
 

 

Gliwice, 29 marca 2021 r. 
 
 
 
Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice 
ul. Barlickiego 3 
44-100 Gliwice 
mlodziaktywni.gliwice@gmail.com 
mlodziaktywni.pl 
 

Rada Miasta Gliwice 
Urząd Miasta w Gliwicach 
ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 

 
Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 

1195, t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) wnosimy o: 

 

wystosowanie apelu do Prezydenta Miasta Gliwice o podjęcie działań mających na celu 

upamiętnienia gliwickich ofiar nazizmu, polegającego na ustawieniu przed domami 

ofiar tzw. Stolpersteine – kamieni pamięci zawierających informacje o mieszkających 

tam ofiarach oraz sposobie, dacie i miejscu ich śmierci. 

 
U z a s a d n i e n i e  

 
Mniejszość mojżeszowa w Gliwicach wydała na przestrzeni dziejów wiele niezwykle 

ważnych jednostek. Jednym z lepszych przykładów jest postać dr Arthura Kochmanna – 

Honorowego Obywatela Gliwic, współautora tzw. petycji Bernheima, adwokata i 

przewodniczącego Związku Górnośląskich Gmin Żydowskich. Swoje życie poświęcił ochronie 

mniejszości na Górnym Śląsku, współtworząc wspomnianą petycję Bernheima znacząco 

utrudnił represjonowanie Żydów w naszych okolicach aż na cztery lata. W marcu 1933 roku, 

dwa miesiące po objęciu przez Adolfa Hitlera stanowiska kanclerza Rzeszy, został brutalnie 

pobity w budynku sądu przy Schlageterstrasse (obecnie Sąd Rejonowy w Gliwicach przy ul. 

Powstańców Warszawy). Pomimo tych wydarzeń, tak długo jak było to możliwe, starał się 

chronić lokalną ludność żydowską, a gdy miał możliwość wyjechania z miasta, postanowił 

zostać, określając Gliwice słowami „tu jest moja Jerozolima”. Ostatecznie w grudniu 1943 r. dr 

Kochmann został wywieziony do KL Auschwitz, gdzie w styczniu następnego roku został 

zamordowany. 

 



 

 

 Ogółem w maju 1939 r w Gliwicach. przebywało 902 Żydów, natomiast w 1943 roku, 

po wywiezieniu ostatniego zorganizowanego transportu do KL Auschwitz w Gliwicach 

pozostali tylko Żydzi będący w małżeństwach mieszanych – 40 osób. Według obecnie 

dostępnych danych, między majem 1942 r., a czerwcem 1943, z Gliwic wywieziono 586 osób. 

 Jesteśmy przekonani, że ci ludzie, jako mieszkańcy naszego miasta, brutalnie 

zamordowani przez despotyczny i zbrodniczy reżim, nie tylko zasługują na upamiętnienie, ale 

jest to także nasz, jako spadkobierców ich dziedzictwa, obowiązek. Upamiętnienie każdej 

zidentyfikowanej gliwickiej ofiary symboliczną złotą kostką brukową zdaje się nie być dużym 

wydatkiem, biorąc pod uwagę fakt, jaką cenę zapłaciły te osoby. Dodatkowo taka forma 

upamiętnienia pozwoli przeciętnemu przechodniowi zrozumieć na jak wielką skalę nazizm 

dotknął dawnych Gliwiczan, stając się niejako przestrogą dla przyszłych pokoleń. Należy przy 

tym zauważyć, że nazizm dotknął nie tylko Żydów. Dokładnie takie samo upamiętnienie należy 

się tym, którzy zostali bestialsko zamordowani przez swoją niepełnosprawność, orientację 

seksualną czy przynależność partyjną. 

 Naszym obowiązkiem względem gliwickich ofiar nazizmu, jest stanie na straży ich 

pamięci, bowiem wydarzenia te miały miejsce niespełna 80 lat temu, a już teraz zaczynamy o 

nich zapominać. A gdy całkowicie o nich zapomnimy, czyjaś ręka ponownie postawi krzyżyk 

na karcie do głosowania, wywiesi flagę, weźmie pałkę do ręki i cała historia wydarzy się na 

nowo. 

 Wiele miast zarówno w Polsce (np. Wrocław, Biała Podlaska, Oświęcim, Zamość czy 

Mińsk Mazowiecki) jak i w całej Europie (np. Berlin, Rzym, Kolonia, Amsterdam, Brno i wiele 

innych) zdaje sobie sprawę z konieczności upamiętnienia osób, które zginęły z rąk nazistów, 

organizując nawet znacznie szerzej zakrojone akcje upamiętniające. Mamy szczerą nadzieję, że 

także Gliwice dołączą do tego zaszczytnego grona. 

 Petycja została złożona do Rady Miasta Gliwice, wobec braku dotychczasowych 

działań ze strony Prezydenta Miasta Gliwice oraz odrzucania przez organ wykonawczy wielu 

wniosków Mieszkańców o upamiętnienie miejsc historycznych.  

Mając powyższe na względzie skierowanie petycji o wystosowanie apelu do Prezydenta 

Miasta Gliwice o podjęcie działań mających na celu upamiętnienia gliwickich ofiar nazizmu, 

polegającego na ustawieniu przed domami ofiar tzw. Stolpersteine – kamieni pamięci 

zawierających informacje o mieszkających tam ofiarach oraz sposobie, dacie i miejscu ich 

śmierci jest zasadne. 

 

 



 

 

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy wspomnianej w sentencji petycji wyrażamy zgodę na 

publikację wszelkich danych zamieszczonych w petycji. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy do reprezentowania Stowarzyszenia w 

przedmiotowej sprawie upoważniamy Seweryna Botora – członka zarządu Stowarzyszenia. 
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