
DRUK NR 647 

Projekt 

 

UCHWAŁA NR…. 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia           2021 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic: Europejskiej, Kolskiej  

i Trasy Warszawskiej. 

 

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 2020 r. poz. 713) Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Nadaje się rondu (skrzyżowaniu o ruchu okrężnym) u zbiegu ulic: Europejskiej, 

Kolskiej i Trasy Warszawskiej, położonemu na działkach ewidencyjnych 

oznaczonych w katastrze nieruchomości – Miasto Konin - obręb Starówka – 

numerami 668/4 i 668/8 oraz Miasto Konin - obręb Wilków – numerem 1518, 

nazwę: „Konińskich Ochotników 1920 r.” 

2. Lokalizację ronda przedstawia załącznik nr 1 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 

 

                                                              Tadeusz Wojdyński 
 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR … 

RADY MIASTA KONINA 

 

z dnia               2021 r. 

 

w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic: Europejskiej, Kolskiej  

i Trasy Warszawskiej. 

 

Proponowani patroni ronda, to określona grupa osób - mieszkańcy Konina i okolic, 

zasłużeni na polu obrony niepodległości Polski, godni uczczenia poprzez nadanie ich 

imienia jednemu z rond położonych na terenie miasta Konina.  

Poniżej krótka nota biograficzna. 

Konińscy Ochotnicy 1920 r.  

W 1920 r. w czasach zagrożenia najazdem bolszewickim, miasto Konin było jedynym  

we Wschodniej Wielkopolsce ośrodkiem formowania Armii Ochotniczej. Wynikało  

to z faktu, iż od jesieni 1919 r. w mieście stacjonował batalion zapasowy 18 Pułk 

Piechoty oraz funkcjonowała Powiatowa Komenda Uzupełnień 18 pp, obejmująca 

powiaty koniński, kolski i słupecki. W 1920 r. w mieście powstał Oddział Ochotniczy 

Gimnazjum Humanistycznego w Koninie złożony z 92 osób (87 uczniów i 5 nauczycieli). 

09.08.1920 r. na front wyruszyła kompania marszowa złożona z 96 szeregowców, 

w tym prawdopodobnie także 4 uczniów Gimnazjum Żydowskiego. Jeden 

z ochotników, Władysław Michalak, uczeń klasy VI Gimnazjum Humanistycznego, 

zginął pod Oranami na Wileńszczyźnie, dziesięciu z nich poniosło rany, a dwóch 

dostało się do niewoli. Wiemy o dwóch konińskich ochotnikach odznaczonych 

Krzyżem Walecznych, to Jan Lachnik nauczyciel Gimnazjum Humanistycznego i Julian 

Joel uczeń Gimnazjum Żydowskiego. Oczywiście ochotnicy z ww. Oddziału, nie byli 

jedynymi konińskimi ochotnikami. 10 lipca 1921 r. do Konina przybył z wizytą 

Marszałek Józef Piłsudski. 

 Jej głównym celem było poświęcenie sztandaru stacjonującego w mieście 18 Pułku 

Piechoty, który ufundowali mieszkańcy trzech powiatów: konińskiego, kolskiego 

i słupeckiego. Po mszy świętej i uroczystościach na konińskich błoniach przy krzyżu ks. 

Maksymiliana Tarejwy, zakończonych defiladą wojskową, marszałek Piłsudski udał się 

do Gimnazjum Humanistycznego (mieszczącego się w Domu Zemełki), uczestnicząc 

w akcie odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej poległemu uczniowi 

W. Michalakowi. Wizyta Józefa Piłsudskiego miała więc na celu uczczenie żołnierzy 

18 pp i ochotników, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a także 

uczczenie pamięci wciąż żywego wówczas czynu zbrojnego powstańców Powstania 

Styczniowego - uroczystości odbyły się na miejscu zamordowania przez wojska carskie 

kapelana wojsk powstańczych ks. Maksymiliana Tarejwo w 1864 r. 

          Radny Miasta Konina 

  

                                                                                                    /-/ Tomasz Andrzej Nowak 


