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INTERPELACJA

W sprawie: podjęcia działań na rzecz cmentarza żydowskiego w Katowicach
Na podstawie § 16 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta Katowice stanowiącego załącznik nr 3 do
Statutu Rady miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. ŚI. Z 2012 r., poz 6007. Z późno Zm.) składamy
interpelację w sprawie podjęcia działań na rzecz cmentarza żydowskiego w Katowicach.
Kilka lat temu Katowice obchodziły jubileusz 150 - lecia nadania praw miejskich.
Niestety podczas tamtych uroczystości zupełnie został pominięty wkład w rozwój miasta
i dziedzictwo społeczności żydowskiej, która miała ogromny wpływ na dzieje Katowic.
Wystarczy przypomnieć choćby postać mistrza murarskiego Ignatza Grunfelda i jego
dorobek zawodowy. Historia katowickich żydów to także część historii powszechnej. To
przecież w Katowicach odbyła się Konferencja Katowicka, która, jak się uważa, była zalążkiem
powstania Państwa Izrael. Ponadto w Katowicach urodził się Ernst Borinski, który w USA
obok Martina
Luthera Kinga jest jednym
z najbardziej
znanych ikon walki o
równouprawnienie.
To tylko kilka przykładów bogatej spuścizny żydowskiej w Katowicach.
Warto o tym dziedzictwie pamiętać, dbać o nie i je promować wśród mieszkańców oraz
turystów.
Niestety najbardziej okazały znak obecności społeczności żydowskiej w mieście wielka synagoga zniszczona przez nazistowskich Niemców nie przetrwała do naszych czasów.
Drugim takim miejscem jest cmentarz żydowski, który na szczęście przetrwał do dziś, ale
niestety ze względu na jego obecny stan nie jest wizytówką naszego miasta, jaką powinien
się stać. W tym roku we wrześniu przypada 150 rocznica powstanie tej nekropolii. Jest to
doskonała okazja by przywrócić jej dawny blask i należne miejsce w przestrzeni miasta.
W związku z powyższym zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o podjęcie
realnych działań we współpracy z Gminą Żydowską, mających na celu odrestaurowanie tego
miejsca i zaadaptowanie części budynków niebędących obiektami sakralnymi na cele
publiczne, np. kulturalne. Wydaje się, że dobrym pomysłem byłoby ulokowanie tu kolejnego
oddziału Muzeum Historii Katowic, które pokazywałoby dziedzictwo katowickich Żydów.

