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z dnia  22 lipca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasta Zakopane 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.     
z 2020 r. poz. 713). 

uchwala się, co następuje: 

§ 1.  
1. Rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Zakopane, zrealizowanemu u zbiegu ulic: Droga na 

Bystre, Mieczysława Karłowicza, Oswalda Balzera, Droga do Olczy, Droga na Antałówkę nadaje się 
nazwę: „Rondo Świętego Brata Alberta”. 

2. Usytuowanie ronda określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.
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UZASADNIENIE

Na terenie miasta Zakopane, u zbiegu ulic: Droga na Bystre, Mieczysława Karłowicza, Oswalda
Balzera, Droga do Olczy, Droga na Antałówkę, zostało zrealizowane rondo. Rondo to nie posiada
aktualnie nadanej żadnej nazwy.

Na wniosek przełożonego pustelni Braci Albertynów na Kalatówkach, rondu temu nadana zostanie
nazwa, ku pamięci Świętego Brata Alberta.
Św. brat Albert Chmielowski – Adam Bernard Hilary Chmielowski – urodził się 20 sierpnia 1845 r.
w Igołomi koło Krakowa, dawny malarz i żołnierz Powstania Styczniowego, dziś znany jako
Święty Brat Albert. Ranny w Powstaniu Styczniowym, od 1864 r. studiował malarstwo (Paryż,
Warszawa, Monachium). W 1887 r. wstąpił do zakonu franciszkańskiego, a następnie założył
zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.), które oparte zostały na
regule św. Franciszka z Asyżu. Rozpoczął pracę wśród ludzi z marginesu społecznego w Krakowie.
Ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych przemieniał w przytuliska. Nie dysponując środkami
materialnymi kwestował na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej
posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów. Służbę na rzecz bezdomnych i
nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej.

W Zakopanem bywał od początku lat 80-tych XIX wieku. W 1898 r., z pomocą Władysława
Zamoyskiego, zbudował wraz albertynami pustelnię przy drodze z Kuźnic na Kalatówki. Od tego
czasu często przebywał w Zakopanem, gdzie stał się postacią znaną i ogólnie szanowaną.
Przyjmował przedstawicieli ówczesnej polskiej inteligencji przyjeżdżającej do Zakopanego na
odpoczynek. m.in. gościli tutaj: Stefan Żeromski, Stanisław Witkiewicz, Karol Hubert
Rostworowski, Stanisław Przybyszewski, Józef Konrad Korzeniowski. W 1902 r. brat Albert wraz
z albertynami przeniósł się z pustelni koło Kalatówek (przekazanej albertynkom) do nowej
pustelni, wybudowanej wyżej na stokach Krokwi (na tzw. Śpiącej Górce ) i tam przebywał (od
roku 1908 w osobnym domku przy pustelni albertynek).

Wyniesienia Brata Alberta do chwały ołtarzy, zarówno beatyfikacji (1983 r. w Krakowie), jak
i kanonizacji (12 listopada 1989 r. w Rzymie) dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Jego Relikwie
znajdują się w Sanktuarium Świętego Brata Alberta Ecce Homo w Krakowie.

Podjęcie uchwały o nadaniu nazwy rondu: „Rondo Świętego Brata Alberta” upamiętni tego
wielkiego człowieka – wybitnego działacza społecznego związanego w Zakopanem.
Nazwa ta jako oficjalna, zostanie wyeksponowana na odpowiednich tablicach umieszczonych
w obrębie ronda a także zamieszczona we właściwych zbiorach rejestrach i na mapach.

Id: 3C6FEC11-447F-433A-A03B-58AC62505D2A. Projekt Strona 1 z 1

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BBeromski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BBeromski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BBeromski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Witkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Witkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Witkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Hubert_Rostworowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Hubert_Rostworowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Hubert_Rostworowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Hubert_Rostworowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Hubert_Rostworowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Przybyszewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Przybyszewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Przybyszewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad



