
UCHWAŁA NR L/1018/17
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Biskupa Tadeusza Szurmana"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Biskupa Tadeusza Szurmana" ulicy łączącej ulice: Piotrowicką oraz Książęcą w Katowicach.

2. Ulica, o której mowa w ust. 1, stanowi drogę wewnętrzną, położoną na działkach: nr 15/3, 15/5, 15/8 i 21/5 
karta mapy 45 obręb Ligota oraz nr 17/3 i 18/6 karta mapy 46 obręb Ligota będących własnością Miasta Katowice. 
Usytuowanie ulicy ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

3. Biogram patrona ulicy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/1018/17
Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2017 r.

ul.  BISKUPA TADEUSZA SZURMANA
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/1018/17
Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Biskup Tadeusz Szurman – duchowny luterański, biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach. 

Urodził się 9 lipca 1954 roku w Simoradzu. Studiował teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie. Studia ukończył w 1978 roku. Na urząd duchownego luterańskiego został ordynowany 
19 listopada tego samego roku przez biskupa Janusza Narzyńskiego w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim. 
Pracował w parafii w Świętochłowicach – najpierw jako wikariusz, a następnie proboszcz. Od 1982 do 
1986 roku był duszpasterzem młodzieżowym diecezji katowickiej, zaś w latach 1984-1990 – ogólnopolskim 
duszpasterzem młodzieży i przewodniczącym Komisji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej. Przez dwa 
lata pełnił funkcję administratora w parafii w Zabrzu. W latach 1993-2004 był proboszczem parafii 
w Katowicach. Piastował funkcję radcy diecezjalnego oraz prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, który jest najwyższą władzą tego Kościoła. W październiku 2001 roku został wybrany przez 
Synod Diecezjalny biskupem diecezji katowickiej.

Był autorem wielu artykułów z dziedziny teologii, spraw społecznych i historii, Współpracował 
z kwartalnikiem „Myśl Protestancka” oraz zasiadał w radzie redakcyjnej kwartalnika „Ewangelik”. Wydawał 
własną twórczość poetycką. Inicjował wiele przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, za co był wielokrotnie 
nagradzany, m.in. Nagrodą im. Karola Miarki. Zmarł 30 stycznia 2014 roku w Sosnowcu. Został pochowany na 
cmentarzu ewangelickim przy ul. Francuskiej w Katowicach.

Biskup Tadeusz Szurman żywo uczestniczył w życiu społecznym i kulturalnym Katowic. Był głęboko 
zaangażowany w pielęgnowanie historii miasta i pamięci o jego założycielach. W 2000 roku przy parafii zostało 
otwarte muzeum. Dwa lata później dzięki staraniom biskupa powstał obelisk upamiętniający dawny cmentarz 
ewangelicki, zlokalizowany przy dzisiejszej ul. Damrota. Przejawem jego szczególnej troski o historię i zabytki 
Katowic był gruntowny remont kościoła parafialnego, będącego najstarszą świątynią murowaną na terenie 
miasta. Doceniając jego zaangażowanie, 19 grudnia 2012 roku Rada Miasta Katowice nadała mu tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Katowice. Osoba biskupa Tadeusza Szurmana w pełni zasługuje na 
upamiętnienie.

Opracowała Urszula Rzewiczok

Muzeum Historii Katowic
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