
UCHWAŁA NR XXXVIII/743/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Jerzego Kukuczki"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. 1. Nadać nazwę "Skwer Jerzego Kukuczki"" placowi położonemu w Katowicach w rejonie ulic: Pawła 
Pośpiecha oraz Macieja Ledóchowskiego w dzielnicy Załęże.

2. Plac, o którym mowa w ust. 1 usytuowany jest na działkach nr 271/2 i 272/2 karta mapy 11 obręb 
Śródmieście-Załęże będących własnością Miasta Katowice. Jego usytuowanie ilustruje szkic sytuacyjny, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Biogram patrona placu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/743/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 marca 2017 r.

SKWER JERZEGO KUKUCZKI
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/743/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 marca 2017 r.

Jerzy Kukuczka – taternik, alpinista, himalaista, Urodził się 24 marca 1948 roku w Katowicach. 
Uczęszczał do szkoły podstawowej w Katowicach-Bogucicach. W latach 1962-1970 pracował w Zakładach 
Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych w Wełnowcu. Jednocześnie podjął naukę w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej. Kontynuował ją w technikum działającym przy Zakładach.

W 1965 roku został członkiem Harcerskiego Klubu Taterniczego im. gen. Mariusza Zaruskiego 
w Katowicach. HKT prowadził działalność turystyczną na rzecz hufca, organizując imprezy turystyczne 
i wspinaczki wysokogórskie. W działaniach tych brał czynny udział Jerzy Kukuczka. W 1966 roku wstąpił 
do Koła Katowickiego Klubu Wysokogórskiego i ukończył tatrzański kurs wspinaczkowy. W Klubie pełnił 
funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (1967-1969) oraz szefa komórki szkoleniowo-
kwalifikacyjnej (1971-1975).

Spośród 14 ośmiotysięczników, zdobytych w latach 1978-1987, na 10 wszedł nowymi drogami. Wspinał 
się w ekstremalnie ciężkich warunkach zimą. Żaden inny zdobywca wszystkich najwyższych szczytów 
Ziemi nie może się pochwalić takim bilansem. W ciągu niespełnia dwóch lat – w okresie od 21 stycznia 
1985 roku do 10 listopada 1986 roku zdobył 6 ośmiotysięczników, z czego aż 3 po raz pierwszy zimą, a na 
kolejnych 3 wytyczył nowe drogi (w tym niezwykle trudne na Nanga Parbat i K2). W dniu 21 stycznia 
1985 roku jako pierwszy człowiek na Ziemi (razem z Andrzejem Cichym) wszedł zimą na Dhaulagiri – 
pierwszy z czterech ośmiotysięczników, które zdobył zimą

W 1988 roku na igrzyskach olimpijskich w Calgary wraz z Reinholdem Messnerem nagrodzony został 
srebrnym Orderem Olimpijskim. Reinhold Messner odmówił przyjęcia medalu, uzasadniając swój gest tym, 
ze uważa alpinizm jako twórczość, a nie rywalizację. Kukuczka przyjął medal, ponieważ w wyczynowym 
wspinaniu się widział sportowe wartości, co niejednokrotnie podkreślał.

W dniu 24 października 1989 roku zginął podczas wejścia na Lhotse nową drogą przez słynną, 
niezdobytą wówczas południową ścianę.

Jerzy Kukuczka był himalaistą o światowej renomie. Cały życie związany był z Katowicami, dlatego 
zasługuje na swoje upamiętnienie w mieście.

Opracowała: Urszula Rzewiczok
Muzeum Historii Katowic
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