UCHWAŁA Nr 95
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Koninie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miasta Konina uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Zmienia się nazwę ulicy „Szarych Szeregów”, na odcinku od „Ronda im. Podoficerów
Małoletnich” do ul. „Wodnej”, na ul. „Przemysła II”.
2. Lokalizację ulicy przedstawia załącznik graficzny do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 95
Rady Miasta Konina
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Koninie.
Nadanie nowej nazwy ulicy na odcinku od „Ronda im. Podoficerów Małoletnich” do
ul. „Wodnej” ma na celu upamiętnienie postaci Przemysła II, który to w 1293 r. nadał Koninowi przywilej lokacyjny.
Propozycja nazwy nawiązuje do usytuowanej w południowej stronie budynku przy
ul. Wodnej 39 w Koninie, figury Przemysła II, której powstanie zgodnie zainicjowały strony
uczestniczące w spotkaniu w siedzibie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w dniu 5 lutego 2015 r.,
omawiając propozycje postaci historycznych, które proponowałyby usytuować w sąsiedztwie
realizowanej inwestycji mieszkaniowej.
Przemysł II urodził się 14 października 1257 r. w Poznaniu. Był ostatnimi męskim
przedstawicielem wielkopolskiej linii dynastii Piastów. Jego ojcem był Przemysł I – książę
wielkopolski, a matką księżniczka śląska Elżbieta. Ponieważ urodził się jako pogrobowiec,
wychowywał go stryj – książę wielkopolski Bolesław Pobożny. Ten ostatni, nie posiadając
męskiego potomka, widział w bratanku swojego następcę.
Po śmierci Bolesława Pobożnego Przemysł II panował w latach 1279 – 1295 jako
książę wielkopolski, a od roku 1290 jako książę krakowski. Po koronacji w roku 1295 na króla Polski, panował aż do swojej śmierci. Przed rokiem 1277 – po śmierci swojego stryja, objął
księstwo poznańskie. Władzę nad obszarem całej Wielkopolski uzyskał w roku 1279. Kolejno
na mocy układu w Kępnie z Mściwojem księciem pomorskim, pod koniec roku 1294 otrzymał Pomorze Gdańskie. Na podstawie testamentu ostatniego przedstawiciela Monarchii Henryków Śląskich – Henryka IV Probusa, Przemysł przejął władzę w dzielnicy krakowskiej. Po
zajęciu Krakowa, w rękach Przemysła znalazły się dwie najważniejsze dzielnice – ziemia
krakowska oraz Wielkopolska.
Przemysł II utrzymał się w Krakowie zaledwie kilka miesięcy – wycofał się z powrotem do Wielkopolski. Natomiast dzielnica krakowska została zajęta przez króla Czech – Wacława II. W efekcie doszło do porozumienia zawartego między Przemysłem a Władysławem
Łokietkiem, skierowanego przeciwko władcy czeskiemu. Pomimo zawartego układu nie doszło do podjęcia żadnej wspólnej akcji.
Po połączeniu Wielkopolski oraz Pomorza pozycja Przemysła II w państwie wzrosła.
Pozwoliło mu to ostatecznie koronować się na króla Polski pod koniec czerwca w roku 1295
w Gnieźnie. Koronacja dokonana przez arcybiskupa Jakuba Świnkę, była pierwszą od ponad
dwustu lat – koronacją na króla polskiego. Przemysł nie panował długo jako król, gdyż już na
początku następnego roku został zamordowany w Rogoźnie. W wieku 39 lat został pochowany w katedrze gnieźnieńskiej.
Przemysł II ma również związki z Koninem. W latach 1284 i 1292 przebywał w naszym mieście, gdzie miał wystawić przywileje. W 1293 r. nadał naszemu miastu przywilej
lokacyjny. Zgodnie z nim w Koninie miały obowiązywać normy prawa magdeburskiego. Na
czele miasta stał wójt dziedziczny będący urzędnikiem książęcym i w jego imieniu sprawował
władzę wykonawczą i sądowniczą w mieście.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke
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