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Przewodnicząca Pani Krystyna Siejna oraz członkowie                                                                      
Rady Miasta Katowice                                             

Prezydent Miasta Katowice                                                                                              

Marcin Krupa 

Wojewoda Śląski                                                                                                                 

Jarosław Wieczorek 

  

Dotyczy : nazwy Placu Szewczyka 

  

W związku z mającą się odbyć sesją Rady Miasta Katowice , w czasie 

której ma być rozpatrywana sprawa ewentualnej zmiany nazwy Placu 

Szewczyka podnosimy co następuje : 

1. w ramach konsultacji społecznych nadesłaliśmy do Wojewody 
Śląskiego , Urzędu Miasta Katowice i wielu innych adresatów – 

Wykaz nazw proponowanych do nadania ulicom, placom wraz z 
uzasadnieniem . Wykaz zawierał między innymi kandydatury 

Wilhelma Szewczyka i Jerzego Ziętka. Niestety, minimalnie 
wykorzystano 20 naszych propozycji – 

patrz www.nwsd.pl Archiwum. Artykuł nr 124. Nazwy ulic - 

nierozerwalnie związanych z terenem województwa śląskiego , 
w tym Katowic jako jego stolicy , 

2. Oburzenie wywołuje fakt zamierzonej zmiany nazwy Placu 
Szewczyka , a w przyszłości również usunięcie z przestrzeni 

publicznej wojewody Jerzego Ziętka – dwóch antyfaszystów. 
Jest wysoce prawdopodobne , że gdyby byli w rękach 

hitlerowców dołączyli by do ponad 800 antyfaszystów ze Śląska 
, ściętych przez barbarzyńskich okupantów przy pomocy 

gilotyny w Katowicach. 
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3. Perfidna i nikczemna jest decyzja Wojewody Śląskiego 
urzędującego bez mandatu społecznego zaufania, będącego na 

niewybieralnym stanowisku - o zmianie nazwy Placu Szewczyka 
i wyrugowaniu ze świętej pamięci wojewody Jerzego Ziętka . 

Podkreślamy, że spaść mają z piedestału dwaj najwybitniejsi 

krzewiciele polskości w powojennej historii Górnego Śląska . W. 
Szewczyk dokonał tego przy pomocy „słowa „ zarówno pisanego 

jak i mówionego , a Wojewoda J. Ziętek za sprawą niezliczonych 
chwalebnych „czynów'. W okresie powojennym nikt nie może się 

z nimi równać się w umacnianiu polskości Górnego Śląska. 
4. Obydwaj nie byli aparatczykami partyjnymi , wprost przeciwnie 

byli w jawnej lub ukrytej opozycji do batonu partyjnego w 
Komitecie Wojewódzkim PZPR, a w szczególności do niechlubnej 

pamięci I Sekretarza Grudnia zazdrosnego o ich prestiż w 
społeczeństwie. 

5. Skoro W. Szewczyk i J. Ziętek , byli antyfaszystami , wielkimi 
Polakami służącymi z wielkim zaangażowaniem społeczeństwu , 

nasuwa się nieodparty wniosek , że za szkalowaniem tych ludzi 
stoją ….. - ludzie nie znający ich dokonań. 

6. W przypadku zwycięstwa opcji upadlających te osoby, 

przywrócenie należytej pamięci o nich będzie kwestią czasu , 
podobnie jak zmiana nazwy Katowic na Stalinogród i powrót do 

pierwotnej nazwy. 
7. Powszechne, społeczne poparcie dla utrzymania nazwy Plac 

W.Szewczyka powinno być uszanowane i wzięte pod rozwagę. 
Pozytywna decyzja Rady Miasta Katowice, a później Wojewody 

Śląskiego spełni oczekiwania społeczeństwa obywatelskiego. 
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 Do wiadomości , z pokorną prośbą o zapoznanie się i 

rozpowszechnienie  

Rybnik, dnia 26 grudnia 2017 
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