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Szanowny Pan
Prezydent Katowic
Marcin Krupa

Wniosek o uhonorowanie Pana Józefa Ryszki przez nadanie jego imieniem placu lub
ulicy w Katowicach

Jako Radni Rady Miasta Katowice wnioskujemy, aby podjąć działania mające na celu nadanie
placowi lub ulicy na terenie Katowic imienia Józefa Ryszki.
Józef Ryszka (pseudonimy "Szczepon", "Gizd") urodził się 14 lutego 1920 w KatowicachSzopienicach, zm. 17 listopada 1943 w Warszawie. Był polskim i śląskim poetą,. Podczas II
Wojny Światowej działał w podziemiu niepodległościowym w Departamencie Informacji i
Propagandy Delegatury RP - Sekcji Zachodniej ..
W swoim krótkim życiu był hutnikiem, górnikiem, subiektem, bezrobotnym i włóczęgą.
Mówił o sobie: buks, chachor i kunda ..Zamieszkał z matką w Chorzowie, gdzie zapisał się do
Organizacji Młodzieży Powstańczej. W dwudziestoleciu międzywojennym był harcerzem
XIII DH im. Stefana Rogozińskiego w Chorzowie. Właśnie dla środowiska harcerskiego
przeznaczył obszerny poemat refleksyjno-opisowy, który był wynikiem w trakcie wyprawy
kajakowej do Gdyni w 1937. Pracował w hucie "Piłsudski" oraz w kopalni "Boże
Dary" w Kostuchnie (obecnie Katowice).
W 1939 został wywieziony przez Niemców na roboty przymusowe do Viersen i Hanoweru.
W roku 1941 udało mu się zbiec. Dostał się początkowo do Radomia, a później do Warszawy,
gdzie wstąpił do podziemnej organizacji Ojczyzna. Pisał wiersze: "Ludu śląski", "Pon Bóczek
śląski" i "My Ślązoki". Został łącznikiem. Dwa razy uciekał Niemcom. Zaczął pisać do
"Luźnej Kartki" i śląskiego "Kilofa". Pisał w dwóch wersjach językowych - po śląsku i
literacką polszczyzną. Ostatni raz przemówił do Ślązaków w wierszu "Prziszeł czas". Potem
był tylko gryps z Pawiaka: "Proszę o ratunek, moje godziny są policzone - Szczepon" .
Krytycy nazywali Ryszkę "śląskim Kolumbem".
Został aresztowany przez hitlerowców w październiku a 17 listopada 1943 został
rozstrzelany.
Józef Ryszka był związany z Katowicami poprzez miejsce urodzenia jak i pracę w kopalni
"Boże Dary". Jego twórczość literacka miała zasięg regionalny.

Poprzez uhonorowanie takich postaci wypełniamy lukę w wiedzy historycznej na temat
ważnych postaci związanych z naszym miastem.
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