji
Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa, decydującego wstępnie
z upoważnienia Komisji w tego typu sprawach.
Uchwała nie spowoduje wzrostu wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta
Krakowa. Realizacja uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia, a także nie
będzie powodować w przyszłości dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej
wprowadzeniem.
Biografia
Luciana Frassati-Gawrońska (ur. 18 sierpnia 1902 w Biella, zm. 7 października
2007 w Pollone) – włoska działaczka konspiracyjna i społeczna.
Była córką Alfreda Frassatiego, założyciela "La Stampy", siostrą błogosławionego
Pier Giorgio Frassatiego, żoną ostatniego ambasadora RP w Wiedniu Jana
Gawrońskiego, matką włoskiego eurodeputowanego Jasia Gawrońskiego, który
zabiega także o polskie interesy na forum Europarlamentu.
W czasie wojny kurierka Rządu Polskiego na Uchodźstwie, siedmiokrotnie
odwiedzała w tym czasie Warszawę. Wywiozła z Polski żonę premiera Władysława
Sikorskiego, nagłośniła wśród intelektualistów i polityków aresztowanie w listopadzie
1939 r. krakowskich profesorów oraz ich wywiezienie do obozu koncentracyjnego
w Sachsenhausen pod Berlinem przyczyniając się walnie do uwolnienia części z nich
(zob. Sonderaktion Krakau). Dzięki jej interwencjom w warszawskiej siedzibie
gestapo co najmniej 100 osób wydostało się z okupowanej Polski. W 1993 prezydent
Lech Wałęsa odznaczył ją Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP z Gwiazdą za
działalność w czasie II wojny światowej; wojenne wspomnienia spisała w książce
"Przeznaczenie nie omija Warszawy", która w polskim wydaniu ukazała się w 2003 r.

