
DrukNr 21012016 
Projekt z dnia 16 W R ~  &a 2 016 T 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie nadania ulicy nazwy Ojca Tomasza Rostworowskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 41013 
i czqici dzialki o numerze ewidencyjnym 41711, w obrqbie S-6, odchodzqcej od ul. Nawrot 
i biegnqcej w kierunku pohdniowym, nadaje siq nazwq: Ojca Tomasza Rostworowskiego. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewodztwa Lodzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Proj ektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 



UZASADNIENIE 

Ojciec Tomasz Rostworowski (ur. 9 listopada 1904 w Warszawie, zm. 9 marca 1974 r. 

w todzi) - by1 polskim duchownym, jezuita, muzykiem-pedagogiem, harcerzem, zolnierzem AK, 

uczestnikiem obrony Lwowa i powstania warszawskiego, kierownikiem polskiej sekcji Radia 

Watykanskiego. 

Na poczqtku 1945 r. zostal oddelegowany do Eodzi, gdzie zostal duszpasterzem 

akademickim. P e h l  tq funkcjq do roku 1950, zapewniajqc l16dzkim studentom nie tylko opiekq 

duchowq, ale czqsto rowniez materialna, 

Aresztowany przez UB, 21 stycznia 1950 r., a nastqpnie skazany na 12 lat wiqzienia za 

rzekomq dzialalnoid antyparistwowq. Z wiqzienia zostal zwolniony w 1956 roku. Wkr6tce podjql 

pracq w Kaliszu jako opiekun jezuickiego nowicjatu. W latach 1957-1 963 by1 duszpasterzem 

Srodowisk akademickich i katolickiej inteligencji w todzi  oraz w Lublinie. 

W 1963 r. wyslany do Watykanu do pracy w polskiej sekcji Radia Watykanskiego, kt6rej by1 

kierownikiem w latach 1 967- 1973. 

W uznaniu zashg zwiqzanego z Eodziq jezuickiego duszpasterza, uwazam za uzasadnione 

nadanie now0 wybudowanej ulicy nazwy: Ojca Tomasza Rostworowskiego. 

Ulica proponowana do nazwania przebiega przez teren osiedla - od ul. Nawrot w kierunku 

pohdniowyrn, na zapleczu koiciola 00. Jezuit6w polozonego przy ul. Sienkiewicza 61. 




