
UCHWAŁA NR XXXIX/855/21 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów" 

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 2021 r. poz. 1372) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. 1. Nadać nazwę "Skwer Niezależnego Zrzeszenia Studentów" placowi położonemu w Katowicach        
u zbiegu ulic: Bogucickiej i Bronisława Czecha w dzielnicy Zawodzie. 

2. Plac, o którym mowa w ust. 1 usytuowany jest na działkach: nr 108 i 109 karta mapy 42 obręb Bogucice-
Zawodzie będących własnością Miasta Katowice oraz nr 106/1 karta mapy 42 obręb 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. Informacja historyczna o nazwie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

 
 

Maciej Biskupski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/855/21 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 30 września 2021 r. 

SKWER NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/855/21 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 30 września 2021 r. 

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) jest niezależnym, samorządnym i niezwiązanym z żadną partią 
polityczną stowarzyszeniem, które zostało założone 22 września 1980 roku po fali strajków robotniczych w 
sierpniu 1980 roku. Organizacja była studenckim odpowiednikiem „Solidarności” i skupiała młodych ludzi 
walczących o niezależną od władz państwowych organizację studencką. Dopominali się oni demokratyzacji 
życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych i praw człowieka oraz szanowania 
polskich tradycji niepodległościowych. Pierwszym przewodniczącym NZS-u został Jarosław Guzy. 
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez władzę dopiero 17 lutego 1981 roku po strajkach studenckich 
zapoczątkowanych na Uniwersytecie Łódzkim. Ich uczestnicy domagali się m.in. rejestracji NZS-u, zniesienia 
przymusu nauczania języka rosyjskiego i przedmiotów indoktrynacyjnych, zniesienia cenzury w 
wydawnictwach naukowych, prawa do swobodnego wyjazdu za granicę, uwolnienia więźniów politycznych 
oraz ukarania winnych stłumienia protestów robotniczych w grudniu 1970 roku. Najsilniejsze, górnośląskie 
struktury NZS powstały w październiku 1980 roku na Uniwersytecie Śląskim i Politechnice Śląskiej (najpierw 
w Gliwicach, później na wydziałach w Katowicach). Stowarzyszenie funkcjonowało także na Akademii 
Ekonomicznej i Śląskiej Akademii Medycznej. Pierwsze spotkanie przedstawicieli NZS województwa 
katowickiego odbyło się 3 listopada 1980 roku na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Powstał wtedy Regionalny 
Komitet Porozumiewawczy Uczelni Górnego Śląska. Na kolejnym spotkaniu 7 listopada zmienił on nazwę na 
Regionalny Komitet Koordynacyjny NZS Uczelni Górnego Śląska. 

Legalną działalność NZS-u zakończyło wprowadzenie stanu wojennego. W tym czasie wielu jego członków 
zostało aresztowanych. W niektórych ośrodkach NZS, również katowickim, prowadził działalność podziemną. 
Ponowne zalegalizowanie działalności NZS-u nastąpiło 22 września 1989 roku. Od tego czasu stowarzyszenie 
stopniowo zmieniało profil swojej działalności, ograniczając inicjatywę polityczną, a koncentrując się na 
reprezentowaniu interesów studenckich i organizowaniu przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych. Obecnie 
aktywizuje środowisko akademickie budując świadome społeczeństwo obywatelskie. 

Opracowała: Joanna Kałuska 

Muzeum Historii Katowic
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