Czyje groby
możemy
odwiedzić
na katowickich
cmentarzach?

Napoleon Siess
(ur. 20 Września 1931roku w Rybniku ,
zm. 26 Listopada 1986 roku w Katowicach)
Był wybitnym, polskim kompozytorem, pedagogiem
oraz kierownikiem artystycznym (1963-1966,19711986) i dyrektorem naczelnym .
Wystawił 50 oper i baletów. Został wyróżniony
i odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem
Zasługi ,Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski ,Medalem 30-lecia Polski Ludowej i odznaką
"Zasłużony Działacz Kultury”.
W latach 1957–1963 był dyrygentem Filharmonii
Śląskiej w Katowicach, w 1959 roku dyrygował
Chórem „Echo” z Łazisk Górnych.
Był uczniem Artura Malawskiego gdy uczył się
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej
w Katowicach.

Kazimierz Kutz
• Polski reżyser filmowy, teatralny
i telewizyjny, scenarzysta filmowy, pisarz
oraz polityk.
• Wyreżyserował ponad dwadzieścia
filmów fabularnych, w tym sześć
o Górnym Śląsku.
• Dwukrotny laureat Złotych Lwów
na Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych –
w 1980 za Paciorki jednego różańca
i w 1994 za Zawróconego.
• Współpracownik opozycji
demokratcznej w PRL, senator IV, V, VI
i VIII kadencji (1997–2007, 2011–2015),
w latach 2001–2005 wicemarszałek
Senatu V kadencji, marszałek senior
Senatu VI i VIII kadencji, w latach 2007–
2011 poseł na Sejm VI kadencji.

Józef Rymer
Ur. 9 lutego 1882 w Zabełkowie, zm. 5 grudnia 1922
w Katowicach – polski górnik, działacz społeczny, polityk, jeden
z przywódców III powstania śląskiego, poseł na Sejm
Ustawodawczy RP, pierwszy wojewoda śląski mianowany w 1922.
Do Katowic przyjechał w 1913r I został prezesem Centralnego
Zarządu Zjednoczenia Zawodowego Polskiego.
Delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku. Od
1918 był działaczem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, w tym
roku został także wiceprezesem Narodowego Stronnictwa
Robotniczego. Współuczestniczył w powołaniu do życia
Naczelnej Rady Ludowej Górnego Śląska, której został
przewodniczącym.
Z ramienia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, dwa razy
reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu.
W 1919 został posłem na Sejm RP.
Brał też udział w III powstaniu śląskim jako członek Naczelnej
Władzy Cywilnej.

W czerwcu 1922 Józef Rymer został pierwszym wojewodą autonomii śląskiej w odrodzonej Polsce.
Zrzekł się wtedy mandatu do Sejmu Ustawodawczego. Po rozkuciu symbolicznego łańcucha na moście
granicznym na Brynicy, między Sosnowcem a Szopienicami, witał w imieniu Ślązaków wojska gen. Stanisława
Szeptyckiego wkraczające na Górny Śląsk. Jego podpis figuruje na dokumentach przyłączenia Górnego Śląska
do Rzeczypospolitej. Jako wojewoda był człowiekiem pracy organicznej, sprawnym administratorem, realistą
twardo stąpającym po ziemi i politykiem rozsądnego kompromisu, do którego nawet Niemcy pozostali na
Górnym Śląsku nie mieli poważniejszych zastrzeżeń. Funkcję wojewody pełnił krótko, do swej śmierci .
Śmierć
Zmarł 5 grudnia 1922 roku , przez udar muzgu . Pochowany zostałna katowickim cmentarzu przy ul. Francuskiej.

Odznaczenia
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – pośmiertnie 2 maja 1923 roku.
Upamiętnienie
Józef Rymer jest patronem wielu ulic na Górnym Śląsku m.in. w Katowicach, Zabrzu czy Radlinie. Jego nazwisko
patronowało również kopalni w Niedobczycach , która wcześniej nosiła podobnie brzmiącą niemiecką nazwę –
„Römer”. Taką samą nazwę otrzymała niedobczycka drużyna piłkarska działająca przy kopalni .

Alfons Górnik
Urodził się 26 marca 1886r. w Kuźni Raciborskiej,
a zmarł 8 grudnia 1939r. w Katowicach.
Wybitny polski prawnik, polityk, pierwszy polski
prezydent Katowic po przyłączeniu ich 20 czerwca
1922r. do nowo powstałego państwa polskiego.
Jego kadencja, która przypadła w okresie od 6 lutego
1922 do 27 kwietnia 1928, była jedną z trudniejszych
w dziejach miasta, a sam prezydent Górnik znacząco
zasłużył się w stabilizowaniu sytuacji społecznej
i w łagodzeniu konfliktów pomiędzy propolskimi
i proniemieckimi ugrupowaniami politycznymi. Znając
doskonale języki polski i niemiecki organizował wówczas
pracę w urzędzie miejskim, gdzie niemal wszyscy
pracownicy mówili tylko po niemiecku.
Alfons Górnik zmarł 8 grudnia 1939. Został pochowany
na cmentarzu przy ul. Henryka Sienkiewicza
w Katowicach. Pozbawiony opieki grób prezydenta
nie zachował się. Po 1945 jego rodzina została uznana
za Niemców i deportowano ich za Odrę.

Urodził się 24 grudnia 1874 w Woli Sękowej.
Po ukończeniu gimnazjum wyjechał
do Lwowa, rozpoczął naukę w Seminarium
Nauczycielskim oraz wstąpił do chóru
studenckiego na Uniwersytecie Lwowskim.
Dzięki stypendium miłośnika śpiewu zachwyconego
jego głosem, wyjechał na dalsze studia muzyczne
do Włoch. Karierę operową rozpoczął w 1894 r.
na scenie teatru w Pinerolo koło Turynu w partii
Ojca Gwardiana w Mocy przeznaczenia Giuseppe
Verdiego.
Śpiewał na różnych włoskich scenach.
Później mieszkał we Lwowie, gdzie został
kierownikiem artystycznym i muzycznym Opery
Lwowkiej.
W 1945 zorganizował Państwową Operę Śląską
w Bytomiu, był jej pierwszym dyrektorem.
Zmarł nagle 7 stycznia 1946 w Katowicach
w trakcie przerwy lekcyjnej. Został pochowany
na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach
9 stycznia 1946.

Adam Didur

