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Pomnik przywódcy powstań śląskich stanie na skwerze u zbiegu ul. Powstańców Śląskich i Orlej. 
Projekt został już wybrany, odsłonięcie w przyszłym roku.

Korfantego postanowiła uczcić Fundacja Odbudowy 
Demokracji im. Ignacego Paderewskiego. - Jednym z naszych 
celów jest przywrócenie w polskim społeczeństwie 
świadomości własnych osiągnięć i godności narodowej - mówi 
wiceprezes fundacji Jerzy Oczkowicz. - Pomnik Korfantego we 
Wrocławiu to hołd złożony przywódcy powstań śląskich. 
Człowiekowi, który walczył o prawa Polaków, możliwość 
nauczania języka polskiego i pielęgnowania swojej kultury na 
całym Śląsku - podkreśla Oczkowicz.

I nagroda - Tomasz Wenklar 
Fot. Natalia Dobryszycka / AG 

Wrocław poświęcił już Korfantemu ulicę, tablice pamiątkowe 
na budynku uniwersyteckim i w kościele św. Elżbiety oraz 
hasło w encyklopedii. Wojciech Korfanty studiował bowiem w 
latach 1896-1901 na Wydziale Filozoficznym tutejszego 
Uniwersytetu. Działał m.in. w Towarzystwie Akademików 
Górnoślązaków, mieszkał w pokoju wynajętym przy Ottostraße 
19 (dziś ul. Kazimierza Jagiellończyka) i w pensjonacie przy 
Neue Junkernstrasse 5c (ul. Jana Kilińskiego). W maju 1901 
przeniósł się do Berlina, gdzie skończył studia. Teraz wraca do 
Wrocławia za pośrednictwem Tomasza Wenklara, młodego 
rzeźbiarza z Tychów. Wygrał ogłoszony w maju ogólnopolski 
konkurs na pomnik Korfantego. Pokonał 10 konkurentów. 

II nagroda - Agnieszka Świerzowicz-Maślaniec, Marek Maślaniec 
Fot. Natalia Dobryszycka / AG Fot. Natalia Dobryszycka / AG

Juror konkursu Leon Podsiadły, rzeźbiarz i profesor 
wrocławskiej ASP: - Poziom nie był rewelacyjny, ale 
nagrodzony projekt uważam za interesujący. Ma w sobie 
dynamizm, co pasuje do postaci Korfantego, człowieka 
wielkiej energii. Autor projektu cztery lata temu skończył 
krakowską ASP. Robił dyplom u prof. Bogusza Salwińskiego. 
Widać, że jest profesjonalistą. Zakładamy, że będziemy mogli 
obserwować, jak postępuje praca nad pomnikiem i ewentualnie 
coś doradzić, skorygować. 

III nagroda - Karol Badyna
Fot. Natalia Dobryszycka / AG
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Monument zostanie odlany z brązu, znajdzie się na nim inskrypcja zatwierdzona uchwałą Rady 
Miejskiej: "Wojciech Korfanty (20.04.1873-17.08.1939) / Obrońca polskości Śląska / Polski poseł 
w parlamencie Niemiec (1903-1918) / Przywódca Powstań Śląskich / Poseł i Senator RP / 
Współtwórca i Prezes Stronnictwa Pracy (1937-1939) / Student Uniwersytetu Wrocławskiego 
(1896-1901)".

Pomnik ma kosztować 650 tys. zł, miasto dało jedną dziesiątą tej sumy, resztę zbiera fundacja. - 
Chcemy pomnik odsłonić 3 maja, w rocznicę wybuchu III powstania śląskiego - mówi Oczkowicz.

Na razie zwycięski projekt i dwie inne nagrodzone prace można oglądać w Bazylice św. Elżbiety. 

Źródło: Gazeta Wyborcza Wrocław


