
UCHWAŁA NR XXXVII/285/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika Aleksandra Majkowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się przeniesienie pomnika Aleksandra Majkowskiego, usytuowanego w Kościerzynie działka nr 
98/3 obręb 4.

§ 2. Pomnik Aleksandra Majkowskiego umieszczony zostanie w Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra 
Jerzego Knyby, jako eksponat stałej wystawy poświęconej ruchowi młodokaszubskiemu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis

Id: CB334D61-02B2-4714-A964-2B830A7C3BEE. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Popiersie Aleksandra Majkowskiego, pisarza i działacza kaszubskiego umiejscowione jest w
Kościerzynie przy parkingu przy ul. Szopińskiego. Monument autorstwa Wawrzyńca Sampa wzniesiony
został z inicjatywy kościerskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego i ówczesnych władz miasta
Kościerzyny. Odsłonięcie miało miejsce 3 maja 1975 roku.

Popiersie wykonane zostało z piaskowca i dzisiaj wyraźnie widoczne są na nim ubytki. Po konsultacji z
autorem dzieła oraz Zarządem kościerskiego Oddziału ZK-P, w celu zabezpieczenia przed całkowitym
zniszczeniem, zaproponowano renowację popiersia i przeniesienie go do Muzeum Ziemi Kościerskiej im.
dra Jerzego Knyby, gdzie wzbogaci stałą wystawę poświęconą ruchowi młodokaszubskiemu, którego
czołową postacią był Aleksander Majkowski.

Obszar, na którym położony jest pomnik, wpisany został do rejestru zabytków województwa
pomorskiego pod nr 925 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia
25.09.1978roku jako układ (zespół) urbanistyczny miasta Kościerzyna. Skutkiem w/w decyzji obszar ten
podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a
związku z tym wszelkie działania planowane przy obiektach w tym obszarze wymagają przed ich podjęciem
(zgodnie z art.36. ust 1.cytowanej ustawy) uzgodnienia i pozwolenia właściwego miejscowo konserwatora
zabytków. W tym przypadku jest nim Powiatowy Konserwator Zabytków działający na mocy porozumienia
zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Kościerskim, z którym przeniesienie popiersia
zostało uzgodnione i pozyskano stosowne opinie.

Ponadto przeniesienie popiersia Aleksandra Majkowskiego uzyskało również aprobatę głównego
inicjatora jego wzniesienia – Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego oddział w Kościerzynie.
Pracami konserwatorskimi i nadzór nad przeniesieniem popiersia obejmie jego autor – Wawrzyniec Samp.

Dalsze eksponowanie popiersia w dzisiejszej lokalizacji i narażenie na działania czynników
atmosferycznych, w krótkim czasie mogą spowodować jego całkowite zniszczenie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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