U C H W A Ł A nr XLIX/688/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie : nadania nazwy ulicy w rejonie ulic Edmunda Bojanowskiego, Mielżyńskich
i Święciechowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ulicy położonej w rejonie ulic Edmunda Bojanowskiego, Mielżyńskich
i Święciechowskiej nadaje się nazwę:

Jolanty Dworzaczkowej
2. Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Więckowiak

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XLIX/688/2018
w sprawie : nadania nazwy ulicy w rejonie ulic Edmunda Bojanowskiego, Mielżyńskich
i Święciechowskiej
W związku z wydzieleniem zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XVI/228/2012 Rady Miejskiej
Leszna z dnia 16 lutego 2012 r. działek budowlanych i terenu pod drogę publiczną, a także
wydzieleniem zgodnie z art. 93 ust. 1, 2 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) drogi publicznej klasy dojazdowej zachodzi konieczność
nadania nazwy nowej ulicy na terenie Leszna. Teren pod ulicę „Jolanty Dworzaczkowej” został
oznaczony w wyżej wymienionym miejscowym planie jako „KDD” – tereny dróg publicznych
klasy dojazdowej. Działka wydzielona pod drogę publiczną klasy dojazdowej stanowi własność
Miasta Leszna.

Nota biograficzna:
Jolanta Dworzaczkowa z domu Essmanowska urodziła się w Warszawie 28 listopada 1923
roku. Wybuch wojny przerwał jej edukację w Państwowym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi,
którą wkrótce kontynuowała na tajnych kompletach. Po zdaniu matury w 1942 roku rozpoczęła
studia na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Po klęsce powstania warszawskiego
znalazła się w Poznaniu, gdzie od maja 1945 r. kontynuowała studia historyczne ukończone
obronioną w 1947 roku pracą magisterską, pisaną pod kierunkiem prof. Bodniaka,
pt. „Stosunek Prus Królewskich do Polski za panowania Zygmunta Starego”. Po ukończeniu
studiów podjęła pracę w Bibliotece Kórnickiej. W 1951 roku rozpoczęła pracę w Instytucie
Historii Uniwersytetu Poznańskiego. Od lat pięćdziesiątych czynnie współpracowała
z periodykami historycznymi, zamieszczając na ich łamach artykuły z zakresu dziejów
Pomorza, historii kultury, a od lat sześćdziesiątych rozszerzając problematykę badawczą
o dzieje reformacji w Wielkopolsce. Na tym polu profesor Dworzaczkowa miała największe
zasługi. Wyspecjalizowała się zwłaszcza w historii braci czeskich na ziemiach polskich, co
zaowocowało licznymi opracowaniami dotyczącymi tej grupy religijnej, powstałymi na gruncie
szczegółowych badań Akt braci czeskich zgromadzonych m. in. w Archiwum Państwowym
w Poznaniu oraz innych rozproszonych źródeł.

Dzięki tym badaniom Leszno zawdzięcza Pani Profesor cenne opracowania jego
dziejów w okresie od lokacji do 1656 roku. Jakkolwiek dotyczą one zwłaszcza problematyki
Jednoty braci czeskich – wyznania, które zaważyło na religijnej odrębności miasta i na bogatym
dziedzictwie kulturowym – to ukazują szeroki kontekst dziejów samego Leszna
i rodu Leszczyńskich. Nawiązana w latach siedemdziesiątych współpraca z Leszczyńskim
Towarzystwem Kulturalnym, zainicjowana przez dr. Alojzego Koniora, przyniosła trwałe
efekty w postaci interesujących publikacji dotyczących przeszłości Leszna, rodu Leszczyńskich
i braci czeskich, zamieszczanych na łamach „Przyjaciela Ludu”, „Rocznika Leszczyńskiego”,
a
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i XVII wieku (Warszawa 1997) i szkoła w Lesznie przed 1656 rokiem. Nauczyciele i programy
(Leszno 2003). Obydwie monografie dotyczą zarówno Leszna, jak i braci czeskich.
Profesor Jolanta Dworzaczkowa uczestniczyła także jako współautorka w licznych
inicjatywach wydawniczych podejmowanych przez poznańskie środowisko naukowe,
m. in. zamieszczając rozprawy w pierwszym tomie Dziejów Wielkopolski (1963) czy biogramy
w Wielkopolskim słowniku biograficznym (1981) oraz w monografii Kobylina (1990). Za
wybitne osiągnięcia odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (1981) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986).
Profesor Jolanta Dworzaczkowa zmarła 13 stycznia 2017 roku.
Podjęcie uchwały nadającej nazwę ulicom jest celowe i w pełni uzasadnione, ponadto
pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomości.
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