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A jak się to zaczęło?
Minęło 79 lat gdy zginął pierwszy har-
cerz śląski, stając w obronie ojczyzny – 
wierny swojej harcerskiej przysiędze. Był 
nim Ryszard Kot – ofiara ataku Freikor-
psu (hitlerowskiej bojówki) na kopalnię 
Michał w dzisiejszych Siemianowicach 

Śląskich. Zginął walcząc u boku swego 
szwagra Jana Mitręgi – późniejszego 
ministra górnictwa a także uczestnika 
akcji budowy pomnika śląskich harce-
rzy a później przewodniczącego „Fun-
dacji Nagród i Wyróżnień im. Bohate-
rów Wieży Spadochronowej” wspierają-
cej gromadzenie i opracowanie materia-
łów historycznych śląskiego harcerstwa.

Ryszard Kot otwiera listę kilkudzie-
sięciu śląskich harcerzy ofiar II wojny 
światowej i hitlerowskiej okupacji i jako 
symbol został upamiętniony na pomni-
ku jako postać pierwsza z prawej strony 
z czterech postaci stojących w szeregu: 
harcerki i trzech harcerzy.

Pierwsze zapisy wojennych losów 
śląskich harcerzy.
Prawdopodobnie pierwszym powojen-
nym zapisem jest upamiętnienie druży-
nowego przedwojennej drużyny z Bo-
gucic dh Henryka Wiechuły, który zo-
stał aresztowany we wrześniu 1939 roku 
i zginął później w obozie Auschwitz. 
Dwom Jego braciom – również harce-
rzom: Ludwikowi i Bernardowi – uda-

ło się uciec do Anglii i wrócili zrzuce-
ni w czasie wojny jako „Cichociemni” 
aby potem znów uciekać z „po-Jałtań-
skiej Polski”.

Wiosną 1945 r. mianem Henryka Wie-
chuły nazwano – powołaną na nowo dru-
żynę ZHP jako „XI Drużynę Harcerzy 
im Henryka Wiechuły” a sztandar dru-
żyny z Jego imieniem wystawiony jest 
obecnie w Muzeum Miasta Katowic, 
przekazany do tego muzeum przez dha 
Edwarda Kimla po powołaniu muzeum.

Jednak najbardziej znane są zapisy li-
terackie upamiętniające śląskich harcerzy 
poległych w II wojnie światowej. Mają 
wieloletnią historię zarówno w śląskiej 
literaturze (m. innymi Wilhelm Szew-
czyk: Ptaki Ptakom i Kazimierz Gołba: 
Wieża Spadochronowa) jak i w innych 
podjętych akcjach. Szczegółowa dysku-
sja faktograficzna na temat tej twórczo-
ści jest niepotrzebna, gdyż Wieża Spa-
dochronowa – na wierzchołku Wyży-
ny Górnośląskiej – Parku Kościuszki 
– stała się symbolem harcerskiej obro-
ny Katowic.

Akcja materialnego upamiętnienia 
tego tragicznego zdarzenia miała miej-
sce po 28 latach w 1967 roku. Odsłonię-
to wtedy – z inicjatywy miasta – tablicę 
ustawioną na obelisku pod wieżą spa-
dochronową poświęconą harcerzom – 
jej obrońcom.

Stała się ona miejscem corocznych 
apeli śląskich harcerzy.

Katowicki Rynek jako zwieńczenie 
wieloletnich starań
Na katowickim rynku umieszczono 
przed Biurem Projektów „Separator”– 
w artystycznym wgłębieniu – zaprojek-
towanym przez zespół architektów tego 
biura w 1971 roku – płytę pamiątkową. 
Było to pierwsze upamiętnienie trage-
dii w centrum Katowic

35 lat 
na katowickim rynku 

–  Pomnik  Harcerzy 
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Pierwotna lokalizacja pomnika na „kopczyku” zbudowanym z granitowej kostki



23

Trwające nadal wieloletnie starania 
o prawdziwy Pomnik Harcerzy Śląskich 
zakończyły się w 1983 roku odsłonię-
ciem 4 września pomnika w bardziej 
„wyniosłej” formie (na pagórku imitu-
jącym kopiec „Park Kościuszki”) skąd 
prawie 20 lat później został przeniesio-
ny do dzisiejszej bardziej „przyziemnej” 
lokalizacji na miejsce ówczesnej pamiąt-
kowej płyty.

Furtkę do realizacji wieloletnich zabie-
gów o pomnik otwarła powszechna ak-
tywność społeczno-polityczna roku 1980.

Wtedy to z inicjatywy b. drużynowego 
ww. bogucickiej drużyny ZHP dha Ber-
narda Szafranka – wspaniałego społecz-
nika – znanego jako grafik górnictwa 
węglowego (autor m.innymi emblema-
tu Głównego Instytutu Górnictwa i wie-
lu innych) i kierownika Zakładu Poli-
grafii GIG zorganizowaliśmy 6 grudnia 
1980 roku „zbiórkę aktywu z przeszło-
ści” i to zarówno harcerzy jak i śląskich 
powstańców. Zaproszenie i okładkę ini-
cjującą ww. akcję dha Szafranka i póź-
niejszy cykl wydawniczy „Pomnik” wy-

dawanego przez Dział Wydawnictw GIG 
pokazano na kolejnych zdjęciach w tek-
ście wraz ze zdjęciem jego uczestników. 
Jak widać na zdjęciu było to bardzo gro-
madne spotkanie.

Kilkumiesięczne zabiegi organizacyj-
ne ww. grupy inicjatywnej z udziałem 
Katowickiego Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego – powołanego przez ów-
czesnego Prezydenta Katowic p. Edwar-
da Mechę – doprowadziły do zawiąza-
nia Społecznego Komitetu Budowy Po-
mnika, którego skład przedstawiono na 
następnej stronie..

Na przewodniczącego wybraliśmy 
– harcerza seniora dha Juliusza Szafli-
ka, wieloletniego działacza harcerskie-
go katowickiego hufca ZHP.

Rozpoczęła się typowa w takich ak-
cjach „praca organiczna” każdego z człon-
ków Komitetu.

Finanse, finanse, finanse i nieoczeki-
wane wsparcie.
Najtrudniejszym zadaniem Komitetu 
Budowy Pomnika – jak zawsze w takich 

akcjach – były problemy finansowe. Ko-
mitet wydał „cegiełki” a jego członko-
wie rozmawiali z różnymi instytucjami 
i powoli pieniądze napływały. Wielkim 
przełomem była rozmowa Jana Mitrę-
gi – w której też brałem udział – z wo-
jewodą śląskim Generałem Romanem 
Paszkowskim. Efektem był list wojewody 
do śląskich przedsiębiorstw o wsparcie 
finansowe dla prac komitetu. To znacz-
nie pomogło w rozwiązaniu ewentual-
nych, oczekiwanych kłopotów finanso-
wych i stworzyło nawet fundusz prze-
wyższający koszty budowy.

Zygmunt Brachmański rzeźbiarz i 
twórca modelu – Gliwickie Zakłady 
Urządzeń Technicznych „GZUT” – wy-
konawca pomnika.
Zaproszenie Zygmunta Brachmańskiego 
– utalentowanego rzeźbiarza – wspania-
łego Ślązaka-patrioty było jedną z celniej-
szych decyzji Komitetu Budowy Pomni-
ka. Jego późniejsze artystyczne osiągnię-
cia także dzisiaj potwierdzają słuszność 
tej decyzji. Odwiedzaliśmy Go wielokrot-
nie w Jego pracowni obserwując postę-
py w pracy nad modelem.

Odwiedzaliśmy później również dość 
regularnie wykonawców pomnika – wy-
brane Gliwickie Zakłady Urządzeń Tech-
nicznych – tocząc ze znakomitymi odlew-
nikami dyskusję o trudnościach precyzyj-
nego odlania rzeźby stosownie do mo-
delu wykonanego przez autora. Sądząc 
po widocznych szczegółach załączonej 
fotografii „gliwiccy odlewnicy” spisali 
się znakomicie co widać po wyrazistych 
twarzach czterech symbolicznych posta-
ci. Pomnik przywędrował na specjalnej 
platformie z wielkimi wysiłkami do Ka-
towic. Urbanistycznym posadowieniem 
pomnika zajął się członek naszego komi-
tetu – architekt-urbanista Michał Kucz-
miński. Do zbudowania „kopczyka” wy-
korzystaliśmy kostkę granitową któ-
rą na moją prośbę dyrektor Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów MZUiM dostar-
czył nam z rozbieranej wtedy ulicy Cu-
rie-Skłodowskiej a członkowie Komitetu 
układali je na „kopczyku” według wska-
zówek mistrzów MZUiM. Efekt naszej 
społecznej pracy widać na załączonym 
zdjęciu. W czasie trwających 3 lata prac 
Komitetu towarzyszyły nam opisujące te 
prace biuletyny wydawane przez dha Sza-
franka – również autora prac graficznych. 
Niektóre kopie przytoczono w tekście.

Uroczyste zakończenie prac Komitetu 
– Odsłonięcie Pomnika.
Ta uroczystość miała dwa etapy:

– wmurowanie kamienia węgielne-
go z udziałem wojewody oraz

– posadowienie pomnika i uroczy-
ste odsłonięcie i poświęcenie z tłum-
nym udziałem harcerzy, przedstawi-
cieli władz i społeczności Śląska. Po-
niżej zapisane dokumenty tych uro-
czystych dni.

Od prawej niektórzy uczestnicy spotkania: Bernard Szafranek, Czesław Achtelik, Franciszek Kruczek, 
Zygfryd Nowak, Bogdan Szaflik, Maksymilian Siekierka, Edward Nowak; klęczą od prawej: Józef Feliks 
i Józef Guertler
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„Czwarte Skrzydło” tak pięknie har-
cerski pomnik – w nawiązaniu do sto-
jącego w sąsiedztwie Pomnika Po-
wstańców Śląskich – nazwał Generał 
Jerzy Ziętek – ówczesny Przewodni-
czący Wojewódzkiej Rady Przyjaciół 
Harcerstwa, który skierował ze swo-
jego „Ustronia” specjalny apel z oka-
zji tej uroczystości dziękując – har-
cerzom i członkom Komitetu Budo-
wy i życząc dalszego pomyślnego roz-
woju śląskiego harcerstwa.

Uzupełnienia do pracy twórcy po-
mnika.
Czasy w których powstawał pomnik 
były w Polsce politycznie niezwykle 
gorące (1980,1981,1982) co musiało 
również zaważyć na treściach zapisa-
nych na nim w spiżu. Dlatego dzisiaj 
możemy zobaczyć dodatkowe napisy, 
które wtedy na nim się nie znalazły. 
Zaczęło się od dopisania nazwy fun-
datora pomnika t.j. społeczności Ślą-

ska i dlatego na prawej bocznej ścia-
nie umieściliśmy dodatkowy napis 
„Śląsk swoim” do istniejącego zapisu 
„ harcerkom i harcerzom” Ten napis 
– umieszczono z mojej inicjatywy – 
a inne np. Katyń (z dopiskiem: Sta-
robielsk, Ostaszków i Kozielsk), Kra-
ków, Warszawa czy Kielce powstawały 
w miarę czasu i były akceptowanymi 
inicjatywami innych członków Komi-
tetu Budowy Pomnika.

I co dalej?
Pod takim tytułem napisałem w ostat-
nim biuletynie poświęconym „Pomni-
kowi” propozycję wykorzystania fun-
duszy „śląskiej społecznej ofiarności” 
pozostałych po zbudowaniu pomni-
ka. Propozycja powołania „Funda-
cji Nagród i Wyróżnień im. Bohate-
rów Wieży Spadochronowej” została 
zaakceptowana przez władze harcer-
skie i przez członków Komitetu Bu-
dowy Pomnika.
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Na przewodniczącego wybrano Jana 
Mitręgę a sekretarzem został dh Ber-
nard Szafranek. Rozpoczęła się co-
roczna akcja zbierania materiałów, 
informacji i opracowań cennych dla 
historii śląskiego harcerstwa. Fun-
dacja działała przez kilkanaście lat. 
Powyżej jedna z wyróżnionych prac.

Co roku również – z okazji wrę-
czania nagród fundacji – spotykali-
śmy się pod pomnikiem aby uczcić 

pamięć tych, którzy oddali swoje ży-
cie dla Śląska. Poniżej zdjęcie ze spo-
tkania pod pomnikiem..

Przeprowadzka i dzień dzisiejszy 
Pomnika.
Dynamika przemian w Polsce po wstą-
pieniu do Unii Europejskiej wyzna-
czała również zadania dla zmian 
na Śląsku i w jego miastach. Można 
powiedzieć że w jakimś stopniu ofia-

rą tych zmian stał się nasz pomnik. 
Dynamiczny rozwój Katowic wyma-
gał generalnego remontu jego śród-
mieścia i okolic rynku. Ucierpiała 
na tym pierwotna lokalizacja Pomni-
ka na „Kopczyku”, lecz pozostał na-
dal w centralnym miejscu stolicy wo-
jewództwa i jest przedmiotem troski 
i harcerskich spotkań, przypominając 
piękną – chociaż tragiczną – historię 
zapisaną przez śląskich harcerzy.  


