
Projekt

z dnia 30 stycznia 2014 r.
DRUK NR 1213-1

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Lublin

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie nadania nazw rondom położonym w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co 
następuje: 

§ 1
1. Rondo oznaczone nr 1 na załączniku graficznym stanowiącym integralną część 

uchwały, otrzymuje nazwę: Tadeusza Karszo-Siedlewskiego. 
2. Rondo oznaczone nr 2 na załączniku graficznym stanowiącym integralną część 

uchwały, otrzymuje nazwę: Braci Rylskich.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin

Piotr Kowalczyk
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Załącznik graficzny
do uchwały nr ...../...../......
Rady Miasta Lublin
z dnia .............................. r.
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UZASADNIENIE

Tadeusz Karszo-Siedlewski (1893-1939) przemysłowiec, działacz gospodarczy,
członek Rady “Lewiatana”, wielu rad nadzorczych i kierownictw szeregu
przedsiębiorstw. W latach 1935-1939 senator II RP, powołany przez prezydenta
Ignacego Mościckiego. Urodził się w starej rodzinie szlacheckiej spokrewnionej
z burżuazją Warszawy i Lublina. Ukończył Akademię Handlową w Berlinie w 1914r.
po czym do 1917r. pracował w Rosji. Po powrocie do Polski wziął udział
w Kampanii w 1920r. za co otrzymał Krzyż Virtuti Militari. Był właścicielem fabryki
wódek “Genelli” w Warszawie oraz odziedziczonych cukrowni i browaru
w Lublinie. We wrześniu 1939 r pozostał w stolicy i tam poległ 24 września od
bomby lotniczej. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu
ewangelicko-reformowanym w Warszawie.

Bracia Rylscy Senior rodu Hipolit Rylski wywodził się z sanockiej linii zasłużonego
dla Rzeczypospolitej rodu Ścibor-Rylskich. Za udział w Powstaniu Styczniowym
zesłany został – jak wielu powstańców- na Syberię. Uwolniony, mógł się osiedlić
w granicach carskiej Rosji. Rodzina znalazła się w Baku, jej członkowie zatrudnili
się przy wierceniu nafty, przedsięwzięcie przyniosło rodzinie spory kapitał, który
postanowiono ulokować w Lublinie. O decyzji tej zadecydowała woda z lubelskiej
Bystrzycy i wybudowana 1895 roku w Lublinie fabryka cementu. Sukces pierwszej
w Królestwie Polskim cementowni zachęcił rodzinę Rylskich do budowy nowego
zakładu, produkującego elementy azbestowe. Podczas pobytu w Baku najstarszy
syn Rylskiego zakupił nie tylko patent ale i licencję na produkcję eternitu, ważną na
całe Imperium, jednakże uruchomiona przez Stefana Rylskiego na Kaukazie fabryka
nie przyniosła oczekiwanych efektów. W 1910 roku rodzina Rylskich przyjechała do
Lublina i nabyła grunty na Firlejowszczyźnie w sąsiedztwie Fabryki Cementu.
Obiekty przemysłowe przy ul. Firlejowskiej 32 -wraz z zachowaną do dzisiaj wieżą
ciśnień - zaprojektował w 1912r. znany architekt Jan Koszczyc-Witkiewicz, a dom
dyrektora architekt Aleksander Gruchalski (twórca kaplicy na cmentarzu przy ul.
Unickiej). Zachowane obiekty znalazły się na lubelskiej liście obiektów chronionych.
Do wybuchu I wojny fabryka eternitu zatrudniała 100 pracowników, w systemie
kampanijnym. W czasie wojny fabryka uległa zniszczeniu, urządzenia wywieziono
do Rosji. Ponowne uruchomienie fabryki eternitu nastąpiło w 1921 r. Firma braci
Rylskich przez cały okres międzywojenny funkcjonowała bardzo dobrze. Dachówki
Braci Rylskich cieszyły się wielkim popytem w kraju i za granicą. Fabryka w dużym
stopniu przyczyniła się do rozwoju Lublina i Lubelszczyzny.W 1927 roku zawiązała
się rodzinna spółka w skład której weszli: Stefan, Onufry, Leon Rylscy i ich siostra
Maria Brzozowska. Po II wojnie światowej zakłady zostały upaństwowione, na ich
bazie założono Lubelskie Zakłady Eternitu im. "Partyzantów Ziemi Lubelskiej".
Pogarszająca się kondycja finansowa zakładów po 1990 roku spowodowała
znaczny spadek produkcji i postawienie firmy w stan likwidacji w 1992 roku. Stare
wyposażenie zaginęło – w tym oryginalna prasa z 1895 roku – a budynek powoli
ulegał dewastacji. Rodzina Rylskich zasłużyła się lubelskiej kulturze, wspierała
działalność TowarzystwaBiblioteki im. H. Łopacińskiego, Teatru Lubelskiego, niosła
pomoc Lubelskiemu TowarzystwuDobroczynności.
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