
Załącznik  Nr 3  
do Zarządzenia  Prezydenta  
Miasta  Konina  Nr 97/2019                  

z  dnia  11 lipca 2019 r.  
 

 

PROPOZYCJA NAZWY 

w sprawie nadania nazwy bulwarowi nadwarciańskiemu w Koninie  

 

Informacja 

1. Brak wypełnienia pola „imię i nazwisko”, niepodpisanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych lub wypełnienie ankiety przez osobę nie będącą mieszkańcem miasta Konina 
spowoduje, że oddany głos będzie nieważny. 

2. W związku z chęcią upamiętnienia postaci króla Przemysła II, który 

około roku 1283 nadał Koninowi przywilej lokacyjny, proszę o przed-

kładanie propozycji nazw związanych z tą postacią. 

 
Uwagi: 
Propozycje nazw:  
1. nie mogą stanowić powtórzenia nazw już istniejących 
2. nie mogą być podobne do nazw już istniejących 
3. nie mogą zawierać elementów o ujemnym znaczeniu, w tym elementów wulgarnych, ośmieszających lub 

poniżających 
4. nie mogą naruszać uczuć religijnych oraz zawierać elementów o zabarwieniu dyskryminującym 
Nazwy pochodzące od nazwisk i określeń osób w tym pseudonimów, nie mogą być nadane wcześniej niż po 
upływie pięciu lat od śmierci upamiętnianej osoby. Odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. 
 
Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z opracowa-

niem wyników niniejszych konsultacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 

2016/679" 

 

 

Podpis: …………………………………………… 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………… 
 

                                             Jestem mieszkańcem Miasta Konina: Tak / Nie
* 

(
* 

niepotrzebne skreślić) 
 

Proponowana nazwa bulwaru:      
………………………………………………………… 

 

Uzasadnienie nazwy: 

(uzasadnienie nie jest wymagane dla 
ważności głosu) 

………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
 

 



  

Nota biograficzna 

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 kró-

la 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 otrzy-

mał Pomorze Gdańskie. Na podstawie testamentu ostatniego przedstawiciela Monarchii Hen-

ryków 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 powro-

tem do Wielkopolski. Natomiast dzielnica krakowska została zajęta przez króla Czech – Wa-

cława II. W efekcie doszło do porozumienia zawartego między Przemysłem a Władysławem 

Łokietkiem, skierowanego przeciwko władcy czeskiemu. Pomimo zawartego układu nie do-

szło 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 pochowa-

ny w katedrze gnieźnieńskiej. 

Przemysł II ma również związki z Koninem. Około roku 1283 nadał naszemu miastu 

przywilej lokacyjny. Zgodnie z nim w Koninie miały obowiązywać normy prawa magdebur-

skiego. Na czele miasta stał wójt dziedziczny będący urzędnikiem książęcym i w jego imieniu 

sprawował władzę wykonawczą i sądowniczą w mieście. 

 
Źródło:  
1. https://eszkola.pl/historia/przemysl-ii-biografia-i-panowanie-7412.html 
2. Opracowanie mgr Zenona Karpińskiego 


