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opiec Wyzwolenia to bez wątpienia jeden z najważniejszych symboli Piekar Śląskich. To miejsce ważne dla
wszystkich Ślązaków, miejsce, upamiętniające walkę o polskość mieszkańców naszego regionu. Niniejsza, przygotowana wspólnie z mieszkańcami naszego miasta publikacja będzie, mam nadzieję, skromnym hołdem dla wszystkich, którzy przyczynili się do usypania piekarskiego Kopca.
Warto podkreślić fakt, że publikacja trafia do Państwa rąk w roku wyjątkowego jubileuszu – 75 lat od chwili zakończenia budowy Kopca Wyzwolenia. Od tamtej pory Kopiec jest powszechnie rozpoznawalnym znakiem śląskiej
tożsamości.
Mam nadzieję, że przedstawiona tu historia jego powstawania skłoni Państwa nie tylko do regularnego odwiedzania
Kopca Wyzwolenia, ale uświadomi również niezbywalną – będącą naszym wspólnym zadaniem – konieczność kultywowania bogatej tradycji naszego regionu.
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•

er Befreiungshügel gehört unbestritten zu den wichtigsten Wahrzeichen von Piekary Śląskie. Es ist auch ein
wichtiger Ort für alle Schlesier, ein Ort, der an den Kampf der Einwohner der Region um die polnische Identität
erinnert. Die vorliegende Publikation, die in der Zusammenarbeit mit den Bewohnern unserer Stadt entstanden ist,
wird hoffentlich zum schlichten Zeichen der Verehrung für alle, die an dem Bau des Hügels beteiligt waren.
Unterstreichen muss man auch, dass der Band erhalten Sie im Jahr des bedeutenden Jubiläums – es verging gerade
75 Jahren seit der Beendung des Baus des Befreiungshügels. Seitdem ist der Hügel zum allgemein anerkanntem Wahrzeichen der schlesischen Identität geworden.
Ich hoffe, dass die hier dargestellte Geschichte der Entstehung des Hügels wird Ihnen nicht nur zum Besuch des Befreiungshügels veranlassen, aber zugleich auch die Pflicht der Kultivierung reicher Tradition unserer Region – unsere
gemeinsame Aufgabe – bewusstmachen
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he Mound of Liberation is, without doubt, one of the most important symbols of Piekary Śląskie. This place is
important for all the Silesians, it commemorates the fight of the inhabitants of our region for Polish identity.
I hope that this publication, prepared together with the inhabitants of our town, will be a humble tribute to all who
contributed to the creation of the Mound.
It is worth to note that it is being issued in a special year – the year of the 75th anniversary of terminating the erection
of the Mound of Liberation. Since that time the Mound has been a commonly recognisable symbol of Silesian identity.
I hope that the story of its creation as presented in our work will not only encourage the readers to regularly visit the
Mound of Liberation, but it will also make them aware, that our joint task is to support and practice the rich traditions
of our region.

Prezydent Miasta
Piekary Śląskie

Präsident der Stadt
Piekary Śląskie

The President of the Town
of Piekary Śląskie
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Wydział Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich serdecznie dziękuje
wszystkim Mieszkańcom Piekar Śląskich oraz regionu za pomoc
w opracowaniu niniejszej publikacji.
Dziękujemy za dostarczone materiały, zdjęcia oraz rozmowy,
które pozwoliły ubogacić to wydawnictwo.
Szczególne podziękowania kierujemy do rodzin Skowronek i Gorol,
bez pomocy których nasza monografia byłaby o wiele uboższa.
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Ausschuß der Förderung, Entwicklung und Europäische Fonds bedankt sich
herzlich bei allen Einwohner von Piekary Śląskie und der Region für die Hilfe
bei der Bearbeitung dieser Publikation. Wir bedanken uns für die beigebrachten
Materialien, Fotographien, sowie für die Gespäche, die ermöglichten,
diese Publikation zu bereichern.
Besonders bedanken für uns bei Familien Skowronek und Gorol, ohne dessen
Hilfe unsere Monographie viel bedürftiger wäre.
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The Department of Promotion, Development and European Funds
wishes to thank all the inhabitants of Piekary Śląskie and of the region
for helping in the preparation of this publication.
Thank you for the provided materials, photos and for talks
which allowed us to enrich this work.
We wish to particularly thank the Skowronek and Gorol families,
without whom our monograph would be much more modest.
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Andrzej Kołodziejczyk

KOPIEC WYZWOLENIA
W PIEKARACH ŚLĄSKICH
DER BEFREIUNGSHÜGEL
IN PIEKARY ŚLĄSKIE

the Mound of Liberation
IN PIEKARY ŚLĄSKIE

Monografia / Monographie / Monograph

20 sierpnia 1930 roku, w 10. rocznicę II Powsta-

Stanisław Mastalerz

Wiktor Polak
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nia Śląskiego, odbył się w Wielkich Piekarach (w salce pana
Glazowskiego) zlot powstańców śląskich, komisarzy i mężów
zaufania z akcji plebiscytowej. Na to spotkanie przybyli również zaangażowani w powstańczą sprawę mieszkańcy Lwowa
– w głównej mierze absolwenci szkół wyższych, którzy w 1920
roku przyjechali na Śląsk, aby pomóc rodakom w czasie plebiscytu i powstań. Na czele tej grupy stanął komendant lwowskiego
Korpusu Kadetów płk Kazimierz Florek, który na zakończenie
spotkania wysunął propozycję, aby tak ważne wydarzenia jak
trzykrotny zryw powstańczy uczcić postawieniem pomnika.
Ówczesny sekretarz Związku Powstańców Śląskich Stanisław
Mastalerz – mieszkaniec Piekar – zaproponował usypanie kopca.
Pomysł spotkał się z aprobatą wszystkich zebranych.
Upłynęły dwa lata, w czasie których nic się nie wydarzyło;
pomysł został zapomniany. W końcu jednak pojawił się temat,
który przypomniał o propozycji sprzed dwóch lat. W roku
1932 zawiązał się Komitet Obchodów 250. rocznicy bitwy
pod Wiedniem i pobytu króla Jana III Sobieskiego w Piekarach, przypadającej na dzień 20 sierpnia 1933 roku. Dywagacje członków Komitetu, mających wątpliwości, w jaki sposób
uczcić to wielkie wydarzenie, zakończył list Lwowskich Kadetów, którzy przypominali o inicjatywie usypania kopca. Pomysł sprzed lat po raz wtóry został pozytywnie zaopiniowany
zarówno przez członków Komitetu Obchodów 250. rocznicy
pobytu króla Jana III Sobieskiego w Piekarach, jak również
przez samych mieszkańców miasta. Następnie odbyły się narady mające na celu wytypowanie odpowiedniego miejsca,
w którym mógłby stanąć ten nietypowy pomnik. Zaproponowano kilka lokalizacji: za Kalwarią – w miejscu, które przed
50 laty proponował Wawrzyniec Hajda (obecnie usytuowany
jest tam budynek Gimnazjum nr 2), w Kozłowej Górze, tam
gdzie była kopalnia „Scharley”. Przeważył jednak głos Wiktora Polaka – przewodniczącego Komitetu.
Zaproponował on rejon Kocich Górek, ponieważ to w tym
miejscu powstańcy przed wyruszeniem do III Powstania Śląskiego składali przysięgę, tam zginął jeden z pierwszych piekarskich powstańców, z tego miejsca było doskonale widać Bytom,
znajdujący się po drugiej stronie, nieopodal granicy polsko-nie-

Przysięga powstańców przed wybuchem III Powstania Śląskiego
Der Eid der Aufständischen vor dem Ausbruch des 3. Aufstandes
Insurgents’ oath before the outburst of the Third Silesian Uprising

Am 20. August 1930, am 10. Jahrestag des 2. Pol-

nischen Austandes in Oberschlesien, fand in Wielkie Piekary,
im Saal des Herrn Glazowski, ein Treffen der Aufständischen,
Kommissare und Vertrauensmänner aus der Zeit des Abstimmungskampfes statt. Es sind zu diesem Treffen auch die Einwohner von Lwów (Lemberg) gekommen, die früher in die
Aufstände engagiert waren, vor allem die Akademiker, die
1920 nach Oberschlesien gekommen sind, um den Landsleuten
während der Abstimmungszeit und Aufständen zu helfen. An
der Spitze dieser Gruppe stand der Kommandeur des Lemberger Kadettenkorps, Oberst Kazimierz Florek, der zum Schluß
des Treffens vorgeschlagen hat, um eine so bedeutungsvolle
Ereignis wie die dreimaligen Aufstände mit der Herstellung
eines Denkmals zu bedenken. Der damalige Schriftführer des
Verbandes der Schlesischen Aufständischen, Stanisław Mastalerz, Einwohner von Piekary, schlug die Aufschüttung eines
Gedenkhügels vor. Die Idee hat bei allen Versammelten allgemeine Billigung gefunden.
In den nächsten zwei Jahren ist nichts geschehen; die Idee wurde vergessen. Doch endlich tauchte ein Thema auf, das an den
früheren Vorschlag erinnert hat. Im Jahre 1932 entstand ein Komitee des 250. Jubiläums des Kampfes um Wien und des Aufenthaltes des Königs Johann III. Sobieski in Piekary; das Jubiläum
fiel auf 20. August 1933. Die Erwägungen der Mitglieder des Komitees, die sich unbewusst waren, wie man überhaupt das Jubiläum bedenken sollte, beendete ein Brief der Kadetten aus Lwów,
die erinnerten an die Idee des Hügels. Dieser Vorschlag wurde
positiv beurteilt, so seitens der Mitglieder des Komitees, wie auch
der Einwohner der Gemeinde. Es folgten nun die Besprechungen, mit dem Ziel, den entsprechenden Ort für den ungewöhnlichen Denkmal zu finden. Man schlug ein paar Stellen vor: Hinter
dem Kalvarienberg, an der Stelle, wo vor 50 Jahren Wawrzyniec
Hajda dies zu tun versuchte, in Kozłowa Góra, an Stelle der ehemaligen Grube „Scharley“. Als entscheidend erwies sich jedoch
die Stimme des Vorstehers des Komitees – Wiktor Polak.
Er schlug die Gegend von Kocie Górki vor, weil hier, im
3. Aufstand, die Aufständischen vor dem Kampf ihren Schwur
abgelegt haben, auch hier einer der ersten Piekarer Aufständischen gefallen ist, außerdem die Stadt Bytom, die auf der

On the 20th of August 1930 – the tenth anniver-

sary of the Second Silesian Uprising – in Wielkie Piekary (in
Mr. Glazowski’s room) there was a meeting of Silesian insurgents, commissioners and men of confidence from the time
of the plebiscite. The meeting was also attended by some inhabitants of Lviv who had been engaged in the Uprising – they
were mainly university graduates who came to Silesia in 1920
in order to help their compatriots during the plebiscite and the
uprisings. The head of the group was the commander of the
Lviv Cadet Corps, colonel Kazimierz Florek, who, at the end
of the meeting, suggested that such important events as the
three uprisings ought to be commemorated with a monument.
Stanisław Mastalerz, who was the secretary of the Silesian Insurgents Association at the time and an inhabitant of Piekary,
suggested that a mound might be erected. The idea was welcomed by all the participants of the meeting.
Two years passed and nothing happened. The idea seemed to
have been abandoned. At one point, however, an issue came up
which reminded everybody of the mound. In 1932 a Committee of Celebrating the 250th anniversary of the Battle of Vienna
and John III Sobieski’s stay in Piekary, which was to be held
on the 20th of August 1933, was established. The discussion
of Committee members, who had some doubts about how to
commemorate this grand event, ended by the Lviv Cadets writing a letter in which they reminded of the plans of erecting the
mound. The idea was approved of, again, by the members of
the Committee of Celebrating the 250th anniversary of John
III Sobieski’s stay in Piekary, as well as by the inhabitants of the
town. Then meetings and debates were held to select an appropriate location for this unusual monument. Several places were
suggested: behind the Calvary – a place chosen by Wawrzyniec
Hajda 50 years earlier (at present there is a lower secondary
school there – Gimnazjum No. 2), in Kozłowa Góra – where the
“Scharley” coal mine used to be. However, the decisive vote was
that of Wiktor Polak, the Chairman of the Committee. He suggested the area of Kocie Górki, as that was the place where the
insurgents made their oaths before the Third Silesian Uprising,
where one of the first insurgents from Piekary died and where
there was a very good view of Bytom, located on the other side,
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Tekst aktu erekcyjnego
Stiftungsurkunde
The erection act

mieckiej. Kopiec mógł być dla mieszkańców Bytomia nadzieją na
powrót do Polski; miał przypominać, że Polska o nich pamięta.
Argumentacja Wiktora Polaka przekonała wszystkich
o słuszności wyboru tego właśnie miejsca. Następnym krokiem było zawiązanie Komitetu Budowy Kopca, którego
przewodniczącym został Jan Lortz – dowódca rozbarskiego
batalionu, a sekretarzem uczyniono Stanisława Mastalerza.
W naradach często uczestniczył starosta powiatu świętochłowickiego, do którego należały Wielkie Piekary, dr Tadeusz
Szaliński.
Projektantem tego niecodziennego pomnika był inż. Eugeniusz Zaczyński, a patronat nad budową objął wojewoda
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śląski Michał Grażyński (pseud. Borelowski), uczestnik powstań, szef sztabu grupy „Wschód”.
Ziemia, na której miał stanąć kopiec, leżała w granicach
donnersmarckowskich dóbr; było to 12 morgów magdeburskich odłogów, które trzeba było wykupić od hrabiego, zdecydowanego przeciwnika budowy, który za jedną morgę zażądał 1 tys. zł. Była to bardzo wysoka cena, lecz Komitet nie
zrażał się, tylko zanim przystąpił do pertraktacji cenowych,
polecił sprawdzić, czy teren nie jest podkopany przez kopalnie węgla. Gdy okazało się, że ziemia jest bezpieczna dla powstania takiej „budowli”, Komitet Budowy Kopca przystał
na żądania nieustępliwego hrabiego. Dzięki społecznemu

Michał Grażyński

deutschen Seite dicht an der deutsch-polnischen Grenze lag,
war von hier gut sichtbar. Für den polnischen Einwohner von
Bytom könnte der Denkhügel als Zeichen der Hoffnung an den
Rückkehr zu Polen dienen; der Hügel sollte erinnern, dass Polen ihnen nicht vergessen hat.
Die Argumente von Wiktor Polak haben allen zur Wahl
gerade dieses Ortes überzeugt. Als nächsten Schritt gründete
man den Komitee zur Erbauung des Hügels, dessen Vorsteher
Jan Lortz wurde, der Kommandeur des Aufständischen-Bataillons aus Rozbark; zum Schriftführer wählte man Stanisław
Mastalerz. An den Beratungen nahm oft der Starost des Kreises
Świętochłowice, wozu Wielkie Piekary gehört haben, Dr. Tadeusz Szaliński.
Den Entwurf des ungewöhnlichen Denkmals hat Ing. Eugeniusz Zaczyński vorbereitet, Und die Schirmherrschaft
über dem Bau übernahm der schlesische Wojewode, Michał
Grażyński (Pseudonym “Borelowski”), ebenfalls ein Aufständischer, Stabschef der Gruppe “Ost” der Aufständischen.
Die Parzelle, wo der Hügel erbaut werden sollte, lag in den
Grenzen der Donnersmarck’schen Güter: Rund 12 Magdeburger Morgen Brachfeldes, die man kaufen musste von dem
Grafen, einem entschiedenen Gegner des Hügelbaus, der für
eine Morge 1 Tausend Złoty wünschte. Es war ein sehr hoher
Preis, doch der Komitee ließ sich nich abschrecken, nur ließ zu
prüfen, ob der Grundstück durch eine Kohlengrube nicht unterwühlt ist. Als es sich erwies, dass der Grund sicher ist für die
Herstellungs solches „Bautens” war, akzeptierte der Komitee
zur Erbauung des Hügels die Forderungen des unnachgiebigen
Grafen. Dank der Spenden seitens der Gesellschaft sammelte
man die gewünschte Summe von 12. Tsd. Złoty und die Parzelle wurde gekauft. Es kam der unvergessene Tag des 17. Septembers 1932, als von der Kirche in Piekary bewegte sich ein
Zug von vielen Tausenden Menschen und ging an die Stelle, wo
künftig der Hügel entstehen sollte.

near the Polish-German border. The mound could give hope
to the inhabitants of Bytom for their return to Poland, it would
remind them that Poland remembered about them.
Arguments presented by Wiktor Polak convinced everybody
that his choice was the best. The next step was to establish the
Mound Erection Committee whose chairman became Jan Lortz
– the commander of the Rozbark battalion – and Stanisław
Mastalerz was appointed its secretary. Tadeusz Szaliński, the
staroste of Świętochłowicki Poviat – an administrative unit to
which Wielkie Piekary belonged – often participated in the
meetings.
The designer of this unusual monument was engineer Eugeniusz Zaczyński, and the patronage was taken by the Silesian
Voivode, Michał Grażyński (pseudonym Borelowski), a participant of the uprisings, head of the “Wschód” [East] group
headquarters.
The land where the mound was to be erected was located
within count von Donnersmarck’s estate. It included 12 morgens
of Magdeburg waste land which had to be bought out from the
count who was very much opposed to building the mound and
he demanded one thousand zlotys for one morgen. It was a very
high price, but the Committee was not discouraged. However,
before they started negotiations they commissioned to verify
whether the area was not excavated by coal mines. When it
turned out that it was safe to erect such a “construction” there,
the Mound Erection Committee agreed to the demands of the
tenacious count. The required amount of 12 thousand zlotys was
collected due to social engagement and the land was paid for.
Finally the memorable 17th of September 1932 came and
a great procession of thousands of people started from the
church in Piekary and headed to the location where the mound
was to appear in a near future.
After a few speeches and a performance of the “Halka” choir
from Piekary, the erection act was read out.
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Budowa Kopca. Na zdjęciu panie Rożniewska i Żelaska
Bau des Hügels. Auf dem Foto Frauen Rożniewska
und Żelaska
Construction of the Mound. In the photo:
Ms Rożniewska and Ms Żelaska

Stan zerowy, 1932 r.
Ausgangspunkt, 1932
Zero state, 1932

Grupa pracująca przy sypaniu Kopca
Die Gruppe der Arbeitenden beim Bau des
Hügels
A group of people working on the erection
of the Mound
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„Złota Księga Budowy Kopca”
„Das Goldene Buch des Baus des Hügels“
„The Golden Book of the Erection of the Mound”

Strona ze „Złotej Księgi Budowy Kopca”
Eine Seite aus dem „Goldenen Buch des Baus des Hügels“
A page from „The Golden Book of the Erection of the Mound”
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zaangażowaniu zebrano żądaną kwotę 12 tys. zł i zapłacono
za teren.
Nadszedł pamiętny dzień 17 września 1932 roku, w którym
spod piekarskiego kościoła wyruszył wielotysięczny pochód na
miejsce, w którym w niedalekiej przyszłości miał stanąć kopiec.
Po wygłoszonych przemówieniach i koncercie chóru „Halka” z Piekar odczytano akt erekcyjny.
Po tej części uroczystości zebrani odśpiewali „Rotę”, a wojewoda śląski dokonał wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty przyszłego kopca. Z tej okazji została ufundowana
„Złota Księga Budowy Kopca Wyzwolenia Śląska w Wielkich
Piekarach w 1932 roku”. Prowadzono ją do 1937 roku; dokonano około 565 wpisów, które pochodzą od zaangażowanych w tę wielką patriotyczną sprawę delegacji, zjeżdżających
do Piekar z całej Polski.

Nadszedł sierpień 1933 roku, a wraz z nim uroczystości
związane z 250. rocznicą pobytu króla Jana III Sobieskiego
w Piekarach. Na placu wokół miejsca, gdzie w przyszłości
miał stanąć kopiec, zgromadziły się tłumy ludzi. Przybyli
weterani Powstań Śląskich, uczestnicy walk o Kędzierzyn,
Górę św. Anny, Gogolin, Koźle, przedstawiciele Wojska
Polskiego, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji
młodzieżowych, delegacje z wielu miast i wsi, którzy przywieźli ze sobą urny z ziemią przesiąkniętą krwią Polaków
walczących na przestrzeni niemal tysiąca lat o wolność,
suwerenność, niepodległość ojczyzny i przyłączenie Śląska
do Polski.
Ziemię na kopiec zwożono z wielu miejsc – z grobów sławnych władców Polski, z grodu Niemcza, którego mieszkańcy
w 1017 roku w czasie napaści wojsk germańskich Henryka II,

Makieta Kopca
Modell des Hügels
The Mound model
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Strony oraz wpisy ze „Złotej Księgi Budowy Kopca”
Die Seiten mit Inschriften im „Goldenen Buch des Hügelbaus”
Pages and entries from „The Golden Book of the Erection
of the Mound”
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Uczniowie Szkoły nr 2 w Piekarach przy sypaniu Kopca
Die Schüler der Schule Nr. 2 in Piekary beim Bau des Hügels
Students from School No. 2 in Piekary helping with the erection
of the Mound

wykazując się niezwykłą odwagą, odparli ataki nieprzyjaciela. Przywieziono także ziemię z Głogowa – miasta bohaterów z 1169 roku. Kopiec zawiera też prochy polskich rycerzy
i chłopów, którzy na polach Grunwaldu pokonali Krzyżaków. Każdą delegację przyjmowano dźwiękami fanfar, zaś
urny składano do specjalnej skrytki mieszczącej się w fundamentach. Po ślubowaniu uczestnicy uroczystości przemaszerowali trasą, którą 250 lat wcześniej przejeżdżało rycerstwo polskie, spiesząc z odsieczą pod Wiedeń. Garście ziemi
z miejsc, które były uznawane za ważne dla społeczeństwa
polskiego, przynoszone były ciągle przez grupy, delegacje
i pojedyncze osoby, które przychodziły codziennie do pracy
przy sypaniu pomnika.
Dla pełnego zobrazowania ogromu przedsięwzięcia i zaangażowania całej niemal Polski w śląskie dzieło przedstawiamy spis miejsc i regionów, z których przywieziono ziemię. Pochodzi ona:
z Wilna przy Ostrej Bramie, z Helu – pobrana obok molo,
z Torunia spod pomnika marszałka Piłsudskiego, z Lidy
z zamku Giedymina, z Grodna z zamku Batorego, z Gdyni z Kamiennej Góry, z Bydgoszczy z Grobu Nieznanego
Powstańca, z Gniezna spod kościoła św. Jerzego, z Jędrzejowa z domu marszałka Piłsudskiego, z Jarosławia z grobu
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powstańca z 1831 i 1863 roku Lecha Czechowskiego, z Olkusza z grobu pułkownika Francesco Nullo z 1863 roku,
z Olzy z trójkąta trzech państw, z Mysłowic z byłego Trójkąta Trzech Cesarzy, z Żor-Jankowic z miejsca bitew z Husytami, z Mirowa-Iskrzyczyna z miejsca bitew z Czechami,
z Cierlicka z miejsca wypadku i śmierci Żwirki i Wigury,
z Jabłonkowa z grobu legionistów, ze Świętochłowic z grobu
Powstańców Śląskich, z grobu posłanki Janiny Omańkowskiej, z Zielonej z grobu poległych legionistów II Brygady,
ze Strzelec z grobu Powstańców Śląskich Powstania Strzeleckiego, z Mysłowic z grobu Powstańców Śląskich, z Cieszyna z grobu legionisty kapitana Jana Łyska, ze Stanisławowa
z grobu powstańców 1831 1863 roku oraz poległych w latach
1918 i 1919 P.O.W.-iaków, z Orzesza spod pomnika Powstańców Śląskich, z Pszczyny z mogił powstańców 2. batalionu
p.p. liniowej pod Sielcem, z grobu ks. biskupa Bogdaina i ks.
Pospiecha, z grobu powstańców kozielskich i powstańców
w gminie Łąka. Ziemię przywieziono także z Krakowa –
z Wawelu i Kopca Józefa Piłsudskiego, z grobu Juliusza Ligonia, ponadto z Rudy Śląskiej z grobu Powstańców Śląskich
i z grobu Wincentego Janasa, ze Lwowa z Cmentarza Obrońców Lwowa, z Kopca Unii Lubelskiej i spod pomnika Sobieskiego, z Częstochowy z Klasztoru na Jasnej Górze i spod

Nach den Reden und dem Konzert des Chors “Halka” aus
Piekary hat man die Stiftungsurkunde vorgelesen.
Danach haben die Versammelten „Rota” vorgetragen und
der Wojewode hat die Stiftungsurkunde in die Fundamente des
geplanten Hügels eingemauert. Aus diesem Anlass vorbereitete man das “Goldene Buch des Baus der Befreiuungshügels in
Wielkie Piekary 1932”. Es war bis zum Jahr 1937 geführt; es fanden sich hier ca 565 Einschreibungen der Delegierten, die aus
verschiedenen Gegenden Polens nach Piekary angekommen
sind, um sich in die große patriotische Sache zu engagieren.
Es kam August 1933 und zugleich die Feierlichkeiten des
250. Jubiläums des Aufenthaltes des Königs Johann III. Sobieski in Piekary. Am Platz, rund um der Stelle, wo der Denkhügel
In der Zukunft enstanden sollte, versammelten sich die Mengen
der Menschen. Es sind die Aufständischen zugezogen, die Teilnehmer der Kämpfe um Kędzierzyn, Góra św. Anny, Gogolin,
Koźle, Vertreter der Polnischen Armee und verschiedener Organisationen, Jugend, Delegierten zahlreicher Städte und Dörfer, die den mit Blut der Polen getränkten Boden mitgebracht
haben, der Polen, die fast tausend Jahren lang um Freiheit,
Unabhängigkeit des Vaterlandes und Anschluss Schlesiens an
Polen gekämpft haben.
Den Boden für den Hügel hat Man aus verschiedenen Orten
angefahren – aus den Gräber der berühmter Herrscher Polens,
aus der Burg Niemcza, dessen Einwohner, während einer Invasion des germanischen Heeres von Heinrich II. mit großer Tapferkeit die Angriffe des Feindes zurückgeworfen haben. Auch
den Boden aus Głogów hat man angefahren – Stadt der Helden
des Jahres 1169. Im Hügel befanden sich auch die Asche polnischer Rittern und Bauern, die unte3r Grundwald den Rittern
des Deutschen Ordens geschlagen haben. Jede Delegation war
mit der Fanfare begrüßt, die Urnen wurden im speziellen Ver-

Once that part of the ceremony ended, “Rota” was read out
by the participants and the Silesian Voivode fixed the erection
act in the foundations of the future mound. On this occasion
“The Golden Book of the Erection of the Silesian Mound of
Liberation in Wielkie Piekary in 1932” was founded. It was kept
until 1937. There were 565 entries made in it by delegations engaged in this great patriotic issue, who came from all over the
country.
Finally it was August 1933, the time of the 250th celebration
of John III Sobieski’s stay in Piekary. A crowd of people gathered in the square where the mount was to be erected in the future. Silesian Uprisings veterans arrived, as well as participants
of the battle of Kędzierzyn, the battle of Annaberg, Gogolin and
Koźle, representatives of the Polish Army, social activists, representatives of youth organisations, delegations from many towns
and villages who brought urns containing soil soaked with the
blood of Poles fighting for almost one thousand years for liberty, sovereignty and independence of their fatherland and for
incorporation of Silesia into Poland.
The soil for the mound was brought from many places –
from the tombs of famous Polish rulers, from Niemcza, where
in 1017, during an assault of Germanic army of Henry II, its
inhabitants fought the attackers back, showing great courage.
Soil was also brought from Głogów – a town of heroes of 1169.
There were also ashes of Polish knights and peasants who defeated the Teutonic Knights in the Battle of Grunwald placed
in the mound. Each delegation was welcomed by fanfares, and
the urns were placed in a special locker in the foundations of
the mound. After making an oath, the celebration participants
walked down the route which 250 years earlier was followed
by Polish knights on their way to bring succour to Vienna.
Handfuls of soil from places that were considered important

Kołowrót z silnikiem spalinowym dostarczony przez firmę „Samochód” z Katowic, właściciel firmy Jan Roczek, 16 VII 1935 r.
Ankerwinde mit dem Verbrennungsmotor, geliefert durch die Firma „Samochód” aus Katowice, Firmainhaber Jan Roczek,
16.07. 1935
A windlass with a combustion engine, provided by Jan Roczek’s company „Samochód” from Katowice, 16 July 1935
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Uroczystość poświęcenia Kopca. 20.06.1937 r.
Einweihung des Hügels. 20.06.1937
Consecration of the Mound, 20 June 1937

pomnika ks. Kordeckiego, z Wilna z Cmentarza na Rosie,
ze Stanisławowa z pola walki ułanów, z Orzegowa z grobu
Powstańców Śląskich i Sokołów. Jest również ziemia z mogiły Piotra Niedurnego i rozebranego kościoła zgodzkiego.
Ponadto piekarski kopiec jest usypany z ziemi z Brosławia,
Krzeszowa, Stonawy, Oleska, Żółkwi, Podhorec, Trembowli, Sandomierza, Celin, Kozłowej Góry, Bojszowych, Piaska,
Warszawy, Ligoty Bielskiej, Pińska, Kończyc Małych, z ziemi
pomorskiej, wielkopolskiej, tarnowskiej, lubelskiej, podlaskiej i z Góry Ślęży.
Po zakończeniu uroczystości rozpoczęła się codzienna
praca związana z przeniesieniem 29 000 m3 ziemi. Do wykonania tego zadania potrzebnych było wielu ludzi, którzy
zgłaszali się spontanicznie, pracowali z zaangażowaniem
i oddaniem, aby mieć swój wkład w budowę tego wyjątkowego pomnika. Pracowali przy tym dziele członkowie związków zawodowych, sportowcy ze znanych klubów, studenci
wyższych uczelni; a także kobiety – członkinie Towarzystwa
Polek z sąsiednich wsi i miasteczek.
Nie tylko ludność cywilna brała udział w budowie kopca.
Nie zabrakło również żołnierzy. Przybyli ułani z 3. Pułku
w Tarnowskich Górach, byli żołnierze z 11., 73. i 75. Pułku
Piechoty, byli policjanci P.W.Ś1., celnicy i Kadeci Lwowscy.
Do pracy zgłaszali się także członkowie Związku Płockiej
Młodzieży Polskiej, Bractwo Strzeleckie z Grudziądza,
słuchacze Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej
z Warszawy, członkowie Związku Restauratorów, Właści-
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cieli Kawiarń i Hoteli Województwa Śląskiego, był nawet
Zakon Ojców Bonifratrów. Przybywali także mieszkańcy
Radomia, Gdyni, Krakowa, Częstochowy, Kalisza, Włocławka, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i wielu innych miejscowości. Pracującym towarzyszyła ekipa filmowa. Często
na miejsce budowy przybywali znani artyści, muzycy i pisarze. Przyjechali Gustaw Morcinek, Pola Gojawiczyńska czy
Kazimierz Gołba. Zjawił się także Mieczysław Skrzyński
– artysta skrzypek, który nie tylko pracował przy budowie
kopca, ale również dał kilka koncertów w miastach śląskich,
z których dochód przeznaczył na budowę powstańczego pomnika.
Jednym słowem, w sypaniu kopca brali udział wszyscy –
nawet najmłodsi uczniowie szkół podstawowych. Pracowali razem z rodzicami; klasami i całymi szkołami dowodzili
dyrektorzy i grono nauczycielskie. Jednakże najbardziej zaangażowaną grupą byli powstańcy. Każdego dnia pracowało
ich co najmniej kilkudziesięciu, i to z różnych stron Śląska,
nawet z będących pod panowaniem niemieckim. Wśród pracujących przy kopcu widziano również ludzi z Francji, Czechosłowacji, Belgii i Stanów Zjednoczonych. Na placu budowy zjawiał się Wojciech Korfanty. Często przywoził swoją
rodzinę, aby wspomóc pracujących.
Czas płynął, mijały lata, w czasie których intensywne prace
trwały od wczesnej wiosny do początku zimy. Kopiec z każdym dniem rósł coraz wyżej. Wreszcie nadszedł rok 1937,
15. rocznica wkroczenia wojsk polskich na Śląsk i do Piekar,

steck in den Fundamenten des Denkhügels gelegt. Nach dem
Eid die Teilnehmer an den Feierlichkeiten marschierten den
Weg entlang, wo vor 250 Jahren die polnischen Rittern zum
Entsatz von Wien eilten. Viele Handvoll aus für die polnische
Gesellschaft wichtigen Orten wurden ständig mitgebracht,
durch Gruppen, Delegationen sowie einzelne Personen, die
tagtäglich zur Hilfe beim Bau des Hügels gekommen sind.
Um vollständig die Ungeheuerlichkeit des Unternehmens und
des Engagements von fast ganz Polen ins schlesische Werk anschaulich zu machen, bringen wir den Verzeichnis der Orten
und Regionen, wovon man den Boden mitgebracht hatte. Es
stammt aus:
Wilno bei „Ostra Brama”, Hel neben Mole, Toruń bei
Marschall-Piłsudski-Denkmal, Lida – Burg von Gedymin,
Grodno – Burg von König Batory, Gdynia – Kamienna Góra,
Bydgoszcz – Grab des Unbekannten Aufständischen, Gniezno
– St.-Georg-Kirche, Jędrzejów – Haus des Marschalls Piłsudski,
Jarosław – Grab des Aufständischen der Jahre 1831 und 1863,
Lech Czechowski, Olkusz – Grab des Obersten Francesco
Nullo von 1863, Olza – Dreieck der drei Staaten, Mysłowice
– Dreieck der ehemaligen drei Kaiserreiche, Żory-Janków
– Stätte der Kämpfe mit den Hussiten, Mirów-Iskrzyczyn –
Stätte der Kämpfe mit Tschechen, Cierlick – Ort des Unfalls
von Żwirko Und Wigura, Jabłonków – Grab der Legionisten,
Świętochłowice – Grab der schlesischen Aufständischen, Grab
des Deputierten Janina Omańkowska, Zielona – Grab der gefallenen Legionisten der 2. Brigade, Strzelce – Grab der schlesischen Aufständischen des Aufstandes in Strzelce, Mysłowice
– Grab der schlesischen Aufständischen, Cieszyn – Grab des
Legionisten Kapitän Jan Łysek, Stanisławów – Grab der Aufständischen der Jahre 1831 und 1863 sowie gefallenen in den
Jahren 1918 und 1919 Mitglieder der POW, Orzesze – Denkmal der schlesischen Aufständischen, Pszczyna – Gräber der
Aufständischen des 2. Bataillons der Infanterie aus Sielec, Grab
des Bischofs Bogedain und Pfarrer Pospiech, Grab der Aufständischen aus Koźle, der Aufständischen in der Gemeinde Łąka.
Der Boden wurde auch angefahren aus: Kraków – Wawel und
Piłsudski-Gedenkhügel, Grab von Juliusz Ligoń, Ruda Śląska –
Grab der schlesischen Aufständischen und Grab von Wincenty
Janas, Lwów – Friedhof der Verteidiger von Lwów, Hügel der
Lublin-Union, Sobieski-Denkmal, Częstochowa – Jasna GóraKloster und Denkmal des P. Kordecki, Wilno – Rossa-Friedhof,
Stanisławów – Kampffelde der Ulanen, Orzegów – Grab der
schlesischen Aufständischen und Sokolen. Außerdem Erde aus
dem Grab von Piotr Niedurny, der abgebauten Kirche in Zgoda, Boden von Brosław, Krzeszów, Stonawa, Olesko, Żółkiew,
Podhorec, Trembowla, Sandomierz, Celiny, Kozłowa Góra,
Bojszowy, Piasek, Warszawa, Ligota Bielska, Pińsk, Kończyce
Małe, Pommern, Großpolen, Tarnówer Land, Lubliner Land,
Podlasie und Góra Ślęża.
Nachdem die Feierlichkeiten beendet wurden, begann die
tägliche Arbeit bei der Übertragung von 29. Tsd. Kubikmeter
der Erde. Zur Ausführung dieser Aufgabe haben sich zahlreiche
Personen spontan gemeldet, sie arbeiten mit Opferfreudigkeit
und Hingebung, nur um ihren Beitrag zum Bau des außergewöhnlichen Denkmals zu haben. Es arbeiteten daran die Mitglieder der Gewerkschaften, Sportler aus den bekannten Clubs,
Studenten der höheren Schulen, wie auch die Frauen, Mitgliederinnen der Polinnenvereine aus den benachbarten Dörfer und
kleinen Städten. Es nahm am Bau des Hügels nicht nur die Zivilbevölkerung. Es fehlte nicht auch an Soldaten. Es kamen die
Ulanen aus dem 3. Regiment von Tarnowskie Góry, Soldaten aus
den 11., 73., 75. Infanterieregimenter, Polizisten der Polizei der
Wojewodschaft Schlesien, Zollbeamten und Kadetten aus Lwów.
Zur Arbeit meldeten sich auch Mitglieder des Vereins der Pol-

by the Polish society were brought by groups of people, delegations and individuals who came every day to work on erecting the mound.
To show the full image of this grand undertaking and the
engagement of almost the whole country in the Silesian work
we are presenting the list of places and regions that the soil was
brought from. It was from: Vilnius – the Gate of Dawn, Hel –
taken from near the pier, Toruń – the monument of Marshal
Piłsudski, from Lida – Giediminas’ castle, Grodno – Batory’s
castle, Gdynia – Kamienna Góra, Bydgoszcz – the Tomb of
the Unknown Insurgent, from Gniezno – St. Goerge’s Church,
Jędrzejów – Marshal Piłsudski’s house, Jarosław – the grave of
Lech Czechowski, an 1831 and 1863 insurgent, from Olkusz
– the grave of colonel Francesco Nullo from 1863, Olza – the
three states’ corner, from Mysłowice – the former Three Emperors’ Corner, Żory-Janków – from the places where battles with
the Hussites took place, Mirów-Iskrzyczyn – from where battles
with the Czech took place, Cierlicko – the place of fatal accident of Żwirko and Wigura, Jabłonkowo – the tomb of legionnaires, Świętochłowice – the tomb of Silesian insurgents, the
grave of Janina Omańkowska (an MP), Zielona – the tomb of
fallen Second Brigade legionnaires, from Strzelce – the tomb of
Silesian Insurgents of Strzelce Uprising, Mysłowice – the tomb
of Silesian Insurgent, Cieszyn – the grave of a legionnaire, captain Jan Łysek, Stanisławowo – the tomb of the 1831 and 1863
insurgents and of members of the Polish Military Organisation
who fell in 1918 and 1919, from Orzesze – the monument of
the Silesian Insurgents, Pszczyna – the tomb of the insurgents
from the second battalion of line infantry regiment near Sielec,
the grave of bishop Bogedain and of father Pospiech, from the
tomb of Koźle insurgents and insurgents from the municipality
of Łąka. The soil was also brought from Kraków – the Wawel
Castle and Piłsudski’s Mound and from the grave of Juliusz
Ligoń. It was brought from Ruda Śląska – from the tomb of Silesian Insurgents and the grave of Wincent Janas, from Lviv – the
Cemetery of the Defenders of Lviv, the Union of Lublin Mound
and Sobieski’s monument, from Częstochowa – the Jasna Góra
Monastery and father Kordecki’s monument, from Vilnius – the
Rasos Cemetery, from Stanisławów – uhlans’ battlefield, from
Orzegów – the tomb of Silesian Insurgents and from Sokołów.
There is also some soil from the grave of Piotr Niedurny and the
demolished Church in Zgoda. Moreover, the Piekary Mound
is made of soil from Brosław, Krzeszów, Stonawa, Olesko,
Żólkiew, Podhorce, Trembowla, Sandomierz, Celiny, Kozłowa
Góra, Bojszowy, Piasek, Warszawa, Ligota Bielska, Pińsko,
Kończyce Małe, Pomerania, Wielkopolska, Tarnów, Lublin,
Podlasie and Mount Ślęża.
After the celebration ended, regular work started. 29 thousand cubic metres had to be transported to the site. A lot of people were needed to carry out the task. They came spontaneously
and they were very much engaged in the project and devoted
to it. They wanted to contribute in the construction of this extraordinary monument. Other workers included members of
trade unions, sportsmen from famous sports clubs, university
students and also women – members of the Polish Women Associations from nearby villages and small towns.
Civilians were not the only ones who were engaged in the
task. They were supported by soldiers. There were uhlans from
the 3rd Regiment in Tarnowskie Góry, soldiers from the 11th,
73th and 75th Infantry Regiments, former policemen from
Silesia, customs officers and Lviv Cadets. Other who came to
help were: members of the Płock Polish Youth Association,
Firearms Association from Grudziądz, students from the Polish Institute of Special Education in Warsaw, members of the
Association of Restaurateurs, Café and Hotel Owners of the
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Towarzystwo Matek Polek, prawdopodobnie 1937 r.
Verein der Polnischen Mütter, um 1937
Polish Mothers’ Association, probably 1937

a jednocześnie rok zakończenia tej wielkiej budowy i poświęcenia usypanego kopca.
Ten najważniejszy dzień – poświęcenia Kopca Wyzwolenia
– nastąpił 20 czerwca 1937 roku. Było to wielkie święto w Piekarach, w którym udział wzięły nieprzebrane tłumy mieszkańców miasta, jak również rzesze ludzi oddanych sprawie
polskiej.
Poświęcenia Kopca dokonał prałat Wawrzyniec Pucher,
zaś mszę św. odprawił biskup polowy Wojska Polskiego Józef
Gawlina.
Na tej wyjątkowej uroczystości nie zabrakło osobistości
z życia politycznego. Był obecny wojewoda śląski Michał Grażyński, a także wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski
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Ostateczny efekt był imponujący. Położony 356 m n.p.m.
Kopiec ma wysokość 20 m, jego średnica wynosi 68 m, a kubatura to 25 000 m3.
Na jego szczyt można wejść, wspinając się po wyłożonej
kamieniami ścieżce, obiegającej wzniesienie; zbocza wzgórza
zostały zabezpieczone specjalną siatką.
Widok ze szczytu jest wyjątkowy. Można z niego podziwiać
Piekary Śląskie i ich okolice, Bytom i Miasteczko Śląskie; przy
sprzyjającej pogodzie widać Beskidy, a nawet Tatry.
20 czerwca 2007 roku, w 70. rocznicę poświęcenia Kopca
Wyzwolenia, prezydent miasta Piekary Śląskie Stanisław Korfanty wydał zarządzenie o powołaniu Społecznego Komitetu
ds. Renowacji i Zagospodarowania Otoczenia Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich. Od tego samego roku piekarskie
stowarzyszenie „Kuklok” w każdy poniedziałek wielkanocny
organizuje „Piknik z latawcem” –
 imprezę dla miłośników
różnorakich obiektów latających. W 2012 roku w zabawie
uczestniczyło ponad 500 osób.
Co roku, 3 maja piekarzanie i władze miasta spotykają
się pod Kopcem, żeby uczcić uchwalenie Konstytucji 3 maja
i rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

nischen Jugend aus Płock, Schützenverein aus Grudziądz, Hörer des Staatlichen Instituts der Speziellen Pädagogik aus Warschau, Mitglieder des Vereins der Restaurateuren, Cafes- und
Hotelbesitzer, sogar der Bonifraterorden. Es kamen auch die
Einwohner von Radom, Gdynia, Kraków, Częstochowa, Kalisz,
Włocławek, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec und vieler anderen
Ortschaften. Den Arbeitenden begleitete sogar eine Filmequipe.
Oftmals besuchten den Bauplatz bekannten Künstler, Musiker
und Schriftsteller, wie Gustaw Morcinek, Pola Gojawiczyńska
und Kazimierz Gołba. Es erschien auch Mieczysław Skrzyński –
Violinist, der nicht nur beim Bau des Hügels gearbeitet hat, aber
auch einige Konzerte in verschieden schlesischen Städten spielte und die Einnahme davon für den Bau des AufständischenDenkmals verwendet hat.
Mit einem Wort – am Aufschüttung des Denkhügels nahmen
alle teil: sogar die jüngsten Schüler der Volksschulen. Sie arbeiteten zusammen mit den Eltern, in Klassen und Schulen geteilt,
unter Führung der Schulleiter und Lehrern. Doch die am meisten engagierte Gruppe blieben die Aufständischen. Jeden Tag
arbeiteten mindestens einige zehn aus unterschiedlichen Teilen Schlesiens, sogar aus diesen, die unter deutscher Herrschaft
standen. Unter den Arbeitenden beim Hügel sah man auch die
Personen aus Frankreich, Tschechoslowakei, Belgien und Vereinigten Staaten. Am Bauplatz erschien auch Wojciech Korfanty.
Oft brachte er seine Familie mit, um den Bauenden behilflich
zu sein.
Die Zeit floss, die Jahren vergingen, doch die intensiven Arbeiten dauerten seit frühem Frühling bis zum Anfang Winter.
Der Hügel wuchs mit jedem Jahre höher und höher. Endlich
kam der Jahr 1937, der 15. Jahrestag des Einrückens der polnischen Armee in Schlesien und in Piekary und zugleich der Jahr
der Beendung des großen Bauens und Einweihung des Hügels.
Dieser wichtigste Tag – Einweihung des Befreiungshügels –
fand am 20. Juni 1937 statt. Es war eine große Feier in Piekary,
an der unzählige Menschenmasse der Einwohner und anderer
Personen polnisches Geistes teilgenommen haben.
Die Einweihung des Hügels vollzog Prälat Wawrzyniec Pucher, und die Messe zelebrierte der Feldbischof des Polnischen
Heeres, Józef Gawlina.
An der ungewöhnlichen Feier fehlte nicht an Persönlichkeiten aus dem politischen Leben. Es war der schlesische Wojewode Michał Grażyński anwesend, sowie Vizepremier Eugeniusz
Kwiatkowski.
Der Endeffekt war imposant. Der Hügel liegt 356 Meter über
Meeresspiegel und ist 20 Meter hoch, hat 68 Meter im Durchmesser und der Rauminhalt beträgt 25. Tsd. Kubikmeter. Seinen Gipfel kann man mit einem steinbedeckten Pfad erreichen,
der den Hügel umkreist. Die Berghänge wurden mit einem speziellen Netz versichert. Ein außergewöhnlicher Blich erstreckt
sich vom Gipfel. Mann kann Piekary Śląskie und Umgegend
besichtigen, dann Bytom und Miasteczko Śląskie; beim guten
Wetter kann man sogar Beskiden und sogar Tatra sehen.
Am 20. Juni 2007, am 70. Jahrestag der Entstehung des
Befreiungs-Hügel, der Stadtpräsident von Piekary Śląskie,
Stanisław Korfanty, verfügte über Grundung des Komitees
zur Renovierung und Erschließung der Umgebung des Befreiungs-Hügels in Piekary Śląskie. Seit demselben Jahr der Verein
“Kuklok” aus Piekary Śląskie am jeden Osternmontag veranstaltet hier ein “Picknick mit dem Flugdrachen”, ein Treffen
der Liebhaber aller Flugobjekten. 2012 nahmen an der Veranstaltung über 500 Personen teil. Jährlich am 3. Mai treffen
sich die Einwohner von Piekary und die Stadtbehörden beim
Hügel, um die Verfassung vom 3. Mai und den Jahrestag des 3.
Schlesichen Aufstandes zu gedenken.

Silesian Voivodeship, and even the Hospitaller Order of St.
John of God. Among the workers there were also the inhabitants of Radom, Gdynia, Kraków, Częstochowa, Kalisz,
Włocławek, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec and many other
towns. There was a film crew who accompanied the workers. Famous artists, musicians and writers would often come
to the site, too. Some of them were: Gustaw Morcinek, Pola
Gojawiczyńska and Kazimierz Goła. A violinist – Mieczysław
Srzyński – also joined the team, and not only did he help with
the work, but he also gave a few concerts in Silesian towns
and donated his earnings to the erection of the insurgents’
monument.
In other words, everybody was engaged in creating the
mound, even the youngest elementary school students.
They worked together with their parents. Individual classes and the whole schools were supervised by headmasters
and school teachers. However, the most engaged group
were the insurgents. There were at least a few dozen of
them at the site each day, and they came from all over Silesia, even from areas that were under German rule. There
were also some workers from France, Czechoslovakia, Belgium and the United States. Wojciech Korfanty appeared
at the site as well. He would often bring his family to support the workers.
Time was passing, years of intense effort continued. Work
always started in early spring and lasted until the beginning
of winter. The mound was growing higher and higher. Finally
it was 1937, the 15th anniversary of the Polish army coming
to Silesia and to Piekary and the year of terminating this huge
undertaking and consecrating the mound.
The most important day, the day of consecrating the
Mound of Liberation, was on the 20th of June 1937. It was
a great event for Piekary, attended by crowds of inhabitants
of the town as well as many other people who held their
country dear.
The mound was consecrated by prelate Wawrzyniec Pucher, while the holy mass was officiated by a field bishop of the
Polish Army – Józef Gawlin.
This exceptional event also featured some well-known politicians – the Silesian Voivode, Miachał Grażyński and Deputy
Prime Minister, Eugeniusz Kwiatkowski were among them.
The final effect is very impressive. The mound located at
356 metres above sea level is 20 metres high, its diameter is 68
metres and it measures 25 thousand cubic metres. One can ascent to the top of the mound along a path covered with stones
which runs around the heap. The slopes of the hill have been
secured with a special mesh.
The view from the top is extraordinary. One can see Piekary
Śląskie and its surroundings, Bytom and Miasteczko Śląskie.
If the weather is nice, one can see the Beskidy or even the
Tatry mountains.
On the 20th of June 2007 – the 70th anniversary of consecrating the Mound of Liberation – the president of Piekary
Śląskie, Stanisław Korfanty, issued an ordinance on appointing
the Social Committee for Renovation and Development of the
Surroundings of Mound of Liberation in Piekary Śląskie. Since
that year, on every Easter Monday, an association from Piekary
Śląskie – “Kuklok” – has been organising an event for all the
lovers of flying object, known as the “Picnic with a kite”. In
2012 there were over 500 participants of the Picnic.
Every year on the 3rd of May the inhabitants of the town,
together with town authorities, gather at the mound to ce
lebrate the adoption of the Constitution of May 3 and the anniversary of the outburst of the Third Silesian Uprising.
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Powitanie Wojsk Polskich wkraczających do Piekar przez Wawrzyńca Hajdę. Rozmowa z gen. Szeptyckim, 1922 r.
Begrüßung des Polnischen Heeres beim Eintritt in Piekary Śląskie, durch Wawrzyniec Hajda. Im Gespräch mit Gen. Szeptycki, 1922
Wawrzyniec Hajda greeting the Polish Army coming to Piekary. Conversing with general Szeptycki, 1922

Kopiec Wyzwolenia, 15 VI 1937 r.
Befreiungshügel, 15.06.1937
The Liberation Mound, 15 June 1937
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Msza święta z uroczystości
poświęcenia Kopca
Hl. Messe während der Einweihung
des Hügels
Holy Mass officiated at the ceremony
of consecrating the Mound

Przemarsz pocztów sztandarowych
przed trybuną honorową podczas
uroczystości poświęcenia Kopca
Aufmarsch der Fahnengruppen vor der
Tribüne während der Feierlichkeiten der
Einweihung des Hügels
The colour party marching past
a saluting base during the ceremony
of consecrating the Mound

Przemówienie Eugeniusza
Kwiatkowskiego podczas uroczystości,
20 VI 1937 r.
Rede von Eugeniusz Kwiatkowski
während der Feierlichkeiten am
20.06.1937
The speech of Eugeniusz Kwiatkowski
during the ceremony, 20 June 1937
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ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY
WOJCIECHA KORFANTEGO
17 września 2009 roku

Prezydent Piekar Śląskich Stanisław Korfanty z oficjalną delegacją władz miasta, z lewej I zastępca Janusz Pasternak, z prawej II zastępca
Zenon Przywara i skarbnik miasta Ireneusz Dzięcioł, 17 IX 2009 r.
Stadtpräsident von Piekary Śląskie Stanisław Korfanty mit den Delegierten der Stadtbehörden, von links 1. Stellvertreter Janusz Pasternak,
rechts 2. Stellvertreter Zenon Przywara und Stadtkassierer Ireneusz Dzięcioł, 17.09.2009
The President of Piekary Śląskie, Stanisław Korfanty, with the official town authorities delegation. On the left: First Deputy President, Janusz
Pasternak, on the right: Second Deputy President, Zenon Przywara and the Treasurer of the Town, Ireneusz Dzięcioł, 17 September 2009

17 września 2009 roku w Piekarach Śląskich odbyły się obchody Roku Wojciecha Korfantego, które dowiodły
jednego: imprezy związane z historią, pamięcią o wielkich
Polakach i ważnych wydarzeniach narodowych nie muszą
być nudne. Pod piekarskim Kopcem Wyzwolenia – dokładnie
w 77. rocznicę odczytania aktu założycielskiego Kopca – spotkało się około 1 tys. osób, w tym bardzo wielu młodych ludzi. Piekarzanie godnie uczcili 70. rocznicę śmierci dyktatora
III Powstania Śląskiego.
W uroczystości wzięło udział wielu wybitnych gości: oprócz
wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka pod Kopiec Wyzwolenia przybyli śp. Krystyna Bochenek – ówczesna marszałek Senatu RP, pan Jerzy Polaczek – poseł na sejm RP oraz liczni
przedstawiciele samorządów śląskich miast. Honory gospodarza pełnił prezydent miasta Stanisław Korfanty.
Obchody rozpoczęły się tradycyjnie od wprowadzenia
sztandarów, odśpiewania hymnu i odegrania hejnału miasta
Piekary Śląskie. Następnie głos zabrali kolejno: Helena Leśniowska (przewodnicząca Honorowego Komitetu Obchodów
Roku Wojciecha Korfantego w Piekarach Śląskich), Krystyna
Bochenek, Zygmunt Łukaszczyk i Stanisław Korfanty. Wszy-
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scy w swoich wystąpieniach podkreślali olbrzymie znaczenie
działalności Wojciecha Korfantego nie tylko dla Śląska i Polski,
ale także dla tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. – To
tutaj pojawiał się Wojciech Korfanty, wbijał łopatę w ziemię
i razem ze Ślązakami sypał ten niezwykły Kopiec – mówił Stanisław Korfanty u stóp symbolu naszego miasta. – Zachęcam
do przybywania na Kopiec nie tylko przy okazji tak ważnych
uroczystości – dodał prezydent.
Następnie chór „Polonia-Harmonia” oraz uczniowie piekarskiego Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego zaprezentowali krótki program artystyczny poświęcony
Wojciechowi Korfantemu. Ich występ, zakończony wykonaniem
pieśni „Gaude Mater Polonia”, był świetnym wprowadzeniem
do kulminacyjnego punktu uroczystości – odsłonięcia tablicy,
którą w imieniu mieszkańców ufundował prezydent Stanisław
Korfanty. Biało-czerwoną szarfę z tablicy zerwali wojewoda
Zygmunt Łukaszczyk, prezydent Stanisław Korfanty i Helena
Leśniowska. Następnie licznie przybyłe do Piekar delegacje złożyły pod tablicą kwiaty. To był ostatni oficjalny punkt uroczystości. Później rozpoczął się harcerski piknik – z grochówką, ogniskiem i wspólnym śpiewaniem przy akompaniamencie gitary.

ENTHÜLLUNG
UNVEILING
DER GEDENKTAFEL ZUM EHREN OF WOJCIECH KORFANTY’S
WOJCIECH KORFANTY
PLAQUE
17. September 2009

17 September 2009

Am 17. September 2009 fanden in Piekary Śląskie

On the 17th of September 2009 there was a ce

die Feierlichkeiten aus Anlass des Korfanty-Jahres statt, die
eines bewiesen haben – dass die Feste zur Erinnerung an den
großen Polen und wichtige nationale Ereignisse nicht langweilig sein müssen. Unter dem Gedenkhügel in Piekary Śląskie,
genau am 77. Jahrestag der Vorlesung der Gründungsurkunde
des Hügels, traf sich rund tausend Menschen, darunter viele junge Personen. Die Einwohner von Piekary Śląskie haben
würdig das 70. Jubiläum des Todes des Diktators des Dritten
Aufstandes gefeiert. An der Feier nahmen viele wichtige Gäste
teil: neben dem schlesischen Wojewode Zygmunt Łukaszczyk
auch Krystyna Bochenek, damaliger Marschall des Senats der
Republik Polen, Jerzy Polaczek, Deputierter zum Sejm und viele
Vertreter der kommunalen Behörden der schlesischen Städte.
Die Gäste empfing Stadtpräsident in Piekary Śląski, Stanisław
Korfanty.
Die Feierlichkeiten begannen traditionell mit der Einführung der Standarten, dem Singen der Nationalhymne und
Spielen des Turmliedes der Stadt Piekary Śląskie. Dann sprachen in der Reihe: Helena Leśniowska (Vorsitzende des Festkomitees des Korfanty-Jahres in Piekary Śląskie), Krystyna
Bochenek, Zygmunt Łukaszczyk und Stanisław Korfanty. Alle
unterstrichen in seinen Ausführungen die große Bedeutung
des Wirkens von Wojciech Korfanty nicht nur für Schlesien
und Polen, aber auch für die Bildung der Bürgergesellschaft. –
Hier erschien Korfanty, hier schlug er die Schaufel in die Erde
hinein und zusammen mit den Schlesiern baute diesen ungewöhnlichen Hügel – sagte Stanisław Korfanty am Fuße des
Wahrzeichens unserer Stadt. – Ich ermutige zum Besuchen des
Hügels nicht nur bei der Gelegenheit so wichtiger Feier – fügte
der Präsident hinzu.
Danach trugen der Chor „Polonia-Harmonia” und Schüler
des König-Johann-Sobieski-Lyzeums in Piekary Śląskie einen
kurzen artistischen Programm vor, dem Wojciech Korfanty gewidmet. Ihr Auftritt, beendet mit dem Singen des Liedes
„Gaude Mater Polonia”, war herrliche Vorbereitung zum Höhepunkt der Feier – Enthüllung der Tafel, die im Namen der
Einwohner der Stadt der Präsident Stanisław Korfanty gestiftet
hat. Den weiß-roten Band von der Tafel zerrissen der Wojewode
Zygmunt Łukaszczyk, Präsident Stanisław Korfanty und Helena
Leśniowska. Dann legten die zahlreichen Delegationen die Blumen unter der Tafel. Es war der letzte offizielle Punkt des Festes,
dem sich das Picknick der Pfadfinder schloss – mit Erbsensuppe,
Lagerfeuer und gemeinsamen Singen in Begleitung der Gitarre.

lebration of the Year of Wojciech Korfanty held in Piekary
Śląskie. The event proved one thing, namely that such ventures,
which are related with history and are held in commemoration
of great Poles and important national events do not have to be
boring. On the 77th anniversary of reading out the erection
act of the Mound of Liberation, about 1000 people gathered at
its feet, many of whom were very young. The 70th anniversary
of death of the Third Silesian Uprising dictator was properly
commemorated by the inhabitants of Piekary Śląskie.
Many remarkable guests were present, including the Silesian
Voivode – Zygmunt Łukaszczyk, late Krystyna Bochenek –
at the time the marshal of the Senate of the Republic of Poland,
Jerzy Polaczek – a Sejm Deputy as well as many representatives
of Silesian towns’ local governments. Stanisław Korfanty, the
president of the town, acted as the host of the meeting.
The celebration started with the traditional act of carrying in the banners, singing the anthem and playing the bugle
call of Piekary Śląskie. Then, there was a series of speeches
given by: Helena Leśniowska (the Chairwoman of the Hono
rary Committee of the Year of Wojciech Korfanty Celebrations
in Piekary Śląskie), Krystyna Bochenek, Zygmunt Łukaszczyk
and Stanisław Korfanty. All the speakers emphasised the great
significance of Wojciech Korfanty’s deeds, not only for Silesia
and Poland, but also for the formation of a civic society. “This is
where Wojciech Korfanty would come and dig the ground with
a spade together with other Silesians to erect this remarkable
Mound”, said Stanisław Korfanty at the feet of the symbol of our
town. “Everybody is most welcome to come to the Mound at
any time, not only on such important days as this one”, added
the president.
Then the “Polonia-Harmonia” choir and students from the
King John III Sobieski Secondary School in Piekary gave a short
performance dedicated to Wojciech Korfanty. The performance,
terminated by the artists singing “Gaude Mater Polonia”, was
a great introduction to the culmination of the whole event, namely the unveiling of a plaque founded by the president, Stanisław
Korfanty, on behalf of the inhabitants of Piekary Śląskie. A whiteand-red scarf was torn off the plaque by the Voivode – Zygmunt
Łukaszczyk, the town president – Stanisław Korfanty and by
Helena Leśniowska. Then, delegations who came to Piekary in
a great number placed flowers by the plaque. This was the final
official part of the celebration. After that a scout picnic started –
with pea soup, bonfires, singing songs and playing guitars.
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Prezydent Piekar Śląskich Stanisław Korfanty podczas oficjalnych
uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Wojciecha
Korfantego. W tle poczty sztandarowe szkół i hufców harcerskich
Stadtpräsident von Piekary Śląskie Stanisław Korfanty während
der Feierlichkeiten der Einweihung der Gedenktafel zum Ehren
Wojciech Korfanty. Im Hintergrund Fahnengruppen der Schulen
und Pfadfinder
The President of Piekary Śląskie, Stanisław Korfanty, at the official
ceremony of unveiling Wojciech Korfanty’s plaque. School
and scout troop colour parties in the background

Prezydent Piekar Śląskich i wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk
przeglądają wpisy w „Złotej Księdze Budowy Kopca”. Z lewej
Zenon Przywara, z prawej śp. Krystyna Bochenek
Stadtpräsident von Piekary Śląskie und Wojewode
der Wojewodschaft Schlesien Zygmunt Łukaszczyk blättern
im „Goldenen Buch”. Links Zenon Przywara, rechts + Krystyna
Bochenek
The President of Piekary Śląskie and the Silesian Voivode,
Zygmunt Łukaszczyk, browsing the entries in „The Golden Book
of the Erection of the Mound”. On the left: Zenon Przywara,
on the right: Krystyna Bochenek [deceased]

„Piknik z latawcem”, 9 IV 2012 r.
„Picknick mit der Drache”, 09.04.2012
„Picnic with a kite”, 9 April 2012
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