
Uchwała Nr L/369/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 marca 2021 roku 

 

w sprawie: wzniesienia pomnika. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.                    

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Rada Gminy Kosakowo postanawia upamiętnić Żołnierzy Wojska Polskiego biorących udział w Obronie 

Kępy Oksywskiej w 1939r., Józefa Antoniego Radomskiego oraz miejscową ludność, pochowanych                 

na nieistniejącym już Cmentarzu Katolickim w Pogórzu z 1939 roku, przez wzniesienie pomnika. 

§ 2. 

Pomnik zostanie wzniesiony na działce gminnej nr 46/5 obręb Pogórze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 

(teren zielony bezpośrednio graniczący z działka, na której pierwotnie mieścił się cmentarz). 

§ 3. 

Budowa pomnika sfinansowana będzie z pozyskanych środków zewnętrznych i budżetu Gminy. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Z wnioskiem w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wojska Polskiego biorących 

udział w obronie Kępy Oksywskiej, Józefa Antoniego Radomskiego oraz miejscową ludność, 

pochowanych na nieistniejącym już Cmentarzu Katolickim w Pogórzu z 1939 roku wystąpił Radny 

Gminy Kosakowo Michał Przysiecki. 

Żołnierze ci polegli broniąc miejscowości: Pogórze, Suchy Dwór, Dębogórze, Kazimierz oraz Gdynia 

Obłuże przed agresją niemieckiego okupanta we wrześniu 1939r. W 1940r. siostry PCK z Gdyni                     

wraz miejscową ludnością przenosiły ciała poległych z płytkich dołów rozsianych po polu bitwy,                        

do czterech zbiorowych mogił na Cmentarz Katolicki w Pogórzu. Według różnych źródeł pochowano 

tam od 190 do 300 żołnierzy. W latach 1947-1948 zostali oni ekshumowani na Cmentarz Obrońców 

Wybrzeża w Gdyni Redłowie. 

Upamiętniona zostanie także ofiara niemieckich represji, Antoni Józef Radomski. To jeden z dwóch 

szesnastoletnich chłopców, którzy zostali rozstrzelani przez hitlerowskiego okupanta w październiku 

1939r. w pobliżu osiedla „Paged”, przy ul. Knyszyńskiej w Gdyni Obłużu. Rodzina pochowała go                         

na cmentarzu w Pogórzu, 26 października 1939r. Jego ciało zostało ekshumowane z cmentarza                         

w Pogórzu10 listopada 1945r. Dzień później, 11 listopada 1945r. jego zwłoki złożono we wspólnej 

mogile (na przykościelnym cmentarzu w Obłużu) z dziesięcioma innymi chłopcami, którzy zostali 

rozstrzelani przez Niemców 11 listopada 1939r. w pobliżu kościoła w Obłużu. 

Upamiętnienie pozostałych 65 osób (pochowanych od marca do listopada 1939r.), spoczywających 

pierwotnie na tym cmentarzu, ma związek z faktem, że wśród nich znajdowały się również cywilne 

ofiary walk kampanii wrześniowej, jak np. Benedykt Pliszka, który zginął w wyniku ran odniesionych               

po wybuchu bomby na Obłużu. 

Na wzniesienie pomnika zabezpieczono kwotę 10 000 zł w budżecie Gminy Kosakowo.  

Forma i projekt pomnika zostanie ustalony przez Wójta Gminy Kosakowo w porozumieniu z inicjatorem 

podjęcia niniejszej uchwały. 

 

Podjęcie uchwały uważa się za zasadne 

 


