
 
 

    
 
 

   
   

     

          

                      
        

   
   

            
             

            
     

       

        

PROJEKT 

Nr korespondencji SOD UM.11470.2021 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadać nazwę „Franza Honioka” skwerowi zlokalizowanemu wokół masztu Radiostacji Gliwickiej, 
położonemu na działce nr 1527, w obrębie ewidencyjnym Szobiszowice, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
w zarządzie trwałym Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Położenie skweru, oznaczone kolorem żółtym 
przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia....................2021 r. 
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Uzasadnienie 

Nazwanie imieniem Franza Honioka skweru wokół drewnianego masztu Gliwickiej Radiostacji ma na 
celu upamiętnienie pierwszej ofiary II wojny światowej. Ze względu, iż Franz Honiok zginął właśnie 
w obiekcie radiostacji zasadnym jest, aby skwer noszący jego imię znajdował się w tej okolicy. Powyższe 
stanowisko przedstawił wnioskodawca - Dyrektor Muzeum w Gliwicach. 

Franz Honiok – (ur. 28 marca 1899 r. we wsi Łubie, zm. 31 sierpnia 1939 r. w Gliwicach) Ślązak, 
katolik, powstaniec śląski, polski patriota, pierwsza ofiara II wojny światowej. 

Urodził się w ubogiej śląskiej rodzinie. Wychowany w przywiązaniu do wartości katolickich i w duchu 
polskim, czego konsekwencją była jego późniejsza decyzja o przystąpieniu do III powstania śląskiego, 
w którym uczestniczył. W 1923 r. Honiok opowiadający się za przyłączeniem Górnego Śląska do 
Rzeczypospolitej Polskiej chciał uniknąć represji, przeniósł się do Tarnowskich Gór po polskiej stronie 
granicy. Po kilku latach wrócił do rodzinnej wsi. Władze niemieckie próbowały wydalić go z kraju, ale 
Honiok złożył skargę do Trybunału Rozjemczego ds. Obywateli działającego przy Lidze Narodów 
w Genewie. Orzeczono na jego korzyść, że ma prawo zachować obywatelstwo niemieckie ponieważ opuścił 
kraj czasowo i pod przymusem. Pracował jako sprzedawca maszyn rolniczych i kontynuował działalność 
propolską, kolportując polską prasę i będąc aktywnym członkiem Związku Polaków w Niemczech. 
30 sierpnia 1939 r. został niespodziewanie aresztowany. Następnego dnia w areszcie w Gliwicach, został 
odurzony środkami farmaceutycznymi, a wieczorem przywieziony w pobliże radiostacji. Nieprzytomnego 
Franza Honioka przeniesiono do budynku nadajnika i zabito strzałem w głowę. Do dziś nie wiadomo co 
uczyniono z jego ciałem. Prawdę o jego losie ujawniło śledztwo dziennikarskie, przeprowadzone na 
początku lat 60 XX wieku w oparciu o zeznania złożone w procesie norymberskim w 1946 r. przez oficera 
SS dowodzącego akcją dywersyjną 31 sierpnia 1939 r. 

źródło i opracowanie: Muzeum w Gliwicach 
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