APEL NR 8/2017
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie przywrócenia nazwy Placowi im. Wilhelma Szewczyka

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 3 Statutu Powiatu Mikołowskiego z dnia 26.01.2006 r. (Dz. U.
Województwa Śląskiego nr 29, poz. 863 z dn. 14.03.2006 r.)
§ 1. Rada Powiatu Mikołowskiego podejmuje apel o przywrócenie nazwy Placowi im. Wilhelma
Szewczyka, którego treść znajduje się w załączniku.
§ 2. Niniejszy apel przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 3. Wykonanie apelu powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Mikołowskiego.
§ 4. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Eryk Muszer
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Załącznik do Apelu Nr 8/2017
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Rada
Powiatu
Mikołowskiego
wnosi
o przywrócenie
dawnej
nazwy
Placowi
im. Wilhelma Szewczyka, która została Zarządzeniem Zastępczym nr NPII.4131.4.26.2017 Wojewody
Śląskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniona z placu „Wilhelma Szewczyka” na „Marii i Lecha
Kaczyńskich”. Uważamy, że ta decyzja jest krzywdząca zarówno dla pamięci Wilhelma Szewczyka,
jak i Marii i Lecha Kaczyńskich, bo wprowadzona została bez szerokich konsultacji społecznych.
Jesteśmy przekonani, że w Katowicach są miejsca godne dla uczczenia pamięci Wilhelma Szewczyka
oraz Marii i Lecha Kaczyńskich.
Wilhelm Szewczyk był nie tylko jednym z najważniejszych regionalnych pisarzy,
ale też jednym z kluczowych śląskich intelektualistów. Jego olbrzymi dorobek literacki,
publicystyczny, dziennikarski – a także wieloletnia, wytrwała praca na rzecz rozwoju lokalnej kultury
– sprawiają, że nie sposób myśleć o Śląsku, pomijając Wilhelma Szewczyka. Historia Śląska nie jest
jednoznaczna, nie jest czarno-biała, i taka jest też historia Wilhelma Szewczyka. To jednak
nie usprawiedliwia
dokonywania
zmiany
nazwy
ważnego
placu
w centrum Katowic bez konsultacji z mieszkańcami miasta i całego województwa.
Apelujemy do Wojewody Śląskiego o zmianę swojego zarządzenia oraz o to, żeby podczas
podejmowania tego typu decyzji pamiętał, że w pierwszej kolejności patronami ulic i placów
w województwie
powinny
być
osoby
zasłużone
dla
Katowic,
regionu
i Polski, formalnie lub duchowo związane z Katowicami lub całym Górnym Śląskiem.
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