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ul. Szewczyka Wilhelma

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1
Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Wilhelm Szewczyk (1916-1991) – publicysta, pisarz, krytyk literacki, działacz
partii komunistycznej w okresu PRL, członek wojewódzkich władz PZPR w
Katowicach.

Urodził się 5 stycznia 1916 r. w Czuchowie. Zadebiutował literacko na łamach czasopisma
„Kuźnica” w 1935 r., związanego z ruchem narodowo–radykalnym, którego był
zwolennikiem. Od 1939 r. pracował jako kierownik działu literackiego Rozgłośni Polskiego
Radia w Katowicach.

10 października 1940 r. został wcielony do Wehrmachtu i służył w 49. batalionie piechoty
158. dywizji, walcząc na froncie wschodnim, gdzie był ranny, i we Francji. Po proteście
przeciw przyznaniu przez władze niemieckie Volkslisty nr III, został prawdopodobnie
aresztowany 1942 r. i osadzony w więzieniu w Katowicach, skąd wedle własnych relacji
zbiegł w trakcie przepustki i do końca wojny ukrywał się na terenie Generalnego
Gubernatorstwa.

Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Katowic, gdzie rozpoczął pracę w Wydziale
Informacji i Propagandy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Do jego zadań w tamtym
okresie należało między innymi redagowanie propagandowych materiałów. Po dwóch
miesiącach został zatrudniony w Rozgłośni Śląskiej Polskiego Radia.

Początkowo związał się politycznie z prokomunistycznym Stronnictwem Demokratycznym.
Z rekomendacji tego ugrupowania wszedł w skład Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Katowicach (formalnie reprezentował w niej Związek Zawodowy Literatów Polskich).

W czerwcu 1947 r. wstąpił do komunistycznej PPR. W latach 1945-1950 Wilhelm Szewczyk
był redaktorem naczelnym tygodnika „Odra”. W latach 1947-1951 sprawował także funkcję
kierownika literackiego Teatru Śląskiego w Katowicach.

22 grudnia 1949 r. został wydalony (tymczasowo) z PZPR w ramach akcji czyszczenia partii
z przedwojennej inteligencji i działaczy endeckich. W pierwszej połowie lat 50. Wilhelm
Szewczyk był inwigilowany przez UB jako „reakcjonista”, „klerykał”, „nacjonalista” oraz
„separatysta śląski”. W listopadzie 1956 r. zapadła ostateczna decyzja o zaniechaniu jego
rozpracowania. Aparat bezpieczeństwa uznał bowiem, że był w pełni „lojalny wobec



ustroju”.

Nie przeszkadzało to w pełnieniu przez niego w latach 1952-1956 funkcji dyrektora
Studium Teatralnego w Katowicach. Współpracował też stale z pismem kulturalnym o
socrealistycznym profilu – „Śląskiem Literackim”. Następnie był redaktorem naczelnym
czasopisma „Przemiany” (1956-1957), należącego do nurtu popaździernikowej „odwilży”, a
po jego likwidacji redaktorem działu kultury w organie KW PZPR w Katowicach – „Trybunie
Robotniczej” (1957–1961). Wreszcie jako redaktor naczelny kierował dwutygodnikiem
kulturalnym „Poglądy” (1962–1983), zajmującym proreżimowe stanowisko w kwestiach
polityczno-kulturalnych.

Od 28 marca 1960 r. ponownie został działaczem PZPR. Od 5 marca 1971 r. był członkiem
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, a w latach 1980–1981 członkiem
Egzekutywy KW PZPR w Katowicach.

Z ramienia PZPR zasiadał także w sumie przez ponad dwadzieścia lat w Sejmie PRL: w
latach 1957-1965 oraz 1969-1985 (II, III, V, VI, VII i VIII kadencja). W wyborach
czerwcowych 1989 r. bezskutecznie startował do Senatu jako kandydat formalnie
niezależny, w rzeczywistości popierany przez PZPR.

Zmarł 8 czerwca 1991 r.
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