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Powstania Śląskie
Trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, 
które miały miejsce w latach 1919–1921 
między ludnością polską niemiecką. 
Odbyły się one w okresie formowania 
się Państwa Polskiegopo 
zakończeniu I wojny światowej.

• I powstanie śląskie – od 16 sierpnia do 24 
sierpnia 1919 r.

• II powstanie śląskie – od 19/20 sierpnia 
do 25 sierpnia 1920 r.

• III powstanie śląskie – od 2/3 maja (już 
po plebiscycie) do 5 lipca 1921 r.

Zasięg Powstań Śląskich



I Powstanie Śląskie
I powstanie pod wodzą Alfonsa 
Zgrzebnioka wybuchło 16 sierpnia 1919 r. w 
związku z aresztowaniem śląskich 
przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej 
i niezadowoleniem ludności polskiej z terroru 
i represji niemieckich, których przejawem 
była m.in. masakra w Mysłowicach. 
Powstanie objęło głównie powiaty 
pszczyński i rybnicki oraz część okręgu 
przemysłowego. Jedynym celem, jaki 
osiągnięto, było zmuszenie władz 
niemieckich do ogłoszenia amnestii, zaś na 
obszarze plebiscytowym wciąż panowały 
siejące terror bojówki.

Powstańczy samochód pancerny 

,,Korfanty’’



II Powstanie Śląskie
II powstanie pod wodzą Alfonsa 
Zgrzebnioka wymierzone było w 
niemiecką dominację we władzach 
administracyjnych prowincji i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
ludności polskojęzycznej. Wybuchło 
po licznych aktach terroru ze strony 
niemieckiej. Powstanie objęło swym 
zasięgiem cały obszar okręgu 
przemysłowego oraz część powiatu 
rybnickiego.

Polski plakat propagandowy



III Powstanie Śląskie
 III powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 

maja 1921 r. i było największym zrywem 

powstańczym Ślązaków w XX w. W czasie III 

powstania doszło do dwóch dużych bitew 

powstańców z Niemcami w rejonie Góry Świętej 
Anny i pod Olzą. Były to najkrwawsze starcia w 

czasie powstań śląskich. Konwencja była 

korzystna dla Polski, jeśli chodzi o istniejące na 

nim obiekty przemysłowe. Polsce przypadło 50% 

hutnictwa i 76% kopalń węgla.

 III powstanie, pod wodzą Wojciecha Korfantego, 

miało na celu poprawę niekorzystnego dla Polaków 

wyniku Plebiscytu na Górnym Śląsku. Na mocy 

postanowień traktatu wersalskiego decyzję, do 

którego państwa należeć będzie Górny Śląsk, oddano 
w ręce ludności mającej się wypowiedzieć w 1921 r. 

W plebiscycie większość ludności (59,6%) 

opowiedziała się za Niemcami. Na życzenie Polski 

dopuszczono do głosowania Górnoślązaków 

mieszkających poza granicami Śląska



Pomnik w  Głogówku

POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY 50 
ROCZNICĘ III POWSTANIA 
ŚLĄSKIEGO ORAZ XXV-LECIA 
POWROTU GŁOGÓWKA DO 

MACIERZY - GŁOGÓWEK

Autor; Derlik Julia



Opis na pomniku;

1921-1971 BOJOWNIKOM O 

WOLNOŚĆ ŚLĄSKA W 50 
ROCZNICĘ III POWSTANIA 

ŚLĄSKIEGO MAJ 1971 R.
GŁOGÓWEK NA ZAWSZE POLSKI 
W 25 ROCZNICĘ POWROTU DO 

MACIERZY SPOŁECZEŃSTWO 
MIASTA.



Pomnik w Kędzierzynie Koźlu

Pomnik poświecony
poległym w Powstaniu
Śląskim w 1921 r 
Powstańcom Śląskim

walczącym o wyzwolenie
Kędzierzyna

Autor ; Derlik Julia



Opis na pomniku;

Bohaterskim Powstańcom 

Śląskim poległym w 
walkach o Kędzierzyn w 3 

Powstaniu Śląskim w 1921 

roku cześć ich pamięci



Pomnik w Zdzieszowicach

Monumentalny 

Pomnik Powstańca 

Śląskiego, 

odsłonięty został w 

1981 roku.

Autor; Derlik Julia



Opis na pomniku;

Ufundowały go Zakłady 

Koksownicze "Zdzieszowice", 

które do dziś są właścicielem 

obiektu. Na pomniku jest napis "W 

hołdzie powstańcom" - (Stargate)



Pomnik w Kędzierzynie Koźlu

Pomnik ku chwale 
Bohaterom Powstania 

1921-1971, powstała w 

miejscu walk Powstań 

Śląskich

Autor ; Derlik Julia



Opis na tablicy;

Walki o Kędzierzyn toczyły 
się od 3 maja do 6 czerwca 

1921 r  , tu było dowództwo 
okręgowe grupy,, wschód’’



Przygotowała ;

Derlik Julia

Źródło; wikipedia

Zdjęcia; własne


