
UCHWAŁA NR XXXI/247/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie przeniesienia pomnika Tomasza Rogali - wybitnego działacza kaszubskiego walczącego 
o uratowanie tożsamości regionalnej i polskiej Kaszubów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 

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

§ 1. Ustala się przeniesienie pamiątkowego pomnika - Tomasza Rogali znajdującego się przy skrzyżowaniu 
ulic Strzeleckiej i Tomasza Rogali w Kościerzynie (działka nr 413 obręb 06). Pomnik powstał w 1985 roku jako 
wyraz podziękowania społeczności kościerskiej za prokaszubską działalność tego wybitnego aktywisty. 

§ 2. Pomnik zostanie przeniesiony na działkę o nr 96/8 obręb 05 w Kościerzynie zgodnie z opracowaną 
koncepcją stanowiącą załącznik graficzny do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Tomasz Rogala urodził się 15 grudnia 1860 roku w Wielu. Był rzemieślnikiem, członkiem wielu towarzystw, 
organizatorem wieców robotniczych i strajku szkolnego w 1906 r., jednym z założycieli konspiracyjnego 
Towarzystwa Odrodzenia Polski. Najsławniejszą swoja kartę zapisał Tomasz Rogala w 1919 r., kiedy to razem 
z Antonim Abrahamem udał się na konferencję pokojową do Wersalu jako delegat Kaszubów. W okresie 
międzywojennym wielokrotnie wybierany był do Rady Miasta Kościerzyny oraz brał czynny udział 
w organizowaniu życia społecznego. Po zajęciu Pomorza przez Niemców w 1939 r. został wysiedlony do 
Generalnego Gubernatorstwa. Po zakończeniu wojny powrócił do Kościerzyny gdzie uczestniczył w życiu 
publicznym miasta i regionu. Zmarł w Kościerzynie 1 czerwca 1951 r. i został pochowany na cmentarzu 
parafialnym. Tomasz Rogala został upamiętniony na terenie Kościerzyny w wieloraki sposób. Jednym z miejsc 
pamięci poświęconych temu Wielkiemu Kaszubie jest pomnik umiejscowiony u zbiegu ul. Strzeleckiej i Tomasza 
Rogali. Został on ufundowany w 1985 r. przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Kościerzynie. 
W obecnym miejscu pomnik jest jednak niedostatecznie wyeksponowany z uwagi na zacienie oraz ograniczoną 
widoczność. W związku z tym zasadnym jest jego przeniesienie na drugą stronę ul. Strzeleckiej gdzie utworzony 
zostanie niewielki skwer z małą architekturą. Wyeksponowany w ten sposób pomnik zostanie niejako przywrócony 
mieszkańcom Kościerzyny i turystom. Jego przeniesienie zostało skonsultowane z fundatorem Zrzeszeniem 
Kaszubsko – Pomorskim Oddział w Kościerzynie. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/247/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Pomnik Tomasza Rogali w Kościerzynie 
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