
UCHWAŁA NR XXXVII/713/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Raoula 
Wallenberga"

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 Raoula Wallenberga" placowi położonemu w Katowicach przy ul. Francuskiej 
w rejonie budynków przy ul. Rybnickiej 13-17.

2. Plac, o którym mowa w ust. 1 usytuowany jest na działkach nr 1/4 karta mapy 59 obręb Bogucice-
Zawodzie oraz nr 40/4, 42/2, 43/8, 44, 45, 46/1, 49/1 i 50/1 karta mapy 64 obręb Bogucice-Zawodzie będących 
własnością Miasta Katowice oraz nr 40/8, 40/9 i 43/6 karta mapy 64 obręb Bogucice-Zawodzie będących 
własnością Miasta Katowice w użytkowaniu wieczystym Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 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 XXXVII/713/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 2 marca 2017 r.

SKWER RAOULA WALLENBERGA
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/713/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 2 marca 2017 r.

Raoul Wallenberg –szwedzki dyplomata, przedsiębiorca, architekt, Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata.

Urodził się 4 sierpnia 1912 roku w szwedzkim mieście Lidingö, syn przemysłowca i oficera marynarki 
wojennej Raoula Oscara Wallenberga. W latach 1931-1935 studiował architekturę w USA na uniwersytecie 
w Michigan. W 1936 roku rozpoczął pracę w przedstawicielstwie handlowym w Kapsztadzie, w firmie 
sprzedającej materiały budowlane, a następnie w oddziale Holland Bank w Hajfie. W kolejnych latach 
został współwłaścicielem  i dyrektorem międzynarodowym firmy budapeszteńskiego Żyda, Kalmana 
Lauera, zajmującej się importem i eksportem żywności.

W czasie II wojny światowej,  w marcu 1944 roku został wysłany do Budapesztu jako sekretarz 
szwedzkiej ambasady. W tamtym okresie Szwecja udzielała pomocy Żydom. Wallenberg wystawił 
szwedzkie paszporty i dokumenty ok. 10 tys. Żydów, a około 300-400 osób zatrudnił w ambasadzie 
szwedzkiej. Żydów umieszczał również w domach objętych immunitetem. Zbudował dla nich sieć 
kontaktową, organizował opiekę lekarską i dystrybucję żywności. Nadzorował także powstawanie 
żydowskich domów dziecka i domów opieki dla starców. Jego działania, w połączeniu ze staraniami 
Nuncjatury Apostolskiej w Budapeszcie oraz Szwedzkiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
doprowadziły do ocalenia ok. 100 tys. węgierskich Żydów. W styczniu 1945 roku Raoul Wallenberg 
usiłował przedostać się z Budapesztu do Debreczyna, by spotkać się z radzieckim dowódcą frontu 
Rodionem Malinowskim. Został jednak zatrzymany przez wojska radzieckie i aresztowany pod pozorem 
szpiegostwa na rzecz Stanów Zjednoczonych oraz posiadania złota i obcej waluty. Wywieziono go 
potajemnie do Moskwy. Od współwięźniów wiadomo, że do 1947 roku przebywał w więzieniach Łubianka 
oraz Lefortowo, a następnie został wywieziony na Syberię. Jeszcze w marcu 1945 roku radzieckie radio 
informowało, że Wallenberg został zamordowany przez „niemieckich lub węgierskich faszystów” w drodze 
do Debreczyna. Dopiero w lutym 1947 roku Związek Radziecki powiadomił rząd szwedzki, że Wallenberg 
zmarł 17 lipca 1947 roku na zawał serca. Pomimo tego, w kolejnych latach w relacjach byłych więźniów 
pojawiały się informacje, że Wallenberg nadal żył i nadal był więziony przez sowieckie służby. 
Bezskuteczne poszukiwania doprowadziły w 1979 roku do samobójstwa jego rodziców. W latach 90-tych 
XX wieku przeprowadzono szereg badań, które jednak nie przyczyniły się do ustalenia dokładnej daty 
i miejsca śmierci Raoula Wallenberga. Dopiero w październiku 2016 roku władze Szwecji oficjalnie uznały 
go za zmarłego.

Dzięki staraniom Raoula Wallenberga uratowano od śmierci ok. 100 tys. ludzi Pośmiertnie został 
upamiętniony w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz w Australii. Albert 
Einstein poparł starania o przyznanie mu pośmiertnej pokojowej Nagrody Nobla. W 1986 roku 
Wallenbergowi przyznano tytuł  Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. W latach 80-tych XX wieku 
przyznano mu również honorowe obywatelstwa Izraela, Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Postać Raoula Wallenberga została uhonorowana w różny sposób na całym świecie. Jego czyny 
i postawa zasługują na pamięć również w Polsce.

Opracował: Michał Bulsa
Muzeum Historii Katowic
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