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Biało - czerwona nad miastem 
w listopadzie 1939 r.

Niewielu pamięta już to wydarzenie osobiście, właściwie pamięć o nim trwa tylko 
w kręgach harcerskich, bo z harcerstwem w Rybniku związane jest najbardziej.

Ciemną i zimną nocą z 10 na 11 listopada 1939 r., kiedy po uśpionych ulicach 
miasta chodziły tylko niemieckie patrole policyjne z psami, kilkadziesiąt metrów od 
rynku trójka chłopców chyłkiem zbliżała się do zabudowań farbiami1. Jeden z nich 
stanął na czatach w zaułku ul. J. Hallera, drugi w pobliżu, obok zwalistego gmachu 
sądu, trzeci zaś odważnie zmierzał do fabrycznego komina. Ostrożnie, bo komin 
solidnie nadgryziony byl już zębem czasu, młody człowiek rozpoczął mozolną wspi
naczkę. W kieszeni na piersi trzymał swój skarb: biało-czerwone zawiniątko. Zma
gał się nie tylko z mroźnym wiatrem, ale przede wszystkim ze strachem. Mniejszą 
obawą napełniały go ledwo trzymające się w murze klamry, większą strach, że nie 
uda mu się zawiesić flagi - symbolu "tej co nie zginęła” w rocznicę odzyskania 
Niepodległości. Udało się. Chłopiec nie zauważony, w towarzystwie pilnujących go 
kolegów zniknął w ciemnościach nocy. Bladym listopadowym rankiem nad Rybni
kiem załopotała polska flaga. Jej widok wywołał u rybniczan gwałtowne reakcje. 
Polacy ze łzami wzruszenia w oczach patrzyli na biało-czerwony skrawek materii, 
miejscowi Niemcy i hitlerowscy administratorzy miasta z wściekłością. Wiele daliby 
za to, aby ów znak zniknął natychmiast. Jednak upłynęło wiele godzin zanim oku
pant znalazł śmiałka, który odważył się wejść na komin. Jego nazwisko, a właściwie 
przezwisko "Harry Pil" podają świadkowie wydarzenia. Był to miejscowy włóczęga, 
takich tu określano mianem "pacler", który za niewielką opłatą, często za alkohol, 
popisywał się swoją zręcznością i różnorodnymi sztuczkami. On to wreszcie zdjął 
górującą nad obwieszonym hitlerowskimi flagami centrum miasta skromną biało- 
czerwoną.
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W pojawiających się do tej pory publikacjach (por. zestawienie w przyp. 2) autorzy podają, że flaga zawisła 
na kominie garbami. Na podstawie relacji harcerza ( rocznik 1916 ), kolegi Floriana Procka doskonale 
pamiętniającego to wydarzenie ustaliłam, że flaga zawisła na kominie nie istniejącej od lat czterdziestych 
niewielkiej farbiami u zbiegu obecnych ulic Miejskiej i Hallera. Wspomniana wyżej farbiamia znajdowa
ła się kilkadziesiąt metrów dalej w głębi ul. Pocztowej. Podobnie sporną kwestią pozostaje czas jaki 
upłynął do momentu zdjęcia flagi. Przyjęło się, iż wisiała przez kilka godzin; nie jest jednak wykluczone, 
iż było to parę dni, jak utrzymuje to mój informator.
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Pozostaje jeszcze dać odpowiedź na pytanie: kim byli owi młodzi śmiałkowie, 
ryzykujący życie własne i rodzin, aby zawiesić nad sterroryzowanym aresztowania
mi działaczy polskich miastem, ten znak sprzeciwu i walki? Byli to rybniccy harce
rze, którzy już od pierwszych dni wojny rozpoczęli walkę z Niemcami. Nazwisk 
tych, którzy pilnowali nie przechowała ludzka pamięć - zresztą niebezpiecznie było 
wówczas pytać i wiedzieć zbyt wiele. Głównym wykonawcą i autorem uwieńczone
go sukcesem pomysłu był Florian Procek2 z I Drużyny Harcerskiej im. Adama 
Mickiewicza w Rybniku.

Okupacja rozpoczęła się tutaj 1 września 1939 r. 
we wczesnych godzinach nocnych. Już w kilka go
dzin po zajęciu miasta Niemcy na podstawie specjal
nej listy aresztowali około 300 Polaków - przeważnie 
powstańców śląskich, działaczy narodowych i harce
rzy. Zabrano się do likwidacji wszelkich śladów pol
skości - odpowiedzią na to był powszechny opór i 
spontaniczna działalność konspiracyjna. Harcerzy - 
pierwsze pokolenie wolnej Polski - wychowano sta
rannie i z troską przepojoną patriotyzmem. Oni mieli 
tworzyć i budować dla Ojczyzny - musieli w rzeczy
wistości końca 1939 roku rozpocząć inną pracę. Ruch 
oporu wśród harcerzy przybrał w październiku tegoż 
roku postać podziemnej Polskiej Organizacji Powstań
czej, współpracującej ściśle z komendanturą wojenną 
Śląskiej Chorągwi Harcerskiej. Z inicjatywy POP w 

dzień Wszystkich Świętych, a więc kilka dni przed bohaterską akcją Florka Procka, 
na grobach powstańców śląskich i żołnierzy polskich złożono wieniec i zatknięto 
biało - czerwone chorągiewki. Pojawiła się kolportowana potajemnie prasa (np. wta
jemniczeni mogli zrobić "gazetki" w ławkach kościoła o.o. franciszkanów), harcerze 
rozprowadzali sporządzone przez siebie "cegiełki", przeznaczając uzyskane pienią
dze np. na pomoc dla więźniów.

Walka z Niemcami przybierała, jak widać, w końcu roku 1939 różne formy. Być 
może najistotniejszą ich wartością była nadzieja jaką niosły ze sobą skrawki biało- 
czerwonych symboli przygotowanych harcerskimi dłońmi, symboli dla których wielu 
z nich oddało młode życie.

Florian Procek (1918-1940).

2 Florian Procek, syn Stefana i Małgorzaty, urodzi! się 13 marca 1918 r. Uczeń rybnickiego gimnazjum, 
członek I Miejskiej Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza w Rybniku. Wiosną 1940 r. wobec 
prawdopodobieństwa zaciągu do Wehrmachtu razem z kolegą przekroczył granicę Generalnego Gu
bernatorstwa. Miał zamiar przedostać się na Węgry, stamtąd dalej na Zachód. Niestety w domu gdzie 
nocowali żandarmeria aresztowała gospodarza. Złapano ich, a ponieważ nie mieli dokumentów uwię
ziono a następnie 3 lipca 1940 r. rozstrzelano w lesie pod Olsztynem k. Częstochowy. Ich zwłoki razem 
z innym i po w ojnie ekshum ow ano, składając na cm entarzu w ojskow ym  w C zęstochow ie. 
Krótkie biogramy F. Procka zamieszczono w : Księdze Pam iątkowej Państw ow ego Gimnazjum i 
Liceum w Rybniku 1922 - 1947, Rybnik 1947, s. 44 - 45; Z dziejów  harcerstwa na Ziem i Rybnickiej. 
M ateriały do użytku wewnątrzorganizacyjnego przygotow ane p rzez Kom isję H istoryczną ZHP Hufca 
im. hm. J. Pukowca w Rybniku, Rybnik 1986; pracy zbiorowej : 75 lat Hufca ZHP im. hm. Józefa 
P u k o w ca  w R ybniku . H is to r ia  la t 1 9 2 3  - 1998, R ybn ik  1998, s. 32 - 33, 48, 92. 
Pamięć o Florku przechowują także życzliwe relacje przyjaciół - harcerzy.


