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Surowieckiego Wawrzyńca
Dzielnice: Ursynów
Osiedla: Ursynów Północny
Atrybuty: Nazwy własne Nazwy osobowe Imiona i nazwiska
Rok utworzenia nazwy: 1975

Opis
Wawrzyniec Surowiecki (1769-1827) - ekonomista, publicysta, pedagog, działacz oświatowy. Urodził
się w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej we wsi Imielenko niedaleko Łubowa w Wielkopolsce.
Przeznaczony do stanu duchownego porzucił warszawskie seminarium księży misjonarzy, po czym
studiował prawo w Akademii Lwowskiej, równocześnie redagując "Dziennik Patriotyczny Polaków".
Dużo podróżował po całej Europie, przez pewien czas pracując w ministerstwie sekretariatu stanu w
Dreźnie. Do Warszawy powrócił w 1807 roku, zostając członkiem tutejszego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk. Szybko też przejął obowiązki wykładowcy w Szkole Głównej Prawa i Administracji, pracując
równolegle w urzędach zajmujących się edukacją (Dyrekcja Edukacji Publicznej, Wydział
Oświecenia, Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia, Rada Ogólna Wychowania
Publicznego). Należał do grona współorganizatorów Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego,
zasiadając później w jego Radzie Ogólnej. Pod koniec życia zajął się badaniami historycznymi.
Opublikował szereg naukowych rozpraw, m.in. "Uwagi względem poddanych w Polsce i projekt do
ich uwolnienia", "O upadku przemysłu i miast w Polsce", "Uwagi o cechach" czy "Śledzenie
początków narodów słowiańskich". Zmarł w Warszawie.

Ciekawostki
Stan obecny:
Nr 2,4,6,8,12,12abc: Bloki osiedla Ursynów Północny. Zaczęły powstawać od 1975 wg proj. Marka
Budzyńskiego. Pomysł na zabudowanie terenu powstał już w latach 60 XX w. Rozpisano konkurs i
nagrodzono dwie prace: warszawską Stefana Putowskiego i krakowską Witolda Cenckiewicza. Obie
poddano analizie i wyznaczono dyrektywy dla całego założenia urbanistycznego. Konkurs na projekt
zabudowy Ursynowa Północnego wygrał Ludwik Borawski, ale zmarł on szybko i realizację otrzymał
Budzyński. W 1976 wprowadzali się tu pierwsi mieszkańcy. Brakowało szkół i przychodni, aptek, ale
stawiano Ursynów za wzorcowy projekt. Ekipy nie wyrabiały, więc ściągano kolejne z Pruszkowa,
Legionowa, Siedlec, Gorzowa i Stargardu Szczecińskiego, co potęgowało chaos i bałagan i niektóre
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gotowe domy czekały miesiącami na podłączenie. Budowa ciągnęła się latami.
Nr 10: Megasam.
Data nadania nazwy: 1975.03.03
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