
Uchwała nr XXXIX/94/2023 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 2 lutego 2023 r. 

 

w sprawie 

nadania nazwy Rondo Maksymiliana Kiczki 

 
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 22 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 
z późn. zm.) 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Dzielnicy Osowa wnosi o nadanie nazwy Rondo Maksymiliana Kiczki skrzyżowaniu  

z ruchem okrężnym, zlokalizowanemu w centralnej części dzielnicy Osowa, w miejscu, 

gdzie krzyżują się ulice: Mieczysława Niedziałkowskiego i (nowy przebieg) Koziorożca, 

znajdującemu się na działce nr 690/4 w obrębie 0001-Osowa. 

 

§ 2. 

Wskazana lokalizacja została przedstawiona na mapce w Załączniku nr 1 dołączonym 

do uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  



Uzasadnienie 

 

 

Maksymilian Kiczka urodził się w Bydgoszczy dnia 24 października 1889 r. 

Czteroletnią szkołę powszechną ukończył w 1903 r. w Brusach, a szkołę wydziałową   

w Człuchowie w 1910 r. Dnia 26 lutego 1913 r. Maksymilian Kiczka ukończył Seminarium 

nauczycielskie w Kościerzynie z językiem nauczania niemieckim. Służbę w szkolnictwie 

rozpoczął 1 kwietnia 1914 r. Przez cały okres I wojny światowej miał przerwę w nauczaniu. 

Dnia 15 czerwca 1920 r. Maksymilian Kiczka rozpoczął pracę w Publicznej Szkole 

Powszechnej w gminie Osowa, powiat wejherowski, województwo pomorskie. Pełnił wówczas 

funkcję kierownika szkoły i uczył w klasach czwartych i piątych. 

 

Pierwsze dokumenty funkcjonowania szkoły w Osowej pochodzą z 1919 roku. Mieściła się ona 

w budynku już dziś nieistniejącym przy ulicy Kielnieńskiej w miejscu obecnej hali sportowej. 

W 1925 r. w Publicznej Szkole Powszechnej w dwuklasowej szkole obejmującej pięć 

oddziałów uczyło się 81 dzieci, a w roku 1930 liczba dzieci wzrosła do 97. Nauka odbywała 

się w dwóch kompletach: dzieci klas I-III uczyły się równocześnie w jednym komplecie,  

a uczniowie klas IV-V – w drugim komplecie. Starsze dzieci uczone były przez Maksymiliana 

Kiczkę. Zajęcia w szkole trwały od  8:00 do 16:20. W latach 1928-1930 postawiono 

przybudówkę, w której mieściła się dodatkowa sala lekcyjna. Kierownik szkoły czynił starania 

o zatrudnienie jeszcze jednego nauczyciela. Zwykle rok szkolny rozpoczynało uroczyste 

nabożeństwo w kościele parafialnym w Chwaszczynie w niedzielę poprzedzającą początek 

roku szkolnego. Po powrocie z kościoła zapisywano dzieci do poszczególnych oddziałów.  

W szkole działały LOP, PCK oraz chór. Istniała również niewielka biblioteka. Kierownik 

szkoły dbał o rozwój czytelnictwa. W bibliotece zgromadzono ponad 100 egzemplarzy książek 

(120 tomów w roku 1931). Zakup książek finansowany był ze środków Inspekcji Szkolnej. 

Prenumerowano czasopisma „Płomyczek”, „Nasz Misjonarz” i „Mały Misjonarz”. W roku 

szkolnym 1925/26 najpoczytniejszymi książkami były: „Robinson Kruzoe”, „Krzyżacy”, 

„Duch puszczy”, „Kościuszko” i „Dolina bez wyjścia”. W szkole funkcjonował sklepik 

uczniowski, w którym sprzedawano różnego typu artykuły, w tym również książki, materiały 

papiernicze. Sprzedażą zajmowały się dzieci. 

 

Maksymilian Kiczka zginął w pierwszych dniach II wojny światowej. 

 

Rada Dzielnicy Osowa, kierując się względami historycznymi, lokalnym patriotyzmem, 

a także chęcią szerzenia wiedzy o zasłużonych osowianach proponuje wybranie Maksymiliana 

Kiczki na patrona wymienionego ronda. 

 

  



Załącznik nr 1 

 

 


