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Uchwała nr XI/198/07 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 19 czerwca 2007 r. 

 
 

w sprawie przyznania Księdzu Biskupowi Ignacemu Jeżowi tytułu 
„Honorowy Obywatel Miasta Katowice” 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 
58 ust. 1 Statutu Miasta Katowice (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2004 r., 
Nr 14, poz. 539)  
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
 
 
 

 

1. Przyznać Księdzu Biskupowi Ignacemu Jeżowi tytuł „Honorowy Obywatel 
Miasta Katowice”. 

2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice 
oraz Prezydentowi Miasta Katowice. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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Uzasadnienie 

 
 

Ksiądz biskup Ignacy Jeż urodził się 31 lipca 1914 roku w Radomyślu Wielkim  
w powiecie mieleckim jako najmłodszy z czworga rodzeństwa. 
Ojciec był pracownikiem sądu powiatowego, a matka zajmowała się domem  
i wychowywaniem dzieci. 
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej w 1918r. rodzina Jeżów wyprowadza 
się do Wielkopolski, skąd wkrótce trafia do Katowic gdzie zamieszkuje na ulicy 
Gliwickiej 1, a następnie na ul. Kościuszki 60. 
Ojciec księdza biskupa otrzymuje stanowisko sekretarza Sądu Grodzkiego  
w Katowicach, które będzie pełnił do 1951r. 
Ignacy Jeż w latach 1920-1932 uczęszcza kolejno do Szkoły Podstawowej przy 
ul. Dąbrówki, a następnie do Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Katowicach. 
Bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum w 1932r. wstępuje do Śląskiego 
Seminarium Duchownego, które w ówczesnym czasie mieściło się w Krakowie. 
Po pięciu latach studiów w Śl. Seminarium Duchownym i na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Ignacy Jeż otrzymuje w dniu 20 
czerwca 1937r. święcenia kapłańskie. 
Po święceniach ksiądz Ignacy Jeż zostaje wikarym w parafii Wniebowzięcia NMP 
w Chorzowie Batorym, gdzie proboszczem jest wybitny kapłan i działacz 
społeczny (stracony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen w 1942r.), obecnie 
błogosławiony ksiądz Józef Czempiel. 
Odprawiona w intencji proboszcza-męczennika msza święta, stała się 
bezpośrednią przyczyną aresztowania księdza Ignacego Jeża w 1942r.  
i wywiezienia do obozu w Dachau. 
Dzięki Bożej Opatrzności połowa osadzonych w Dachau kapłanów, a wśród nich 
ksiądz Ignacy Jeż, przeżyła gehennę obozową i doczekała wyzwolenia obozu  
w dniu 29 kwietnia 1945r. 
W maja 1946r. ksiądz Ignacy Jeż wraca na Śląsk aby pełnić funkcję wikarego  
w parafiach w Radlinie a później w Katowicach-Bogucicach. 
Pod koniec 1946r. ks. biskup St. Adamski powierza mu obowiązki moderatora 
diecezjalnego Sodalicji Mariańskiej Młodzieńców. 
Z rokiem szkolnym 1946/1947 zostaje katechetą w Prywatnym Katolickim 
Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka w Katowicach oraz prefektem tamtejszego 
internatu dla Młodzieży Męskiej. Od 1 października 1946r. mianowany został 
również nauczycielem religii w Męskim Gimnazjum i Liceum. im. A.Mickiewicza  
w Katowicach. 
Przez wiele lat ks.Ignacy Jeż pomagał również w pracach duszpasterskich przy 
kościele garnizonowym św. Kazimierza w Katowicach. 
W dniu 1 września 1950r. ks. Ignacy Jeż zostaje pierwszym rektorem Niższego 
Seminarium Duchownego w Katowicach, powstałego z przekształcenia 
dotychczasowego Liceum i Gimnazjum św.Jacka. 
W 1955 roku ksiądz Ignacy Jeż otrzymuje nominację na wicerektora Śląskiego 
Seminarium Duchownego w Krakowie a w listopadzie 1956r. wraca do Katowic  
i z powrotem obejmuje stanowisko rektora Niższego Seminarium Duchownego. 
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W tym czasie zasługą księdza Ignacego Jeża jest przywrócenie kultu religijnego 
w zaniedbanym zabytkowym kościółku św. Michała w Parku Kościuszki  
w Katowicach. 
W maju 1960r. decyzją Ojca Świętego Jana XXIII ksiądz Ignacy Jeż otrzymuje 
nominację na biskupa pomocniczego w Gorzowie.  
Tym samym kolejny aktywny kapłan ze Śląska jest kierowany na odpowiedzialne 
stanowisko kościelne w inne rejony kraju – szczególnie dotyczy to odzyskanych 
ziem zachodnich i północnych. 
Funkcję biskupa pomocniczego diecezji gorzowskiej ksiądz biskup Jeż pełnił do 
czerwca 1972r., to jest do momentu powierzenia mu przez Ojca Św. Pawła VI 
stanowiska ordynariusza nowo utworzonej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Diecezją tą ksiądz biskup Ignacy Jeż zarządzał bardzo ofiarnie i skutecznie przez 
20 lat do 11 lutego 1992r. kiedy to Ojciec Św. Jan Paweł II, z 3 letnią zwłoką, 
przyjął jego rezygnację ze względu na wiek. 
Mimo przebywania w odległym od Katowic Koszalinie ksiądz biskup Ignacy Jeż 
utrzymywał stałe kontakty ze Śląskiem a szczególnie z Katowicami, gdzie 
przebywają do dziś jego rodzina i przyjaciele. 
Corocznie uczestniczył również w ważnych wydarzeniach i uroczystościach 
religijnych na Śląsku – np. brał udział w pielgrzymkach do Piekar Śląskich – 
męskich w maju i kobiecych w sierpniu. 
Wielokrotnie podkreślał, że jest Ślązakiem i Katowiczaninem z wyboru. 
 
Ksiądz biskup Ignacy Jeż został uhonorowany między innymi: 

− w 2005r. Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec 
„za poświęcenie swojego życia pojednaniu polsko – niemieckiemu”, 

− w 2006r. tytułem Kawaler Orderu Uśmiechu (przyznawanym przez dzieci), 
− w 2006r. tytułem Honorowy Obywatel Miasta Słupska, 
− w 2007r. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi 

na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i za zaangażowanie we 
współpracę polsko – niemiecką”. 

 
Mieszkańcy Katowic mogą być dumni, że jednym z obywateli naszego miasta 
zechciał być ksiądz biskup Ignacy Jeż. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 


