
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Feliksa Netza"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.),

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Skwer Feliksa Netza" placowi położonemu w Katowicach w rejonie ulic: Konstantego 
Damrota i gen. Józefa Longina Sowińskiego.

2. Plac, o którym mowa w ust. 1 usytuowany jest na działce nr 32/13 karta mapy 59 obręb Bogucice-Zawodzie 
będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice, oddanej w trwały zarząd 
Zakładowi Zieleni Miejskiej w Katowicach oraz działkach nr 36/1, 36/3, 42/2, 43/2 i 47/15 karta mapy 60 
Bogucice-Zawodzie, będących własnością Miasta Katowice w trwałym zarządzie Zakładu Zieleni Miejskiej w 
Katowicach. Jego usytuowanie ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Katowice
z dnia ....................... r.

SKWER FELIKSA NETZA
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Katowice

z dnia....................2018 r.

Feliks Netz – pisarz, poeta, tłumacz oraz krytyk literacki i filmowy.

Urodził się 26 grudnia 1939 roku w Kretkach koło Brodnicy. Wraz z rodziną przeprowadził się w 1946 roku 
do Lubania na Dolnym Śląsku, a w 1955 roku – do Katowic. Ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące im. 
Wilhelma Piecka (obecnie VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie). Po zdaniu matury pracował przez rok w 
Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Studiował polonistykę na Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Katowicach, a tytuł magistra uzyskał na utworzonym w 1968 roku Uniwersytecie Śląskim. Pracował w 
rozgłośni Polskiego Radia Katowice w redakcji audycji literackich. W latach 1971-1981 był zatrudniony w 
tygodniku „Panorama”, gdzie pełnił funkcję kierownika działu kulturalnego, a w 1981 roku – redaktora 
naczelnego. Od 1968 roku należał do Związku Literatów Polskich. Był także członkiem Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich oraz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z organizacji tych wystąpił na początku 
stanu wojennego.

Tworzył poezje, eseje i inne utwory literackie, a także słuchowiska radiowe. Znane są jego tomiki poezji oraz 
scenariusze filmowe. Znał bardzo dobrze język węgierski, co wykorzystywał przy pracy nad przekładami 
węgierskich autorów. Języka tego uczył także w X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego w 
Katowicach. W latach osiemdziesiątych pracował w czasopiśmie „Poglądy” z Wilhelmem Szewczykiem, a 
następnie w dziale literackim tygodnika „Tak i Nie”. W 1990 roku powrócił do pracy w Polskim Radiu 
Katowice, a od 1995 roku wył współredaktorem miesięcznika „Śląsk”.

Zmarł 12 kwietnia 2015 roku. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach. 
Odznaczono go m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1984 r.), nagrodami prezydenta Katowic (1993 r.) oraz 
marszałka województwa śląskiego (2012 r.) oraz Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005 r.). W 
opiniach znawców kultury i literatury Feliks Netz był wybitnym pisarzem i poetą, całe życie związanym z 
Górnym Śląskiem i Katowicami.

Opracował: Michał Bulsa

Muzeum Historii Katowic
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Uzasadnienie

O uhonorowanie osoby Feliksa Netza poprzez nadanie jego imienia jednemu z placów w Katowicach zwrócił
się do Prezydenta Miasta Katowice pismem z dnia 10 lipca 2018 roku Zastępca Dyrektora Teatru Śląskiego im.
Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Komisja Organizacyjna Rady Miasta Katowice przychylając się do
przedmiotowego wniosku, wskazała do nazwania plac (skwer) położony w rejonie ulic: Konstantego Damrota i
gen. Józefa Longina Sowińskiego w Katowicach. Osoba patrona uzyskała pozytywną opinię Instytutu Pamieci
Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa
w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.), do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Nazywany obiekt nie stanowi drogi publicznej ani drogi wewnętrznej
przeznaczonej do ruchu pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), a co za tym idzie, uchwała nadająca mu nazwę nie stanowi aktu
prawa miejscowego w rozumieniu art. 18 ust 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy o samorządzie
gminnym.
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