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Odsłonięto tablicę upamiętniającą dr. Józefa
Zemłę – Katowice, 20 września 2021
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20 września odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej dr. Józefa Zemłę
(1887-1941), Sybiraka, przedwojennego wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach oraz
współtwórcę pierwszego w Polsce powstałego tu właśnie Zrzeszenia Sybiraków (1926).
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Sybiraka i
rozpoczęlo się przed budynkiem Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38. W
dalszej części zgromadzeni przeszli pod pomnik Sybiracy-Sybirakom, znajdujący się na
cmentarzu ewangelickim przy ul. Francuskiej 47, gdzie złożono kwiaty. W trakcie
uroczystości uhonorowano m.in. dr. Andrzeja Sznajdera, dyrektora Oddziału IPN w
Katowicach i Jana Kwaśniewicza, naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa IPN w Katowicach Odznaką Honorową Sybiraka. 

Dr Józef Zemła – urodzony w Polance Wielkiej koło Oświęcimia; społecznik oraz
wychowawca kadr Legionów Polskich; oficer; instruktor Związku Strzeleckiego; zesłaniec na
Syberię w latach 1914 – 1921; uczestnik kampanii syberyjskiej 5. Dywizji Strzelców Polskich
w randze kapitana; sędzia sądów odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie,
Katowicach, Królewskiej Hucie (Chorzów) i Mikołowie; piłsudczyk; współtwórca, działacz i
prezes pierwszego Zrzeszenia Sybiraków w Katowicach; aresztowany i zamordowany przez
Niemców w obozie koncentracyjnym Mauthausen – Gusen.

Organizatorami uroczystości byli: Związek Sybiraków Oddział w Katowicach, Marszałek
Województwa Śląskiego, Sąd Okręgowy w Katowicach oraz katowicki oddział IPN.

Fundatorem tablicy było Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w
Katowicach.
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