
     DEKLARACJA 

Nr XLI/1.D/2017 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 
 

w sprawie  wyrażenia woli budowy na terenie Gminy Kosakowo Izby Pamięci Obrońców 

Kępy Oksywskiej. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 1 Statutu Gminy Kosakowo stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr XXXIX/40/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18.05.2017 roku. 

 

Rada Gminy Kosakowo  

 

§ 1 

Wyraża się wolę budowy na działkach nr 120/5 oraz nr 119/7 stanowiących własność gminy 

Kosakowo oraz znajdujących się w Kosakowie - Izby Pamięci Obrońców Kępy Oksywskiej.  

 

§ 2 

Rozpoczęcie budowy inwestycji, o jakiej mowa w  § 1 Rada Gminy Kosakowo warunkuje 

zebraniem przez Społeczny Komitet Budowy Izby Pamięci Obrońców Kępy Oksywskiej 

środków finansowych pokrywających co najmniej 80% planowanych kosztów przedmiotowej 

inwestycji. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 
Jednym z zadań samorządu lokalnego jest dbałość o dziedzictwo kulturowe i historyczne lokalnej 

społeczności oraz jego promowanie. Izba Pamięci Obrońców Kępy Oksywskiej ma powstać z 

inicjatywy Komitetu Budowy Izby Pamięci Obrońców Kępy Oksywskiej oraz Wójta Gminy 

Kosakowo. Ma popularyzować wiedzę o historii regionu poprzez gromadzenie eksponatów oraz 

organizowanie wystaw i lekcji tematycznych.  

Obiekt byłby jednocześnie hołdem dla ponad 2 tysięcy polskich żołnierzy, którzy w kampanii 

wrześniowej 1939r. na Kępie Oksywskiej - małym skrawku ziemi o powierzchni zaledwie 4 km2, 

gdzie w ciągu 19 dni stoczono co najmniej 110 potyczek z wrogiem, oddali życie za ojczyznę i także 

dla tych którzy tą bohaterską obronę przeżyli.  

Budynek Izby Pamięci Obrońców Kępy Oksywskiej, dwukondygnacyjny z salami wystawienniczymi 

o powierzchni 100m² i 200m², ma być wzniesiony w Kosakowie w centralnym miejscu Gminy. 

Przewiduje się w nim prezentację eksponatów oryginalnych, replik, stanowiska interaktywne, teksty w 

formie tradycyjnej oraz wystawy stałe i czasowe.  

Zadaniem Izby ma być promowanie dziedzictwa historycznego, a także dotarcie do jak największej 

liczby osób zainteresowanych historią II Wojny Światowej i losów naszego państwa oraz 

przyciągnięcie i zainteresowanie tą tematyką ludzi młodych. Zakłada się. Że będzie to miejsce 

edukacji historycznej i patriotycznej, głębszej myśli i refleksji o polskiej historii i poświęceniu 

polskiego żołnierza. 


