
UCHWAŁA NR 21 / 22
RADY OSIEDLA ŻELECHOWA
z dnia ………………..…….…. r.

w sprawie zaopiniowania propozycji nazwy urzędowej terenu zielonego na Osiedlu
Żelechowa “Park Tilebeinów” oraz wystąpienia z wnioskiem do Komisji ds.
Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności R. M. Szczecin, o skierowanie pod
obrady Rady Miasta projektu stosownej Uchwały.

Na podstawie § 7 ust. 6 pkt. ”k” Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa,
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/769/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25
kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2868) zmienionej Uchwałą Nr II/62/18 Rady Miasta
Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r.
poz. 217), w związku § 1 Uchwały Nr XXVI/772/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego
2021 r. w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic, placów i parków w Szczecinie
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 1228)

Rada Osiedla Żelechowa uchwala, co następuje :
§ 1. Rada Osiedla Żelechowa opiniuje pozytywnie propozycję nadania nazwy urzędowej

“Park Tilebeinów”, terenowi położonemu w obszarze ograniczonym ulicami
Dębogórską, Robotniczą i Zgorzelecką na działce nr 74/6 z obrębu 3033 (mapa
sytuacyjna stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały).

§ 2 Rada wnioskuje o przeprowadzenie weryfikacji przez Komisję ds. Bezpieczeństwa
Publicznego i Samorządności R. M. Szczecin proponowanej nazwy w celu nadania
jej Uchwałą Rady Miasta Szczecin.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE:

Miejsce, o którego nazwanie występuje Rady Osiedla, to objęty ochroną
konserwatorską teren dawnego założenia parkowego w stylu angielskim podmiejskiej
rezydencji szczecińskiego małżeństwa Sophie Augusty (z domu Pepin) i Karla Gotthilfa
Tilebeinów.

O ile Pan Tilebein zapisał się w historii Szczecina, jako świetnie wykształcony i
znakomicie prosperujący kupiec, o tyle jego życiowa partnerka, to już postać wybitna
swoich czasów, o uniwersalnych i ponadczasowych przymiotach i zasługach.

Przede wszystkim Pani Tilebein, wywarła ogromny wpływ na współczesne jej życie
kulturalne i artystyczne miasta, jako mecenaska wielu znakomitych muzyków, malarzy, czy
ludzi pióra. Dzięki ich częstym występom, jej żelechowski dom, stał się znaczącym
szczecińskim salonem sztuk.

Odnosząc się z pełnym uznaniem, dla poświęcania dóbr materialnych na rzecz
piękna, tym bardziej na pamięć zasługuje Sophie Augusta Tilebein - filantropka, która po
śmierci swojego małżonka, ufundowała na zgromadzonym majątku pensję opiekuńczą dla
panien w trudnej sytuacji życiowej.

Upamiętnienie, o które wnosimy, ma w naszej opinii także istotny aspekt
tożsamościowy zarówno w skali miasta, ale przede wszystkim Osiedla Żelechowa. W
ujęciu miejskim, to poniekąd przejaw naszego dojrzałego stosunku do dziejów Szczecina,
a w tym lokalnym, inspiracja przez wspomnienie ich najświetniejszych kart, zapisanych na
naszym osiedlu.

Mamy nadzieję, że tym krótkim uzasadnieniem, uda nam się nakłonić Państwa do
bliższego zapoznania się z sylwetkami proponowanych patronów oraz pozyskać
przychylność dla wniosku o nadanie nazwy urzędowej, tym bardziej, że jest ona dosyć
dobrze osadzona w świadomości zbiorowej mieszkańców, za sprawą wieloletnich już
starań o rewitalizację parku.

Źrodła:

http://pomeranica.pl/wiki/Sophie_Auguste_Tilebein

http://sedina.pl/wordpress/index.php/2014/07/09/piekna-pani-tilebein-i-francuzka-w-szczeci
nie/

http://www.transodra-online.net/pl/node/17165
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