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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KIELCE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy "Teodozji Friderici-Jakowickiej" rondu w Kielcach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami1)) Rada 

Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Rondu, położonemu w Kielcach, u zbiegu ulic Wincentego Witosa i Wincentego z Kielc, nadaje 

się nazwę: Teodozji Friderici-Jakowickiej. Zapis skrócony nazwy ronda: T. Friderici-Jakowickiej, 

zapis nazwy w systemie informatycznym: Friderici-Jakowickiej. 

2. Usytuowanie oraz przebieg ronda, o którym mowa w ust. 1, określa szkic sytuacyjny stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
 
 

Jarosław Karyś 
 

 
1) Dz.U. z 2022 r. poz. 1561 
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Załącznik graficzny
do uchwały Rady Miasta Kielce
w sprawie nadania nazwy rondu w Kielcach

mapa, stan na 28.09.2022 r.

rondo
Teodozji 

Friderici-Jakowickiej 
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Uzasadnienie: 
 

Z wnioskiem o nadanie rondu nazwy im. Teodozji Friderici-Jakowickiej wystąpiło 

Uczniowskie Stowarzyszenie Sportowe Renesans z siedzibą w Kielcach. 

Teodozja Friderici-Jakowicka, urodziła się w Kielcach, 18 czerwca 1835 roku. Była córką 

stacjonującego w mieście pułkownika wojsk polskich Feliksa Fryderycego i Gabrieli 

z Żuchowskich. Mając siedemnaście lat wyszła za mąż za urzędnika Józefa Jakowickiego i już pod 

jego nazwiskiem pracowała od 1861 jako ochmistrzyni w warsz. Instytucie Muzycznym. Gry na 

fortepianie uczyła się u Dobrzyńskiego, śpiewu najpierw u Kornelii Quatrini, potem u Juliana 

Dobrskiego. Dzięki podjętej w 1864 roku decyzji Namiestnika Królestwa Polskiego hrabiego 

Berga, który przyznał jej specjalne stypendium, studiowała również w Paryżu. Teodozja Friderici – 

Jakowicka była bez wątpienia jedną z wielkich operowych gwiazd swoich czasów. O jej występy 

zabiegali dyrektorzy niemal wszystkich prestiżowych teatrów operowych. Bogata kariera przypadła 

na drugą połowę XIX wieku. Jej głos określano jako: „koloraturowy z silnym odcieniem 

dramatycznym”. Największe sukcesy przyniosły jej partie tytułowej Łucji w operze Donizettiego, 

moniuszkowskiej Halki, verdiowskiej Aidy i Leonory w Trubadurze oraz Normy w operze 

Belliniego. Przez wiele lat występowała na europejskich i światowych scenach, m.in. Barcelony, 

Bukaresztu, Bolonii, Palermo, Padwy, Rzymu, Mediolanu, Petersburga, Moskwy, Odessy, czy 

Konstantynopola a także w Nowym Jorku i Hawanie. Wielokrotnie przyjeżdżała na występy do 

Polski. Koncertowała w Teatrze Wielkim w Warszawie, a także w Krakowie i we Lwowie. 

Śpiewała również w Kielcach, między innymi w Teatrze Ludwika. Wśród jej publiczności był m.in. 

Stefan Żeromski, który podziwiał jej występ w 1882 roku. Po zakończeniu kariery, która trwała 

zaledwie 20 lat, rozpoczęła działalność pedagogiczną, najpierw była nauczycielką śpiewu w szkole 

przy Warszawskich Teatrach Rządowych, później udzielała lekcji prywatnych. Jedną z jej uczennic 

była Aleksandra Klamrzyńska, druga primadonna związana z Kielcami. Mimo, iż przez wiele lat 

była znaną i podziwianą artystką, na cześć której pisano setki sonetów i epigramów, dzisiaj 

pozostaje śpiewaczką zupełnie nieznaną i zapomnianą. Teodozja Friderici - Jakowicka zmarła 

4 listopada 1889 roku w Warszawie, została pochowana na Powązkach. 

Proponowana nazwa będzie uhonorowaniem światowej sławy śpiewaczki operowej, 

kielczanki z urodzenia. 

Rondo usytuowane jest w Kielcach, u zbiegu ulic Wincentego Witosa i Wincentego z Kielc. 

Wniosek o nadanie nazwy Teodozji Friderici-Jakowickiej został pozytywnie zaopiniowany 

przez Zespół do spraw nazewnictwa ulic i placów w mieście Kielce. 

 
źródło: https://encyklopediateatru.pl/osoby/77166/teodozja-jakowicka-friderici, 
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/zapomniane-i-niedoceniane-poznaj-niezwykle-kobiety-w-
zasluzone-dla-kielecczyzny-zdjecia/ga/c15-14843996/zd/42479290 (dostęp on-line 19.09.2022) 
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