
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 506); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje nazwę „rondo dr. Aleksandra Czołowskiego” – rondu u zbiegu ulic: Chorzowskiej 
i Miodowej, usytuowanemu w działce nr 44 z obrębu ewidencyjnego nr 2015. Położenie ronda 
przedstawione jest na załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

z dnia....................2019 r.
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Uzasadnienie

Z wnioskiem o nazwanie ronda imieniem ”dr Aleksandra Czołowskiego” wystąpił jego wnuk
Marek Karczewski. Rondo zlokalizowane jest u zbiegu ulic: Chorzowskiej i Miodowej, usytuowane
w działce nr 44 z obrębu ewidencyjnego nr 2015 i stanowi własność Gminy Miasto Szczecin. Rada
Osiedla Osów pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek, a Miejski Konserwator Zabytków nie zgłosił
uwag ze stanowiska konserwatorskiego do ww. propozycji.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności R.M. po zasięgnięciu opinii Geodety
Miasta postanowiła przychylić się do wniosku i wnieść pod obrady Rady Miasta Szczecin projekt
przedmiotowej uchwały.

Aleksander Czołowski (27.02.1865-07.07.1944) - urodzony w Bakończycach k/Przemyśla, szkołę
średnią ukończył w Stanisławowie. Studiował na Uniwersytecie wiedeńskim oraz Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie; był uczniem wybitnego historyka Ksawerego Liskego. Tytuł doktora filozofii
w zakresie historii uzyskał w roku 1890. W roku 1891 rozpoczął pracę w Archiwum Miejskim Lwowa
skupiając działalność na ochronie zabytków historycznych. Dyrektor Archiwum m. Lwowa od
1905 roku. Utworzył Muzeum Historyczne (1893) oraz Muzeum Narodowe we Lwowie, był
inicjatorem zakupu na te cele Czarnej Kamienicy i Kamienicy Królewskiej w rynku Miasta. W roku
1897 delegowany do Szwecji w celu odszukania i skatalogowania zabytków polskich wywiezionych
przez Szwedów w czasie Potopu.

W latach 1915-1917 był zakładnikiem rosyjskim w grupie osób zesłanych do Kijowa. Po powrocie
został zastępcą polskiej Komisji Likwidacyjnej, a następnie w latach 1921-22 działał w Komisji
Specjalnej w Moskwie i Petersbugu doprowadzając do wywiezienia z Rosji 48 wagonów
najcenniejszych dóbr kultury polskiej, oraz innym transportem słynnych Arrasów Zygmuntowskich.

Działalność A. Czołowskiego była wszechstronna: był archiwistą, muzeologiem, konserwatorem,
udowodnił przynależność do Polski Morskiego Oka. Doceniał znaczenie polityki morskiej w latach
międzywojennych wspierał budowę portu w Gdyni, rozwój żeglugi morskiej i rzecznej, przemysłu
okrętowego i rybołówstwa. Jest autorem pionierskiej pracy "Marynarka w Polsce". W roku
1930 zorganizował we Lwowie wystawę Polskie Morze i Gdańsk. Entuzjasta i wizjoner: wystąpił
z projektem przeprowadzenia kanału na linii rzek Sanu, Bugu i Dniestru łączącego Bałtyk z M.
Czarnym. Aktywny obrońca Lwowa w latach 1918-1921. Kawaler orderu Polonia Resituta. Wiosną
1944 roku wysłał do Krakowa 36 skrzyń zawierających cenne zabytki i archiwa, które w 1947 roku
przejęła Biblioteka Narodowa.

Aleksander Czołowski jest wysoko ceniony przez obecną, ukraińską Dyrekcję Muzeum
Historycznego we Lwowie, która w dniach 3-6.10.2018r zorganizowała uroczystą, międzynarodową
konferencję w dużej części poświęconej jego twórcy.
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