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Nasz  Wspólny  Śląski  Dom 

List otwarty do wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka. 

 
Panie wojewodo Śląska, lansując w bezczelny sposób, zmianę nazwy 

„Placu Wilhelma Szewczyka”, nazwami osób obcych Ślązakom, 

faktycznie stał się  pan sprawcą  haniebnego orzeczenia  Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Kolejny raz, tym razem z pańskiej winy, odebrano 

                                           GODNOŚĆ ŚLĄZAKOM 

 

Dla przypomnienia pismo z marca 2018 w tej sprawie 

Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom                                                                                                               
ul. Żołędziowa 39                                                                                                                               
44-210 Rybnik                                                                                                                                   
www.nwsd.pl 

Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda                                                                                                     
ul. Orzepowicka 14 A 24                                                                                                                      
44-217 Rybnik                                                                                                                               
i.sprawiedliwosc@op.pl 

Przewodnicząca Pani Krystyna Siejna oraz członkowie Rady Miasta         

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa                                              

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek 

 Dotyczy : przyszłej nazwy Placu Wilhelma Szewczyka. 

Stosownie do postanowienia Art.3.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 

2017 poz.210 stwierdzającego ,że „Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania 

się w sprawach publicznych”, podnosimy problemy i wnioskujemy 

jak  następuje : 

1.W całej rozciągłości podtrzymujemy treść naszego 

pisma  dotyczącego  sprawy z 27 grudnia 2017 roku 

2. Plac W. Szewczyka jest miejscem szczególnym ,bo z dużym natężeniem 

ruchu pieszego w bezpośredniej bliskości Dworca Kolejowego oraz dużej ilości 

przystanków autobusowych i tramwajowych. Teren ten jest z tego powodu 

masowo odwiedzany przez  pasażerów zwłaszcza z województwa 

śląskiego.  Czyni to  nazwę Placu W. Szewczyka sprawą mieszkańców zarówno 

województwa jak i Katowic jego stolicy. 

http://www.nwsd.pl/
javascript:void(0)
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3. W osobach Wilhelma Szewczyka i wojewody Jerzego Ziętka społeczeństwo 

dostrzega dwóch wybitnych anty faszystów oraz wysoce zasłużonych Polaków. 

Wobec spodziewanej decyzji Sądu nakazującej zgodnie z decyzją wojewody 

usunięcie nazwy Plac W. Szewczyka, a zapewne później usunięcie z przestrzeni 

publicznej nazw związanych w wojewodą J. Ziętkiem zachodzi potrzeba 

podjęcia działań minimalizujących negatywne odczucia społeczeństwa. 

4. Obecnie w czasie występowania symptomów faszyzacji kraju / działalność 

Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność/ , istnieje niebezpieczeństwo połączenia i 

wykorzystania powyższych faktów w celu przedstawienia Polski , jako 

niedemokratycznego kraju odbiegającego od standardów Unii Europejskiej. 

5. Przypominamy, że : 

            1/ W. Szewczyk był osadzony w czasie II wojny światowej w katowickim 

więzieniu gdzie Niemcy wykonywali wyroki śmierci przy pomocy gilotyny – 

obecnie znajduje się ona w zbiorach Muzeum Śląskiego . Łącznie zginęło tam 

ponad 800 antyfaszystów, a ostatnie egzekucje odbyły się dwa dni przed 

wkroczeniem Armii Czerwonej do Katowic. Gdyby W. Szewczyk nie uciekł z 

więzienia do Generalnej Guberni zapewne zostałby zgilotynowany. 

            2/ Wojewoda Jerzy Ziętek musiał opuścić Śląsk  w 1939 roku, aby 

uniknąć pewnej śmierci. Jako powstaniec śląski oraz znany patriota i ceniony 

urzędnik państwowy zginąłby natychmiast lub w ramach ”Akcji Inteligencja – 

Śląsk”. W czasie realizacji tej Akcji … 2 tysiące mieszkańców Śląska zostało 

zamordowanych przez hitlerowców. W społeczeństwie słychać głosy, że 

wojewoda J. Ziętek był  najlepszym wojewodom polskim od czasu odzyskania 

niepodległości do 2018 roku.   

6. Wobec uporczywego stanowiska wojewody śląskiego podtrzymującego swoją 

decyzję oraz przyszłą ,zapewne niekorzystną decyzję Sądu co do pozostawienia 

nazwy Placu Wilhelma Szewczyka ; konieczne i celowe są następujące działania 

: 

            1/ nad obecną tablicą Plac Wilhelma Szewczyka umieścić napis Tu był, 

czyli napis brzmiałby Tu był Plac Wilhelma Szewczyka, 

            2/ w momencie uzyskania niekorzystnej decyzji Sądu , natychmiast 

przemianować Plac W. Szewczyka na Plac Śląskich Antyfaszystów. 

Bohaterstwo i męczeństwo tysięcy Śląskich Antyfaszystów zasługuje w sposób 

oczywisty na upamiętnienie , zwłaszcza w miejscu , z którego do więzienia 



 

  
Adam Pustelnik,  - Prezes; tel. 574 890 320; Rudolf Kołodziejczyk, - Sekretarz; tel. 602 393 299     

KRS: 0000422603;  REGON 242982168, Bank PKO BP 15102024720000670204143624 

katowickiego , miejsca kaźni antyfaszystów i patriotów polskich jest zaledwie 

kilkaset metrów. 

7. Na Placu Śląskich Antyfaszystów 

należy:                                                                                                                                  

 1/ umieścić gablotkę ze zdjęciem gilotyny oraz dane osobowe bohaterów 

straconych z wykorzystaniem tego urządzenia, 

2/ wykaz Śląskich antyfaszystów , którzy zginęli w wyniku „Akcji Inteligencja – 

Śląsk”, 

3/ obszerną informację o ogólnych stratach osobowych Ślązaków w wyniku 

terroru hitlerowskiego. 

7. Analiza nazw placów i ulic w miastach oraz gminach województwa śląskiego 

nie wykazała przypadków uhonorowania jako zbiorowości Śląskich 

Antyfaszystów. Najwyższy czas zamienić tą kompromitującą władze lokalne 

sytuację. 

8. Społeczeństwo śląskie spontaniczne poparło żądanie utrzymania nazwy 

Placu Wilhelma Szewczyka. Dowodem jest kilkaset osób biorących udział w 

wiecu poparcia oraz zebranie kilku tysięcy podpisów za utrzymaniem obecnej 

nazwy Placu. W warunkach śląskich uzyskanie takich rezultatów 

poparcia  jest  rzeczą wyjątkową i należy przychylić się do woli suwerena. 

9. Brak znaczącego lub symboliczne poparcie dla narzuconej nowej  nazwy 

Placu dobitnie przemawia za realizacją wniosków ujętych w niniejszym i 

poprzednich pismach. 

10. Z propozycją nazwania placu lub ulicy – Śląskich Antyfaszystów – 

wystąpiliśmy już pismem z dnia 28 grudnia 2017 roku skierowanym do 

Prezydentów Miast/ /oraz Rad: Miast/Powiatów/Gmin – 

patrz www.nwsd.pl ,dalej Archiwum , Artykuł nr 124 ,Nazwy ulic 20 

uzasadnionych propozycji. 

Niestety władze tradycyjnie nie przychyliły się do inicjatywy obywatelskiej 

wykazując wyjątkowe zaniechanie , skutkujące obecnym stanem rzeczy. 

 Stowarzyszenie                                       Stowarzyszenie                                                                                                                                                                                               

Nasz Wspólny Śląski Dom                      Sprawiedliwość i Prawda                                    
Zarząd Główny                                                Prezes                 Sekretarz 

http://www.nwsd.pl/
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 Prezes /-/ Adam Pustelnik 

Wiceprezes/ - / Paweł Helis                         /-/ Alojzy Motyka /-/Artur Oleksiński 

                                                                          i.sprawiedliwosc@op.pl                                    

Do wiadomości , z pokorną prośbą o zapoznanie się i rozpowszechnienie  

Rybnik, dnia 2 marca 2018 

 Zapraszamy na naszą stronę http://www,nwsd,pl 
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