


MIEJSCA PAMIĘCI POWSTAŃ ŚLĄSKICH 

ZATRZYMANE W FOTOGRAFII



WARTO WSPOMNIEĆ...

Rok 2021 to szczególny czas, w którym mamy okazję pogłębić naszą wiedzę 
oraz utrwalić pewne informacje na temat niezwykle ważnych dla naszego 

regionu wydarzeń. Mowa tu oczywiście o Powstaniach Śląskich. Już 
wkrótce - na początku maja - będziemy obchodzić 100 rocznicę III 

Powstania Śląskiego. W związku z tym chciałabym nieco przybliżyć i 
opisać te trzy ciekawe historie, które mają znaczący charakter nie tylko dla 
poszczególnych regionów, na których zatargi te się toczyły, ale również dla 
całej Polski. Przedstawię również kilka fotografii mojego autorstwa, które 

przedstawiają miejsca poświęcone I, II i III Powstaniu Śląskiemu.



I POWSTANIE ŚLĄSKIE

16-24 SIERPNIA 1919



SYTUACJA NA 

GÓRNYM 

ŚLĄSKU

Po kapitulacji armii niemieckiej w listopadzie 1918 r. oraz 
ucieczce cesarza Wilhelma II z Niemiec sytuacja na Górnym 
Śląsku była bardzo napięta. Na skutek niemieckich szykan 

zwiększała się radykalizacja nastrojów społecznych i narodowych 
wśród Polaków zamieszkujących Górny Śląsk. Ludność na śląsku 
domagała się rezolucji na rzecz niepodległej Polski, w skład której 

miał wchodzić polski Śląsk. Domagano się także 
naprawy stosunków społecznych, nacjonalizacji, ośmiogodzinnego 
dnia pracy, godziwych rent i zarobków, ubezpieczeń itp. Zaczęto 
wówczas organizować i tworzyć Rady Ludowe, które miały na 

celu reprezentowanie ludności polskiej wobec administracji 
niemieckiej. Do najbardziej znanych należały: Naczelna Rada 

Ludowa w Bytomiu, Zjednoczenie Zawodowe Polskie i Narodowe 
Stronnictwo Robotników.



JAK NIEMCY OBCHODZILI SIĘ Z POLAKAMI?

Władze niemieckie aby jak najbardziej ograniczyć rozwój organizacyjny 
mieszkających na Śląsku Polaków mianowały komisarzem rządowym Ottona 
Hörsiga (zdjęcie obok), którego poźniej nazwano "katem Polaków". Prezydent 
rejencji opolskiej – Joseph Bitty uznał działalność propolską za zdradę stanu. 
Rząd w Berlinie wzmocnił stacjonujący na Górnym Śląsku korpus wojskowy 
poprzez skierowanie pod koniec 1918 roku na jego teren 117 Dywizji Piechoty 
pod dowództwem generała majora Karla Hoefera. Niemiecki Górnośląski 
Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych zorganizował i sfinansował też 
liczne formacje militarne, tzw. Freikorpsy rozbijające pokojowe polskie wiece, 
dokonujące rewizji, aresztowań i rabunków na Polakach. W dniu 13 stycznia 
1919 komisarz Otto Hörsig ogłosił stan oblężenia na Górnym Śląsku, w 
wyniku czego zniesiono nietykalność osobistą, a wojsko uzyskało prawo 
dokonywania rewizji i aresztowań polskich działaczy politycznych. Zabroniono 
zwoływania polskich wieców i wprowadzono godzinę policyjną.

„Jedyny sposób naszej wygranej widzę w zastosowaniu brutalnej represji względem wszystkiego, co polskie.” - Otto Hörsig



BEZPOŚREDNIE 

PRZYCZYNY 

WYBUCHU I 

POWSTANIA 

ŚLĄSKIEGO

1. POWSTANIE OLESKIE – pierwsze zbrojne wystąpienie polskiej 
ludności Górnego Śląska przeciwko Niemcom zorganizowane w okolicach 
Olesna nocą 7/8 czerwca 1919 r. Stronami konfliktu byli polscy powstańcy 
oraz Republika Weimarska. Przyczyną tego powstania były dążenia 
niepodległościowe Polaków, a samo powstanie zostało stłumione.

2. STRAJK SIERPNIOWY - śląscy górnicy i hutnicy w czasie strajku od 11 
do 14 sierpnia 1919 zażądali niedopuszczania do pracy terroryzujących 
Górny Śląsk członków bojówek niemieckich oraz byłych grenzschutzowców. 
Robotnicy wysunęli także takie żądania, jak: zaniechanie masowych 
zwolnień robotników, podwyżki płac i odwołanie stanu oblężenia.

3. MASAKRA W MYSŁOWICACH - w dniu 15 sierpnia 1919 przed 
bramą kopalni „Mysłowice” zebrało się około 3 tys. śląskich robotników z 
żonami i dziećmi w celu podjęcia wynagrodzenia za pracę. Niemiecka 
dyrekcja przesuwała termin wypłaty do momentu, gdy ok. godz. 13.00 
zaczęto wpuszczać na teren kopalni mniej więcej 30-osobowe grupki 
robotników. Wzburzony długim oczekiwaniem tłum wtargnął na podwórze 
kopalni, w związku z czym oddział Grenzschutzu otworzył ogień i zabił 
siedmiu górników, dwie kobiety i 13-letniego chłopca. Masakra wywołała 
ogromny szok i zradykalizowała nastroje polskiej ludności na Górnym 
Śląsku.



WYBUCH I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

11 sierpnia 1919 w Bytomiu odbyło się oddolne zebranie komendantów 
powiatowych POW Górnego Śląska pod kierownictwem Józefa Grzegorzka, na 

którym uchwalono żądanie rozpoczęcia powstania. Do Strumienia z tym żądaniem 
oddelegowano Stanisława Mastalerza i Jana Lortza. Jeszcze przed wybuchem I 

powstania śląskiego dochodziło do wzajemnego ostrzału pozycji pomiędzy 
przyszłymi powstańcami znajdującymi się w obozie uchodźców 

w Piotrowicach leżących a Grenzschutzem stacjonującym w Gołkowicach. W tej 
sytuacji zaskoczona grupa śląskich uchodźców w Piotrowicach na Śląsku 

Cieszyńskim, pod kierownictwem Maksymiliana Iksala, wydała dowódcom POW 
Górnego Śląska w Rybniku i Pszczynie rozkaz rozpoczęcia powstania, oznaczając 

termin wybuchu na 17 sierpnia 1919 o godz. 2.00 w nocy.



PRZEBIEG I POWSTANIA 

ŚLĄSKIEGO - NAJWAŻNIEJSZE 

WYDARZENIA

DATA MIEJSCOWOŚĆ DOWÓDCA PRZEBIEG

16.08.1919 Urbanowice Wiktor Szczygieł Powstańcy rozbroili oddział Grenzschutzu.

17.08.1919 Tychy Stanisław Krzyżowski Powstańcy zdobyli dworzec kolejowy, folwark, pocztę.

17.08.1919 Paprocany Ludwik Gongor, Józef 

Kurzak i Jan Duk,

Powstańcy zdobyli wieś i odwach, w którym bronili się 

Niemcy.

20.08.1919 Dąbrówka Mała Henryk Miękina Powstańcom udało się zestrzelić jeden z trzech niemieckich 

samolotów biorących udział w walce.

20-23.08.1919 Mysłowice Ryszard Mańka Powstańcy zdobyli południową część miasta z dworcem. Zajęto 

też wieżę Bismarcka, która została ostrzelana i uszkodzona 

przez Grenzschutz.



STANISŁAW KRZYŻOWSKI - żył w latach 1893-1933. Był on podporucznikiem 

piechoty Wojska Polskiego a także powstańcem śląskim, komendantem Polskiej Organizacji 

Wojskowej Górnego Śląska na powiat pszczyński oraz sekretarzem powiatowym Polskiego 

Komitetu Plebiscytowego i Rady Ludowej. Był bardzo bliskim współpracownikiem Wojciecha 

Korfantego.

WOJCIECH KORFANTY - żył w latach 1873-1939. Był to 

polski przywódca narodowy Górnego Śląska, związany 

z chrześcijańską demokracją. Uznawany jest on za jedną z 

najważniejszych postaci Śląska iż uwagi na jego walki na rzecz 

przyłączenia Śląska do Polski. Jeden z ojców niepodległej 

Polski.





CO SIĘ DZIAŁO PO I POWSTANIU ŚLĄSKIM?

24 sierpnia 1919 główny komendant powstania Alfons Zgrzebniok, widząc, że nie ma szans na zdobycie większej 

ilości amunicji oraz, że pomoc z Polski nie nadejdzie a Niemcy ściągają znaczne posiłki, wydał rozkaz 

zaprzestania walk. Z Górnego Śląska uciekło wówczas ok. 9 tysięcy powstańców i działaczy politycznych, dla 

których z obawy przed zemstą niemieckich nacjonalistów zaczęto tworzyć obozy przejściowe w Sosnowcu, 

Grodźcu, Szczakowej, Oświęcimiu, Jaworznie i Zawierciu. Niemieckie zbrodnie były przedmiotem badań komisji 

wojskowej, która potwierdziła informacje nadchodzące z Górnego Śląska. Udowodniono zbrodnie na rodzinie 

Stanowych z Zawodzia i wielu innych. W Warszawie 29 sierpnia 1919 odbyły się cztery manifestacje poparcia dla 

Ślązaków, w których wzięło udział kilkaset tysięcy osób. Podsumowując, I powstanie przyniosło dla sprawy 

polskiej bardzo korzystne rezultaty. Ogłoszone w listopadzie 1919 wyniki wyborów do rad gminnych i miejskich 

w rejencji opolskiej okazały się wielkim polskim sukcesem. Obóz polski zdobył 6822 mandaty na 11 255 radnych. 

Wybory wykazały, że mieszkańcy Górnego Śląska nie akceptowali ani pruskich metod rządzenia, ani 

szykanowania ludności mówiącej po polsku.



POMNIK CZYNU 
POWSTAŃCZEGO NA 

GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY

Przedstawiona obok fotografia to główne miejsce 
uroczystości poświęconych pamięci poległych w 

powstaniach śląskich i jeden z najbardziej znanych 
tego typu obiektów na Śląsku. W wyniku podziału 

Górnego Śląska Góra św. Anny znalazła się na 
terytorium Niemiec. W założeniu miejsce to miało 

pełnić funkcje propagandowe i służyć m.in. 
nazistowskim. uroczystościom.

W 1945 roku Górny Śląsk wraz z Górą Świętej 
Anny powrócił w granice Polski. Mauzoleum 

i amfiteatr zostały wysadzone w powietrze. Prace 
nad budową tego obiektu zaprojektowanego przez 

Xawerego Dunikowskiego toczyły się w latach 
1921-1938. Pomnik składa się z czterech 

połączonych ze sobą piętnastometrowych pylonów 
(słupów) pokrytych scenami nawiązującymi do 

walk o Śląsk. W prześwicie pylonów umieszczone 
zostały postaci: górnika, hutnika, rolnika i kobiety 

śląskiej z dzieckiem. W centrum założenia 
ustawiono znicz. W zwieńczeniu pylonów 

umieszczono osiem rzeźbionych „głów śląskich".



II POWSTANIE ŚLĄSKIE

19-25 SIERPNIA 1920



PRZYCZYNY 
WYBUCHU II 
POWSTANIA 
ŚLĄSKIEGO

W roku 1920 na Górnym Śląsku ponownie panowała bardzo napięta atmosfera, która 

była spowodowana następującymi sytuacjami:

1. 25 kwietnia 1920 r. doszło w miejscowościach 

takich jak Bytom, Gliwice, Katowice, Chorzów, Mysłowice, Pszczyna,Radzionków, Rud

a, Rybnik, Wirek, Wodzisław, Zaborze i Zabrze do wieców protestacyjnych ludności 

zorientowanej propolsko przeciwko antypolskiemu terrorowi niemieckiemu.

2. Podczas obchodów święta Konstytucji 3 maja niemieckie bojówki zaatakowały 

polskie pochody.

3. Strajk szkolny młodzieży domagającej się równouprawnienia dla języka polskiego w 

szkołach na Górnym Śląsku.

4. Atak niemieckich bojówek na Polski Komisariat Plebiscytowy mieszczący się w 

Bytomiu, zdemolowanie lokali powiatowych Polskich Komitetów Plebiscytowych m.in. 

w Głogówku i Koźlu.

5. Atak niemieckich bojówek na siedzibę powiatowego inspektora Międzysojuszniczej 

Komisji, zdemolowanie siedziby polskiego komitetu plebiscytowego w Katowicach.



PRZEBIEG POWSTANIA

W nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r. wybuchło powstanie. Rozpoczął się strajk generalny. 

Dowództwo POW nakazało rozpoczęcie działań bojowych w 5 okręgach wojskowych.

MIEJSCE DOWÓDCA WYDARZENIA

Powiat pszczyński Stanisław Krzyżowski Zajęcie przez powstańców całego powiatu pszczyńskiego z wyjątkiem Pszczyny.

Górny Śląsk Stanisław Krzyżowski Powstańcy zdobyli Szopienice, Mikołów, Murcki, Hołdunów, Dąbrówkę 

Małą Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, Ochojec oraz Hutę Baildon, Rozbark, Brzeziny 

Śląskie, Dąbrówkę Wielką, Brzozowice-Kamień, Piekary 

Śląskie, Miechowice, Bogucice, Bytom

Powiat rybnicki Jan Wyglenda, Józef 

Witczak, Mikołaj 

Witczak

Powstańcy opanowali teren do linii Pszów – Wodzisław Śląski – Godów, a oddziały z Józefem 

Michalskim na czele zdobyły Wodzisław Śląski.



RYSZARD MAŃKA - żył w latach 1892-1940. Był to powstaniec śląski, mysłowicki 

komendant w okresie powstań śląskich, oficer Wojska Polskiego, odznaczony 

licznymi Krzyżami Zasługi za bohaterstwo na polu bitwy, członek POW.

Józef oraz Mikołaj Witczakowie –

bracia; polscy działacze społeczni i 

przedsiębiorcy. Brali udział w 

powstaniach oraz w działaniach 

plebiscytowych.



SYTUACJA PO II POWSTANIU ŚLĄSKIM

W dniu 25 sierpnia 1920 r. na skutek rozwiązania niemieckiej Sicherheitspolizei, 

uznano, że należy zakończyć działania powstańcze. Postulat strony polskiej został 

spełniony. Po II powstaniu Międzysojusznicza Komisja na miejsce policji 

niemieckiej wprowadziła mieszane jednostki polsko-niemieckie o 

nazwie Abstimmungspolizei, czyli „Policja Plebiscytowa” (składająca się po 

połowie z Polaków i Niemców). Obiecano też ukaranie sprawców napadów 

antypolskich. Strona polska z kolei oficjalnie nakazała rozwiązać Polską 

Organizację Wojskową Górnego Śląska i wydała odezwę do zaprzestania strajku 

generalnego.



POMNIK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NA OSIEDLU POGORZELEC

Nasz region jest silnie związany zwłaszcza z
wydarzeniami III powstania śląskiego. W dniach 6-10
maja 1921 r. powstańcy śląscy rozpoczęli akcję mającą

na celu opanowanie rejonu Kędzierzyna, Bierawy i
Kłodnicy. Niemców zamierzano wyprzeć za Odrę.

Pieczę nad powstańcami w tych dniach trzymał
Walenty Fojkis. Pierwsze zbrojne przełamanie przez
Polaków miało miejsce pod Kotlarnią, a następnie w

rejonie Ortowic. Dwa bataliony Górnoślązaków zajęły
po walce Stare Koźle, a następnie Brzeźce, które jednak

śmiałym kontratakiem odbili Niemcy. 
Ostatecznie, w trakcie bitwy o Kędzierzyn wyparto

Niemców za Odrę, zdobyto ogromne
zapasy żywności, tabor kolejowy, 700 karabinów, 20

maszynowych, kilka granatników i granaty. Straty po obu
stronach wynosiły około 200 zabitych i rannych. Na ich 

cześć na osiedlu Pogorzelec postawiono pomnik z tablicą
upamiętniającą ofiary krwawych walk.



III POWSTANIE ŚLĄSKIE

2.05-05.07 1921



DLACZEGO 

WYBUCHŁO III 

POWSTANIE 

ŚLĄSKIE?

20 marca 1921 r. odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku. Miał 
on rozstrzygnąć o podziale pruskiego przed I wojną światową 
Górnego Śląska między Niemcy i Polskę. Końcowy wynik 
plebiscytu był niekorzystny dla strony polskiej. Za przyłączeniem 
Górnego Śląska do Polski opowiedziało się 40,3 proc. głosujących 
(479 365 osób), natomiast za pozostaniem w granicach 
niemieckich opowiedziało się 59,4 proc. (707 393 osoby). Niemcy 
zwyciężyli zwłaszcza w powiatach miejskich, a Polacy w gminach 
wiejskich. To właśnie Niemcy miały otrzymać prawie trzy czwarte 
obszaru plebiscytowego. Ostatecznego podziału granicy Górnego 
Śląska dokonała Rada Ambasadorów 20 października 1921 roku. 
Polsce przyznano obszar zamieszkały przez blisko milion 
mieszkańców (46 proc. ludności dzielonych terenów). W granicach 
Rzeczypospolitej znalazło się aż 75 proc. górnośląskich instalacji 
przemysłowych i 85 proc. rozpoznanych złóż węgla. Na znak 
protestu 2 maja wybucha strajk generalny w kopalniach i hutach. 
III powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921.



CZTERY FAZY POWSTANIA

Zatargi toczące się podczas III Powstania Śląskiego możemy podzielić na 4 następujące fazy:

1. 3–10 maja – powstańcy polscy opanowali tereny zakreślone „linią Korfantego”.

2. 11–20 maja – powstańcy umocnili się na zdobytych rubieżach, broniąc łańcucha opanowanych 
miejscowości.

3. 21 maja – 6 czerwca – toczyły się gwałtowne walki podczas kontrakcji niemieckiej. Wtedy to 
rozegrała się bitwa o Górę Świętej Anny, którą powstańcy polscy utracili oraz o Kędzierzyn, ale 
nie dopuścili do przerwania linii frontu i do wtargnięcia Niemców w głąb okręgu przemysłowego, 
oraz walki na południowym odcinku frontu.

4. 7–24 czerwca – ustanie walk i rozpoczęcie pertraktacji rozejmowych, przy pośrednictwie 
aliantów. Polacy i Niemcy stopniowo wyprowadzali swoje oddziały z terenu plebiscytowego.



NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

DATA OBSZAR DOWÓDCY PRZEBIEG

02.05.1921 Szczepanowice, Biedrzychowice, 

Racławice Śląskie

Tadeusz Puszczyński Działania dywersyjne – wysadzanie 

mostów, wiaduktów 

kolejowych niszczenie torów 

kolejowych

03.05.1921 Powiat pszczyński Stanisław Krzyżowski Opanowanie powiatu 

pszczyńskiego łącznie z Pszczyną

03.05.1921 Wodzisław Śląski Józef Michalski Opanowanie Wodzisławia 

Śląskiego

21-26.05.1921 Góra Świętej Anny Walenty Fojkis Po podziale Górnego Śląska Góra 

Świętej Anny pozostała w 

granicach Niemiec

23.05.1921 Rzeka Olza, Odra Bronisław Sikorski Ostatecznie powstańcom udało się 

odepchnąć Niemców oraz zdołano 

utrzymać pozycje obronne na linii 

Odry.



POMNIK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH -

LEŚNICA

Na rynku w Leśnicy znajduje się pomnik z 1981 r. upamiętniający 

walkę powstańców śląskich. Leśnicę zdobyto 7 maja 1921 

r. Autorem pomnika jest opolski rzeźbiarz Jan Borowczak. 

Pomnik, przedstawiający głowy powstańców śląskich, jest 

wyrazem pamięci o burzliwej historii tej ziemi. Obok pomnika 

znajduje się tablica z krzyżem powstańczym i napisami: „Miejsce 

walk powstańców śląskich” i „Chwała bohaterom”.



SKUTKI III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Ostatecznie III powstanie śląskie przyniosło Polsce i Ślązakom upragniony 
rezultat. W następstwie nowych ustaleń Komisji Sojuszniczej dokonano 

reinterpretacji wyników plebiscytu. Polska otrzymała mniejszą, za to 
lepiej zagospodarowaną część Górnego Śląska, zamieszkałą przez głównie 
polską ludność. Oczywiście państwo niemieckie nie pogodziło się z utratą 

dużej części przemysłu na przyznanych Polsce ziemiach i przez całe 
dwudziestolecie dążyło aktywnie do rewizji tych ustaleń.



POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY 
OFIARY POWSTAŃ ŚLĄSKICH -

NACZĘSŁAWICE

W miejscowości, w której mieszkam, przy głównej 
drodze znajduje się pomnik upamiętniający ofiary 

powstań śląskich (głównie III Powstania Śląskiego). 
Został on poświęcony 13 lipca 1924 r. Są to głównie 

polegli, którzy brali udział w wielu akcjach 
dywersyjnych takich jak wysadzanie mostów czy 

wiaduktów w okolicach Głogówka, Biedrzychowic 
czy Racławic Śląskich. Wielu ciał tych ofiar nie 

odnaleziono, lecz na ich cześć wzniesiono pomnik. 
Do dnia dzisiejszego mała grupka mieszkańców 
regularnie porządkuje teren wokół pomnika, aby 

każdy kto przejeżdżał obok mógł zwrócić na niego 
uwagę oraz wrócić pamięcią do tych ważnych 

wydarzeń.



CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM
PAMIĘTAJMY
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