
Uchwała Nr XI/71/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 marca 2019 roku 

 

w sprawie: nadania nazwy IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO ulicy położonej we 

wsi POGÓRZE na terenie gminy Kosakowo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                       

(t.j. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kosakowo                       

Nr IV/4/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad stosowanych przy 

nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom 

wewnętrznym na terenie gminy Kosakowo,  

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 72/17 i 62/4, obręb Pogórze, gmina 

Kosakowo, właściciel Gmina Kosakowo nadaje się nazwę IGNACEGO JANA 

PADEREWSKIEGO. 

§ 2 

Ulica opisana w  § 1 została przedstawiona na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym    

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r.                          

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) do wyłącznej właściwości  rady 

gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących 

drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia                          

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.). 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr IV/4/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku  

w sprawie: ustalenia zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym 

terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie gminy Kosakowo,                  

z wnioskiem o nadanie  nazwy ulica Ignacego Jana Paderewskiego wystąpili  do 

Wójta Gminy Kosakowo Sołtys i  Rada Sołecka wsi Pogórze.  Działk i  

wchodzące  w skład ulicy stanowią  własność Gminy Kosakowo.   

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – słynny polski pianista, kompozytor i polityk. 

Uhonorowany m.in.: Orderem Orła Białego, francuskim Krzyżem Wielkim Legii Honorowej 

oraz tytułem Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego. W latach 1872-1878 

kształcił się w Warszawskim Instytucie Muzycznym, gdzie po ukończeniu kursu podjął pracę 

jako nauczyciel kursu średniego fortepianu. Zarabiał grając na przyjęciach, komponując i 

wykonując własne utwory oraz ucząc gry na instrumencie. W 1880 ożenił się z Antoniną 

Korsakówną, która zmarła w 1881, tuż po narodzinach syna Alfreda. Dziecko chorowało na 

Heine-Medina i zmarło w 1901. Paderewski udał się do Berlina, aby doskonalić swój 

warsztat. Podczas podróży muzyk poznał Helenę Modrzejewską, która podarowała mu 

pieniądze, pozwalające mu kształcić się dalej w Wiedniu. Pierwszy sukces odniósł podczas 

debiutu w 1887, a w 1888 dał pierwszy koncert w Paryżu. Koncertował też przed brytyjską 

królową Wiktorią. W latach 1891-1892 odbywał tournée po Stanach Zjednoczonych, po 

którym na stałe zamieszkał w USA. W 1899 roku ożenił się z Heleną Marią Górską i 

zamieszkał z nią w Szwajcarii niedaleko Lozanny. Skomponował wtedy operę Manru, która 

jest jedyną polską operą wystawianą w Metropolitan Opera. W 1915 roku wraz z Henrykiem 

Sienkiewiczem założył Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, a 

1917 został przedstawicielem na USA Komitetu Narodowego Polski. Gdy do Polski wrócił 

Józef Piłsudski, na przyjazd do ojczyzny zdecydował się też Ignacy Paderewski. W kraju 

podjął się roli mediatora pomiędzy Piłsudskim a Dmowskim, a w 1919 został premierem oraz 

ministrem spraw zagranicznych. Jeszcze w tym samym roku podał się do dymisji i wrócił do 

Szwajcarii. Nie pozostał tam długo – w 1920 przyjechał do Polski z powodu wojny z 

bolszewikami. Został wybrany na wysłannika rządu polskiego do Ligi Narodów, jednak 

zrezygnował z funkcji w 1921. Po śmierci Piłsudskiego w 1935 współtworzył tzw. Front 

Morges. Paderewski w 1922 ponownie wyjechał do USA, gdzie wrócił do koncertowania. 

Zarobił wtedy 500 tysięcy dolarów, co było jak na tamte czasy kwotą astronomiczną. W 1939 

przeszedł zawał serca i nigdy nie wrócił już do pełni zdrowia. Zmarł na zapalenie płuc w 1941 

w Nowym Jorku. Pochowano go na Narodowym Cmentarzu w Arlington w pobliżu 

Waszyngtonu. W 1992 roku jego prochy sprowadzono do Polski i odznaczono go pośmiertnie 

orderem Virtuti Militari. 

Wejście w życie niniejszej uchwały spowoduje dla Gminy Kosakowo skutki finansowe 

wynikające z wykonania oznakowania (tablica z nazwą) w jednorazowej wysokości do 250 zł. 
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