
UCHWAŁA NR LVII/1177/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Henryka Szwana"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 1a 
ustawy z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Henryka Szwana" ulicy bocznej od ul. Walerego Sławka w Katowicach.

2. Ulica, o której mowa w ust. 1, stanowi drogę wewnętrzną, położoną na działkach nr 2/97 i 2/101 
karta mapy 44 obręb Śródmieście-Załęże będących własnością Miasta Katowice. Usytuowanie ulicy 
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 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miasta Katowice

Krystyna Siejna
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/1177/18
Rady Miasta Katowice

z dnia 28 czerwca 2018 r.

ul.  HENRYKA SZWANA
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/1177/18
Rady Miasta Katowice

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Henryk Szwan – powstaniec śląski, funkcjonariusz Policji Województwa Śląskiego, uczestnik 
obrony Katowic w 1939 roku, ofiara zbrodni katyńskiej.

Urodził się 29 sierpnia 1898 roku w Zawadzie Książęcej w powiecie raciborskim. Pracował jako 
górnik w kopalni „Kleofas” w Załężu. Podczas I wojny światowej został powołany do armii 
niemieckiej i trafił na front. Po demobilizacji w 1919 roku wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej 
Górnego Śląska, gdzie objął dowództwo plutonu kompanii bojowej „Załęże”. Brał udział w trzech 
powstaniach śląskich. Po zakończeniu II powstania wstąpił do Policji Plebiscytowej. Po wybuchu III 
powstania śląskiego kierował akcją rozbrajania funkcjonariuszy Policji Górnego Śląska w komendzie 
przy ul. Kilińskiego 9. Został wówczas ciężko ranny. Po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski 
w 1922 roku wstąpił do Policji Województwa Śląskiego. Pełnił służbę oficera śledczego w Komendzie 
Miejskiej i Powiatowej w Katowicach. W okresie międzywojennym aktywnie działał w Związku 
Powstańców Śląskich w Załężu.

W sierpniu 1939 roku był współorganizatorem oddziałów samoobrony w Załężu. W dniach 15-16 
sierpnia jako funkcjonariusz Policji Województwa Śląskiego dowodził akcją rozbicia bojówki 
niemieckiej pod nazwą Kampf Organisation Oberschlesien Ost. W pierwszych dniach września 
1939 roku uczestniczył w walkach z Freikorpsem w rejonie ul. Chorzowskiej. Dnia 4 września 
ewakuował się na wschód. Po wkroczeniu wojsk radzieckich na ziemie polskie 17 września został 
wzięty do niewoli i wysłany do obozu w Ostaszkowie. Zamordowano go w nocy 7/8 kwietnia 
1940 roku w Twerze, a jego ciało zakopano w „dole śmierci”. Obecnie spoczywa na cmentarzu 
w Miednoje.

Za swe zasługi otrzymał liczne odznaczenia, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi. W 2007 roku został 
awansowany przez Prezydenta RP do stopnia aspiranta Policji Państwowej.

Opracowała Urszula Rzewiczok

Muzeum Historii Katowic
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