
Uchwała Nr LVII/419/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 12 lipca 2021 roku 

 

w sprawie: nadania nazwy GRYFA POMORSKIEGO ulicy położonej we wsi KOSAKOWO                 

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 2020 r., poz. 713 ze zm.) art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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 działka nr 133/20 obręb Kosakowo, gmina Kosakowo, 

właściciel Gmina Kosakowo nadaje się nazwę ulica GRYFA POMORSKIEGO. 

 

§ 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 2020 r., poz. 713 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 2020 

r. poz. 470 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 Gryfa Pomorskiego wystąpili Sołtys i Rada Sołecka wsi 

Kosakowo.  

        Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”  to polska wojskowo-cywilna organizacja 

konspiracyjna, działająca na Pomorzu i w części Prus Wschodnich od połowy 1941 do końca marca 

1945. Została utworzona 7 lipca 1941 r. podczas tajnego spotkania w Czarnej Dąbrowie koło Bytowa, 

w zabudowaniach miejscowego rolnika Bolesława Żmudy Trzebiatowskiego. Uczestniczyli w nim 

przedstawiciele 3 organizacji podziemnych: Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Kaszubski”                  

por. rez. Józefa Dambka ps. „Adam", „Kil”, „Lech”, Wojskowej Organizacji Niepodległościowej            

ppłk. rez. księdza Józefa Wryczy ps. „Rawycz”, „Delta” oraz grupy braci Józefa Kulasa i Leona 

Kulasa ps. „Zawisza”. Zgodnie z deklaracją ideową TOW „Gryf Pomorski” miała mieć charakter 

katolicki, ponadpartyjny i wojskowy. Jej celem była pomoc polskiej ludności Pomorza                          

i przygotowanie wystąpienia zbrojnego w połączeniu z desantem polskich wojsk z Zachodu, 

przewidzianego na okres załamania się Rzeszy Niemieckiej. Deklarowano podporządkowanie 

się Polskiemu Rządowi na Uchodźstwie i Najwyższemu Wodzowi z zachowaniem jednak 

niezależności. Bezsprzecznie była największą organizacja konspiracyjną na terenie Pomorza,                   

w szczególności – Kaszub. Szacuje się, że TOW “Gryf Pomorski” liczyła od 5 do 8 tys. uczestników 

(w szczytowym momencie, czyli wiosną 1943 roku). Charakter udziału w tej konspiracji mógł być 

różnoraki. Nie zawsze – wręcz rzadko, polegał na walce zbrojnej. Aktywnie działała raczej 

mniejszość. To byli na przykład partyzanci (ok. 500 osób w 35 grupach ukrywających się w lesie), 

wywiadowcy, osoby zajmujące się małą dywersją czy produkcją i kolportażem podziemnych 

wydawnictw.  Inni byli “tylko” zaprzysiężeni, jeszcze inni “tylko” sympatyzowali z “Gryfem” 

angażując się np. w pomoc dla “leśnych”. Należy jednak dodać, że – szczególnie w 1943 i 1944 roku, 

wszyscy oni trafiali do katowni Gestapo i potem, do obozu koncentracyjnego Stutthof. Wywiadowcy 

“Gryfa” ściśle współpracowali z wywiadem Armii Krajowej. Mieli swój udział w rozpoznaniu tajnego 

poligonu, na którym Niemcy prowadzili badania nad rakietami V1 i V2. Organizowano – razem                     

z Armią Krajową, przerzut ludzi do Szwecji przez Gdynię. Stale obserwowano znajdujące się na 

Pomorzu lotniska. TOW “Gryf Pomorski” przeprowadzał również akcje zbrojne. Najsłynniejsze z nich 

– to dwa ataki na lotniska – 7 czerwca 1943 roku w Rumi, 21 listopada 1943 roku – w Strzebielinie. 

Trudno dziś zliczyć wszystkie akcje bojowe, które Gryfowcy przeprowadzili – samodzielnie lub razem 

z oddziałami Armii Krajowej. Szacuje się, że było ich około stu. Z tym, że najczęściej były                           

to potyczki o charakterze obronnym – zaatakowani partyzanci zmuszeni byli do stawienia oporu.  

 

         Działka wchodząca w skład ulicy stanowi własność Gminy Kosakowo.  

         Wejście w życie niniejszej uchwały spowoduje dla Gminy Kosakowo skutki finansowe 

wynikające z wykonania oznakowania (tablice z nazwą) w jednorazowej wysokości                               

do 1000 zł. 
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Załącznik do Uchwały Nr LVII/419/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 12 lipca 2021 roku


