UCHWAŁA NR L/342/2018
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Książ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

gminnym

§ 1. Drodze wewnętrznej zajmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 7/5 o pow. 1524 m2,
688/1 o pow. 1825 m2, 688/2 o pow. 1507 m2,, 688/3 o pow. 1764 m2 oraz 688/4 o pow. 456 m2 położonej
na terenie miejscowości Książ Wlkp., nadaje się nazwę ul. Emilii Sczanieckiej.
§ 2. Położenie i przebieg drogi, o której mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 15 października 2018 r.

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa
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UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Książ Wlkp.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
wyłącznej kompetencji rady gminy należy nadawanie nazw ulicom będącym drogami publicznymi
lub wewnętrznymi. W przypadku nadawania nazwy drodze wewnętrznej - w myśl art. 8 ust. 1a
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), wymagane jest
uzyskanie pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. W niniejszym
przypadku zgoda taka nie była konieczna, gdyż właścicielem działek, przez które przebiega droga
jest Gmina Książ Wlkp.
Nadanie drodze wewnętrznej położonej w Książu Wlkp. w pobliżu ul. Wiosny Ludów nazwy Emilii Sczanieckiej - stanowi ukłon ksiąskiej społeczności w uznaniu zasług dla tej jakże
wyjątkowej, a przy tym niezwykle skromnej, obdarzonej wielkim sercem oraz prawdziwym
bohaterstwem, osoby.
Urodzona 20 maja 1804 r. w Brodach Emilia, pochodziła z zamożnej rodziny ziemiańskiej.
Otrzymała wysokie, jak na tamte czasy, wykształcenie. Po wybuchu Powstania Listopadowego
wyjechała do Warszawy, gdzie wsławiła się jako organizatorka pomocy medycznej dla żołnierzy
polskiej armii. Ukrywała emisariuszy i wspierała potrzebujących materialnie. Skazana za to przez
rząd pruski na więzienie i kary finansowe, została ułaskawiona przez króla. Po powrocie do
Pakosławia uruchomiła szkołę dla dzieci i szpital. W tym czasie zaangażowana była w działalność
konspiracyjną na terenie Wielkopolski i utrzymywała kontakty z emigracją. 8 lutego 1835 r.
przyznano jej złoty medal „Dobroczyńcy ludzkości”. W 1848 r. Emilia Sczaniecka założyła
Komitet Opieki nad Rannymi i w poszczególnych powiatach oraz wielkopolskich miasteczkach,
zaczęły powstawać jego filie. W czasie rewolucyjnej Wiosny Ludów udzielała schronienia
potrzebującym m.in. w Miłosławiu, Wrześni i Śremie.
Była

założycielką

pierwszego

w

Wielkopolsce

Stowarzyszenia

Kobiet oraz

instytucji Pomocy naukowej dla ubogich dziewcząt w Poznańskiem i Prusach Zachodnich. Działała
także podczas Powstania Styczniowego. Sławę zyskała jako siostra miłosierdzia, gorliwa
opiekunka Towarzystwa Pomocy Naukowej. Jej dom w Pakosławiu k. Nowego Tomyśla na długo
stał się ważnym ośrodkiem narodowym. Emilia Sczaniecka zmarła tam 11 maja 1896 r. Jej pogrzeb
był manifestacyjnym wydarzeniem patriotycznym - kondukt żałobny miał długość 12 km. Została
pochowana na dziedzińcu kościoła w Michorzewie.
W jubileuszowym roku 2018, w którym przypada 170. rocznica bitwy o Książ, stulecie
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odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
uhonorowanie

zasług

Emilii

Sczanieckiej,

wielkiej

filantropki,

animatorki

działań

narodowościowych, która całe swoje - ponad 90-letnie - życie poświęciła świętowanej dzisiaj
wolności, ma swój szczególny wymiar.
W czasie - jakże trudnych dla Ojczyzny 123 lat niewoli - wyjątkowa rola przypadła
zwłaszcza polskim kobietom: żonom, matkom, seniorkom rodów oraz tym, które poprzez swą
aktywność

społeczną,

polityczną

czy

kulturalną,

decydowały

się

wspierać

walkę

niepodległościową. Do takich osób z pewnością należała Emilia Sczaniecka. Poprzez swą
niestrudzoną i pełną poświęcenia pracę pokazała, czym jest prawdziwy patriotyzm i czym wielkość
człowieka. W uznaniu Jej bohaterstwa, a także dla podkreślenia roli w czasie ksiąskiej Wiosny
Ludów, swoją patronką uczyniła Ją w roku 1975 Szkoła Podstawowa w Konarzycach. Dziś,
nadając jednej z ulic Książa nazwę Emilii Sczanieckiej, Radni Rady Miejskiej, pragną przywrócić
należną tej osobie pamięć i chwałę. Co warte podkreślenia to to, iż czynią to w roku, w którym
poza wspomnianymi wyżej jubileuszami, przypada 100. rocznica przyznania Polkom praw
wyborczych. Wprawdzie, Emilia Sczaniecka nie doczekała się już czasów upragnionej wolności i
praworządności, nie mniej jednak poprzez całą swoją działalność, przyczyniła się do ich uzyskania,
bez wątpienia zasługując na to, by uczynić ją patronką jednej z ulic Książa Wlkp.
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