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Wprowadzenie

O

głoszenie przez Sejm Rzeczypospolitej
oraz Sejmiki Wojewódzkie w Katowicach i Opolu roku 2019 ROKIEM POWSTAŃ�
Ś� LĄSKICH stało się okazją do przywoływania bohaterstwa i ofiary krwi Górnoślązaków – podobnie jak we wcześniejszych
na r odow ych z r y w ach w pows t a n iach:
kościuszkowskim, listopadow ym, st yczn iow y m i n ajś w ie ż sz y m W IEL KOP OL SKIM – oddanej w walce o prawo do życia
w WOL NEJ OJC Z Y Ź� NIE . St a ł y się w ię c
POWSTANIA Ś� LĄSKIE ważnym elementem
dziedzictwa narodowego, zobowiązującego następne pokolenia jako SPADKOBIERCÓ� W do spłacania patriotycznego długu.

Ich przy woł y wanie po stu latach w formie okolicznościowej w yst aw y jest
okazją do przybliżenia ż y jącemu pokoleniu post aw y pr zod ków. Sł u ż yć temu
m a n ie t y l ko u k a z a n ie w yd a r z eń p o wst ańcz ych, ale też prz ybliżenie drog i
prowadzącej do nich, od czasu Wiosny
Ludów, gdy Górnoślązacy po raz pierwszy
w masowej skali zamanifestowali
swoją polskość, po koniec Wielk iej
Woj n y, k i e d y o d r o d z i ł a s i ę P OL S K A ,
w której chcieli żyć.
Na treść wystawy składa się słowo histor yka, prezentacja dokumentacji postaw
wł ad z niemieck ich ora z et apy dec y z ji
konferencji pokojowej, kolejne element y
zabiegów mających na celu powrót regionu
do Macierz y, prz yk łady rozczarowania
ludności po decyzji o plebiscycie, na końcu
rozpaczliwa walka z broniąc y mi st at us

quo przeważającymi siłami niemieckimi.
Pierwszy zryw zbrojny mający na celu połączenie Ś� ląska z odradzającą się Ojczyzną
budził zarówno entuzjazm, jak i gorycz porażki. Uczucia znajdujemy m.in. w poezji.
W roku 1919 nieznany poeta radość swoją
zawarł w wierszu pt. „Marsz górnośląskich
powstańców”:

„Hej Ślązacy naprzód marsz,
Niechaj wieje sztandar nasz (…)
Niech oderwie Śląsk się nasz…”

Atmosferę klęski wpisał w swój wiersz pt.
„Powstaniec śląski z roku 1919” znany już
rodzimy poeta, August yn Ś� wider, k tór y
po klęsce musiał szukać schronienia w Polsce:

„Zrodzony z bólu, trudu i tęsknoty,
Z krwi górnośląskiej i rycerskiej kości,
Z twardej, hartownej, żelaznej roboty
Żyje powstaniec i za miedzą gości…”

O należnej bohaterom powstań pamięci
mówił 21 czerwca 1983 r. papież św. Jan
Paweł II: „Ze czcią wspominamy na Górze
Ś� więtej Anny również tych, którzy na tej
ziemi nie zawahali się, w odpowiednim czasie, złożyć ofiary życia na polu walki, jak
o tym świadczy znajdujący się tutaj pomnik
Powstańców. Góra Ś� więtej Anny pamięta
również o nich”.

Michał Lis

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie ustanowienia roku 2019
Rokiem Powstań Śląskich

„Śląsk właśnie dał całej Polsce przykład
wytrwałości i niezłomności w służbie idei
narodowo-państwowej”
– Eugeniusz Kwiatkowski.
Powstania Ś� ląskie są niezwykle ważnymi wydarzeniami historii Ś� ląska i historii Polski. Trzy
Powstania Ś� ląskie z lat 1919, 1920, 1921 niosą
przesłanie dla przyszłych pokoleń. Powstańcza
walka o powrót do Polski piastowskiego Górnego
Ś� ląska cechowała się wyjątkową konsekwencją
i skutecznością. Mimo trwającego kilka wieków
oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych
i stosowania przez niemiecką administrację
polityki germanizacyjnej polskość przetrwała.
Było to głównie zasługą kobiet – matek śląskich,
które z pokolenia na pokolenie przekazywały
swoim dzieciom i wnukom znajomość języka
polskiego, głównie poprzez modlitwę, tradycje
i zwyczaje, a także uczyły swoje dzieci historii
Polski. To one – matki śląskie wychowały polskich
patriotów, którzy w godzinie próby nie zawahali
się chwycić za broń i walczyć o to, aby Ś� ląsk
powrócił do Polski.
Dzięki bohaterskim zrywom powstańców śląskich, na których czele stali Wojciech Korfanty
oraz Alfons Zgrzebniok, ich determinacji oraz
hojnej daninie krwi znacząca część Górnego
Ś� ląska została w 1922 r. ostatecznie włączona do
odradzającej się II Rzeczypospolitej.

Wybitny mąż stanu i wielki przywódca ludu
śląskiego Wojciech Korfanty całe życie przeżył
ofiarnie w nieustającej służbie dla Ś� ląska i Polski.
Podczas Powstań Ś� ląskich okazał się genialnym

strategiem i dyplomatą. Zorganizował polską
administrację na obszarach powstańczych, nie
dopuścił do zniszczenia górnośląskiego potencjału
gospodarczego i doprowadził do przekazania
go Polsce w pełnej sprawności produkcyjnej, co
w zasadniczy sposób przyczyniło się do rozwoju
gospodarczego II Rzeczypospolitej. To potencjał
Górnego Ś� ląska umożliwił m.in. budowę magistrali
węglowej i ułatwił budowę Gdyni czy Centralnego
Okręgu Przemysłowego.
Powstania Ś� ląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego, są
końcowym akordem procesu jednoczenia ziem
polskich w okresie porozbiorowym. Patriotyzm
powstańców, ich umiłowanie polskości, rozsądek
oraz hart ducha tworzą ciągle aktualny wzorzec do naśladowania. Niech męstwo, wierna
służba i miłość do Ojczyzny, którymi wykazali
się powstańcy śląscy, będą drogowskazem
postępowania i wzorem życia dla przyszłych
pokoleń, a powstańcze czyny niech pozostaną
wyrazem najwyższego patriotyzmu w wymiarze
ogólnonarodowym i państwowotwórczym.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę
o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem Jej
odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu
na kształt granic odrodzonego i niepodległego
państwa polskiego i ustanawia rok 2019 Rokiem
Powstań Ś� ląskich.

Marszałek Sejmu
M. Kuchciński

Rezolucja Sejmiku Opolskiego
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
Sejmik Województwa Opolskiego nawiązując
do 100. rocznic związanych z upamiętnieniami
Powstań Ś� ląskich w kolejnych latach 2019, 2020
oraz 2021 oddaje hołd powstańcom, walczącym
o przyłączenie Górnego Ś� ląska do nowopowstałej
Polski. Pamiętamy też, że naprzeciw powstańcom
stanęli ci Ś� lązacy, którzy czując się Niemcami
optowali za pozostaniem ich ziemi w granicach
Niemiec. Niejednokrotnie rodziny żyjące na tej ziemi
w bolesny sposób doświadczały tragicznych przeżyć
tamtego czasu, gdzie brat stawał przeciwko bratu.
W duchu chrześcijańskiej tradycji i polskoniemieckiego pojednania pragniemy oddać cześć
wszystkim Ś� lązakom poległym w tym konflikcie.
Wydarzenia sprzed 100 lat zmieniły bieg historii, a
cześć Górnego Ś� ląska po zmianie granicy znalazła
się w granicach odrodzonego Państwa Polskiego.

Symbolem tych wydarzeń stała się Góra św. Anny,
gdzie upamiętniono te wydarzenia, najpierw
przed wojną, pomnikiem poświęconym stronie
niemieckiej, a później po wojnie stronie polskiej.
Pomnik Czynu Powstańczego, na wiele lat stał się
głównym miejscem uroczystości poświęconych
pamięci poległych w powstaniach śląskich.

Obecnie Pomnik i Amfiteatr na Górze św. Anny
wymaga pilnego remontu i w związku z tym,
Sejmik Województwa Opolskiego zwraca się do
Prezydenta RP i Rządu RP z apelem o dołożenie
wszelkich starań, aby to miejsce – w 100. rocznicę
tamtych wydarzeń – w godny sposób czciło, ale
też informowało o tej niełatwej historii naszej
ziemi w duchu słów wypowiedzianych przez
Jana Pawła II na tej górze: „że ziemia ta wciąż
potrzebuje wielorakiego pojednania”.

Uchwała Sejmiku Śląskiego
z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia roku 2019
Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.) oraz
§ 18 a ust. 2 pkt 4 Statutu Województwa Ś� ląskiego
(Dz. Urz. Woj. Ś� l. z 2017 roku, poz. 6351 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Ś� ląskiego uchwala:

§ 1. Ogłasza się rok 2019 Rokiem Stulecia Wybuchu
I Powstania Ś� ląskiego.
§ 2. W
 ykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Ś� ląskiego.
§ 3. U
 chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego
Jan Kawulok

G

dy w 1914 roku wybuchła wojna – jak się wkrótce
okazała WIELKA WOJNA, do której wciągnięte zostały
nie tylko narody Europy, ale także Ameryki, Polacy
górnośląscy także modlili się o nią, wbrew treści pieśni znajdującej się we wszystkich prawie domach
„Drogi do Nieba” księdza Ludwika Skowronka:

Trwanie · Wiara
Nadzieja · Walka

Od powietrza, głodu, ognia i wojny My grzeszni
– Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Z nadzieją przywoływali więc modły popularnego na
Górnym S� ląsku wieszcza Adama Mickiewicza:

O wojnę powszechną za wolność ludów,
Prosimy Cię, Panie.
O broń i orły narodowe,
Prosimy Cię, Panie.

Także prośby ówczesnego wieszcza – Stanisława Wyspiańskiego:

Błagamy Cię, Boże cudów,
O wojnę, o wojnę ludów!

Ponieważ po przeciwnych stronach frontu znalazły się
państwa, które pod koniec XVIII wieku Polskę unicestwiły, już po niespełna dwóch miesiącach jej trwania,
w „Gazecie Opolskiej” z 26 września, pisano:

Tyle wydaje się być pewnym,
Że niepodległa, wolna Polska,
Wskutek obecnej światowej wojny,
Pojawia się znowu na mapie Europy,
Z której ją swego czasu wymazano.

Mimo, iż z mieszanymi uczuciami przyjęli Polacy zapo-wiedź cesarzy 5 listopada 1916 r. utworzenia Królestwa Polskiego, bowiem wiedziano, iż chodziło
o zdobycie rekruta, „Gazeta Opolska” podkreślała:

…niepodległość Polski, skąd by nie przychodziła,
Stanowi skarb, który z wdzięcznym sercem przyjąć
należy…

Gdy zaś zbliżał się piąty rok trwającej gehenny,
i Wielka Rzesza godziła się na warunki ogłoszone
przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Górnoślązak, poseł Wojciech Korfanty, 25 października 1918 r.
mówił w Parlamencie Rzeszy:

Mości panowie, nie chcemy ani piędzi ziemi
niemieckiej. Żądamy jedynie, w myśl postanowień punktu 13. programu Wilsona, własnej,
jednej złożonej z ziem trzech zaborów Polski, z
zapewnionym jej dostępem do morza, to znaczy z własnym wybrzeżem, zamieszkałym
przez niezaprzeczalnie polską ludność, (…) nie
chcemy ani jednego powiatu niemieckiego, tylko żądamy polskich powiatów Górnego Śląska,
Śląska Średniego, Poznańskiego, polskich Prus
Zachodnich i polskich powiatów Prus Wschodnich.
Gdy – w 1918 roku – Polska ogłosiła niepodległość, radość przeżywali nie tylko Polacy żyjący
przed 1795 rokiem w Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, ale także na ziemiach znajdujący się
poza jej granicami – także na przyległym do niej
GO� RNYM S� LĄSKU, dzielnicy styku języka i kultury
polskiej, czeskiej i najświeższej daty – niemieckiej.
Nadzieję na powrót do Macierzy budziła rozpoczęta w styczniu 1919 roku Konferencja Pokojowa
w Paryżu. Jej ostateczna decyzja o zmianie pierwotnej propozycji przyłączenia Górnego S� ląska
do organizującego się państwa polskiego na plebiscyt, wywołała rozczarowanie. Ale także uświadomiła, iż walka się jeszcze nie skończyła…

Historyczny
Górny Śląsk

Mapa: historyczny Górny S� ląsk
Z� ródło: M. Lis, Górny S� ląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku, s. 119

Z

resztą narodu polskiego łączyły nadodrzańskich
Polaków – mimo sięgającego XIII-XIV wieków politycznego oddzielenia granicą – przede wszystkim język codzienności i modlitwy, zwyczaje i obyczaje,
wreszcie sięgająca PIASTOWSKICH czasów tradycja.
Celem pielgrzymek i wycieczek były między innymi –
Jasna Górai Wawel.

S� wiadomość przynależności do wspólnoty z wielką
siłą ujawniła się
w roku 1848, gdy
Europę
objęła
WIOSNA LUDO� W
i zaczął chwiać się
dotychczasowy porządek społeczny,
a ludzie poczuli
smak wolności...

Na tej fali wybrany
posłem do Sejmu
pruskiego ks. Józef
Szafranek w imieniu swoich polskich wyborców zażądał przyznania praw do języka ojczystego w życiu
publicznym (od szkoły poczynając):
W okolicach, w których język polski trwa jako mowa
ludowa lub obiegowa, mogą odtąd być naznaczeni tacy
tylko urzędnicy państwowi, czy inni, którzy władają
również wymienioną mową.

W tym samym roku przebywający na Górnym S� ląsku
wybitny niemiecki lekarz Rudolf Virchow pisał w liście
do ojca:
Gdy tylko przekroczy się Stobrawę, wtedy bez
znajomości języka polskiego kontakt z ludnością
wiejską i biedniejszą częścią mieszkańców miast
jest niemożliwy.

Trzydzieści lat później, urodzony w Obrowcu pod
Krapkowicami Adolf Hytrek, w obszernym studium o
Górnym S� ląsku, pisał:
Co się tyczy narodowego uczucia Górnoszlązaków, dość powiedzieć, że na pytanie kim
jest, każdy Górnoszlązak odpowiada bezwłocznie
i niezmiennie: ’Polakiem’.

Nie miał wątpliwości co do narodowego charakteru
mieszkańców Górnego S� ląska sprowadzony podczas
epidemii w 1847 roku przez raciborskiego księcia
Wiktora I do Rud Wielkich z Wirtembergii lekarz J.
Roger, który lecząc okolicznych mieszkańców zauroczył się ich kulturą. W wydanym w 1863 roku zbiorze
pt. Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku (przyj-

Manifestacje
łączności
mując polskie brzmienie imienia Juliusz oraz
miejsca druku – polskiej nazwy Wrocław),
objaśniał:
Napróżno szukalibyśmy tych pieśni po
miastach, tam bowiem po większej części
panuje język niemiecki, zdarza się nawet
że dzieci mieszczańskie nie rozumieją
mowy polskich rodziców swoich. Ale lud
wiejski górnoszląski prawie wszędzie
w przeważającej większości jest polski.

Podstawy
trwania
Wybuch Wielkiej Wojny, w której naprzeciwko siebie stanęły monarchie –
austriacka, pruska i rosyjska niósł nadzieję na spełnienie modlitewnych
oczekiwań Polaków i odrodzenie się
Polski. Na Górnym S� ląsku podstawy
tych nadziei dokumentowały charakter
kulturowy i zachowania mieszkańców.
Odczuli to rządzący podczas Wiosny
Ludów, gdy okazało się, iż do pruskiego
Sejmu – na wybranych 24 posłów – 10
mandaty zawdzięczało ludności polskiej. Zostali nimi ks. Józef Szafranek
z Bytomia, Mildner z powiatu bytomskiego, Marcin Gorzołka z oleskiego,
Ignacy Dziadek z prudnickiego, Bogumił Szołtysek z kluczborskiego,
Chruszcz z raciborskiego, Michał Mróz
ze strzeleckiego, Stanisław Kiełbasa z toszecko-gliwickiego, Bernard Haendel
z lublinieckiego i Franciszek Rybnicki
z rybnickiego.

Przerwana po Wiośnie Ludów aktywność narodowa wkrótce odżyła.
Spośród narodowo najaktywniejszych
znaleźli się Józef Lompa (1797-1863)
i Karol Miarka (1825-1882), oraz Wojciech Korfanty (1873-1939). Ich narodową bazę stanowili mieszkańcy,
których językiem codziennym –
i uroczystym w kościele – był język polski. I tak, w 1910 roku był on jedyną
mową dla ponad 80% osób żyjących w
powiatach: pszczyńskim, lublinieckim,
oleskim, rybnickim i strzeleckim, a prawie 80% w toszecko-gliwickim, opolskim i kozielskim oraz 70% w tarnogórskim. Niewiele poniżej tego odsetka
–w bytomskim i katowickim.

N

a Ś� ląsku Opolskim w latach I wojny światowej
działały 2 obozy jenieckie.

W Lamsdorf funkcjonował jeden z największych
wówczas obozów jenieckich dla żołnierzy szeregowych i podoficerów (Mannschaftslager). Jego
historii nie zamyka cezura 1918 r., gdyż ostatni
jeńcy opuścili go dopiero dwa lata później.

Latem 1914 r. w Lamsdorf pojawili się pierwsi
żołnierze rosyjscy w charakterze jeńców wojennych.
Przeciętnie przetrzymywano w nim ok. 48 tys.
osób, jesienią 1918 r. aż 59 tys., a łącznie przez
6 lat jego istnienia przeszło przezeń ok. 90 tys.
żołnierzy: rosyjskich (wśród nich Polacy), a poza
tym: francuskich, belgijskich, brytyjskich, serbskich,
rumuńskich i włoskich, a także specyficzna grupa
cywilnych jeńców wojennych (Zivil-Gefangene).

Widok obozu to liczne baraki mieszkalne otoczone płotem z drutu kolczastego (wysokim
na 1,5–2,5 m, za nim od zewnętrznej strony
rów z wodą oraz skarpa z groblą, po której
przechadzali się wartownicy.

Początkowo warunki bytowe były dość
dobre. Później znacznie się pogorszyło.
„Dwukilowy bochenek chleba na 12 jeńców, który się tu wypiekało z razowej
mąki z 50-procentową domieszką mąki
z lipowych trocin. Śniadanie, obiad i kolacja – „Gemüsesuppe” – zupy jarzynowe
z wysuszonych płatków pochodzących
z brukwi. Co każdą sobotę przywożono
z prowiantowego magazynu bekę czarnego
mięsa, pochodzącego z zabitych koni na
froncie francuskim.

1.
1. Nagrobek jeńca polskiego
z armii carskiej, pierwszego
pochowanego w Lamsdorf
w latach I wojny światowej

W latach funkcjonowania obozu w Lamsdorf
1914–1920 zmarło prawie 7 tys. żołnierzy, z czego
najwięcej Rosjan – ponad 3,5 tys. (w tej grupie
byli Polacy). Znamienny jest fakt, że pierwszym
zmarłym w obozie jeńcem był Polak z armii carskiej,
Kazimierz Kaczmarczyk.

2. Jeden z polskich nagrobków ze Starego Cmentarza
Jenieckiego w Lamsdorf z lat
I wojny światowej
3-5. Korespondencja
jeńców obozu

2.

3.

4.

5.

OBÓZ JENIECKI
W LAMSDORF
(ŁAMBINOWICE)

Czas nadziei
i zwątpień
Zbliżająca się klęska militarna Rzeszy Niemieckiej i przystąpienie na początku października
1918 r. do rokowań z Ententą – podobnie jak na
innych polskich obszarach państwa pruskiego
– na Górnym S� ląsku odżywały nadzieję na powrót Polski do grona wolnych narodów – oraz,
że w jej granicach znajdą się zamieszkane przez
polską ludność wszystkie ziemie polskie zagarnięte przez Prusy.
Przejawem działań przygotowujących zjednoczenie w odrodzonej Macierzy stało się zakładanie przez powracających żołnierzy straży obywatelskich i związków wojackich, a gdy państwo
niemieckie ogarnięte zostało atmosferą klęski
objęła rewolucja, i do władzy dochodziły rewolucyjne rady – także polskie rady ludowe. Wyrazem ożywienia narodowego stały się liczne manifestacje, wiece i zebrania, na których
domagano się połączenia Górnego S� ląska z Polską.
Gdy na początku grudnia 1918 roku przedstawiciele polskiego obozu narodowego zwołali,
obradujący w dniach 3-5 grudnia, Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, wśród 1403 delegatów znalazło się 431 z Górnego S� ląska. Więcej delegatów
– 530 miała jedynie Wielkopolska.

Z zachodnich powiatów górnośląskich delegaci
wywodzili się z powiatów: kluczborskiego, kozielskiego, niemodlińskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego, raciborskiego i strzeleckiego.

Górnoślązacy znaleźli się w 80-osobowej Naczelnej Radzie Ludowej a dwóch w 6-osobowym
Komisariacie (Wojciech Korfanty i Józef Rymer).
Na początku stycznia 1919 roku w Bytomiu
utworzony został – jako agenda wykonawcza
Komisariatu – Podkomisariat NRL, na czele którego stanął bytomski adwokat Kazimierz Czapla.

Wojciech Korfanty

Nadzieje rychłego włączenia Górnego S� ląska do
Polski – która o dzielnicy nie zapomniała – niósł
dekret Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa z 28 Listopada 1918 r. o rozpisaniu na 26
stycznia 1919 r. wyborów do Sejmu Ustawodawczego RP. Na S� ląsku wybory 36 posłów miały się odbyć w 4 okręgach, z siedzibami w: Bytomiu (9 mandatów), Katowicach (11), Nysie (3) i
Opolu – 13 mandatów.
Czas powrotu do Macierzy miała przyspieszyć
informacja o zbrojnym zrywie Wielkopolan. Po
kilku latach jeden z śląskich przywódców powstańczych napisze:
Dnia 27 grudnia 1918 r. wybucha w Poznaniu zbrojne powstanie i w ten sposób
po byłem Królestwie Kongresowym
i po Galicji, które najwcześniej cieszyły się
odzyskaną wolnością, i Poznańskie odzyskuje polityczną niepodległość.
Tylko Górnemu Śląskowi, tej ‘perle Korony
Polskiej’ nie było danem cieszyć się wolnością na równi z ziomkami innych dzielnic.
Nie znaczy to, iżby Górnoślązacy byli gorszymi lub mniej dbałymi synami Matki-Polski.

Niecierpliwość
dołów

G

órnośląscy przywódcy regionalni i lokalni
tworzonego podziemia zbrojnego wolę
walki o przyłączenie dzielnicy do Polski manifestowali już podczas obrad Konferencji Pokojowej w Paryżu. Powoływali się przy tym także
na przykład Wielkopolan. Musiał więc Wojciech Korfanty uniemożliwić rozpoczęcie powstania najpierw w kwietniu, następnie
w czerwcu 1919 r.

Panującą w powiatach atmosferę dobitnie dokumentuje pograniczny powiat oleski, w którym w nocy 7/8 czerwca doszło do rozpoczęcia
zbrojnego wystąpienia w okolicy Łowoszowie.
Miało ono na celu opanowanie obszaru powiatu i przyłączenie go do Polski.

Józef Grzegorzek

Niecałe dwa tygodnie później – gdy nie dotarła
informacja o odwołaniu zapowiedzianego rozpoczęciu powstania w dniu 22 czerwca – akcję
zbrojną w powiecie kozielskim (Dziergowice)
rozpoczęli miejscowi przywódcy POW GS� l.
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Przygotowania
do walki
Obyci z funkcjonowaniem państwa pruskiego przedstawiciele regionalnych i lokalnych elit wiedzieli, iż Niemcy dobrowolnie nie oddadzą Polsce zdobytej po wojnach
śląskich (1740-1763) wschodniej, przemysłowej części dzielnicy. Wracający z frontów mężczyźni organizowali się więc w dopuszczalnych
prawnie
strażach
obywatelskich, czy związkach wojackich,
traktując je jako początek struktur konspiracji zbrojnej. Inicjatywy te zauważono w
Warszawie – Józef Piłsudski w grudniu
1918 roku radził wręcz, by na Górnym S� ląsku tworzyć Polską Organizację Wojskową.

Feliks Konopka

Prace przygotowawcze rozpoczęto w styczniu 1919 roku, a już w lutym odbyła się w
Bytomiu pierwsza narada powiatowych komendantów, którymi w poszczególnych powiatach byli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jan Pyka

Augustyn S� wider – bytomski
Janusz Hager – gliwicki

Adam Postrach – katowicki

Józef Buła

Jan Wyglenda

Augustyn Rzepka

Alfons Zgrzebniok – kozielski
Paweł Golaś – lubliniecki
Teodor Kulik – opolski

Alojzy Fizia – pszczyński

Józef Połomski

Jan Wyglenda – raciborski

Józef Szafarczyk

Józef Buła – rybnicki
Renke – strzelecki

Jan Zejer – tarnogórski

Władysław Wróblewski – toszecki
Jan Pyka – zabrski

Józef Dreyza
Grupa oficerów
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Ochotnicy,
przywódcy
1.

2.

4.

3.

5.

1. Oddział powstańców z Rozbarku.

2. C� wiczenia w powiecie bytomskim.
3. Powiat kozielski.

4. Kierownictwo POW w powiecie opolskim.

5. Komendanci obwodów POW GS� l. powiatu strzeleckiego.
6. Zasłużeni działacze powiatu strzeleckiego.

6.

Polska Organizacja Wojskowa
Górnego Śląska

Przywódcy zwycięskiej ententy w styczniu 1919 r.
zwołali w Paryżu konferencję, która miała na celu
zawarcie pokoju z pokonanymi Niemcami. Górnoślązacy- Polacy liczyli, że przyjęta granica polskoniemiecka zapewni powrót do Macierzy polskich
powiatów dzielnicy. Podstawę takiego żądania
delegacja polska dokumentowała argumentami
historycznymi, etnograficznymi, językowymi,
kulturowymi, ekonomicznymi i strategicznymi.
Zostały one uwzględnione w „Warunkach pokoju
z Niemcami” z 7 maja 1919 r. Polsko-niemiecka
granica miała na południu zaczynać się na zachód
od Raciborza i biec w kierunku północno-zachodnim na wschód od Głubczyc, pozostawiając
po stronie niemieckiej Prudnik, Niemodlin, Brzeg
i Oleśnicę, do granicy z Wielkopolską.
Niemcy zaprzeczyli prawdziwości polskich
argumentów, konkludując: „Niemcy nie mogą się
obyć bez Górnego Ś� ląska, Polsce natomiast nie
jest on potrzebny”.

O uwzględnieniu niemieckiego protestu świadczyła
zmiana stanowiska przywódców ententy i podjęcie
decyzji o odwołaniu się do woli mieszkańców,
którą mieli wyrazić w plebiscycie. Znalazło się
to w 88. artykule Traktatu wersalskiego z 28
czerwca 1919 r. Główny cel głosowania został
zapisany w par. 5:

Po zamknięciu głosowania Komisja zawiadomi Główne Mocarstwa Sprzymierzone
i Stowarzyszone o liczbie głosów w każdej
gminie, przedkładając im jednocześnie
szczegółowy raport o przebiegu głosowania, tudzież wnioski co do linii,
którą należy przyjąć za granicę Niemiec
na Śląsku Górnym, uwzględniając przy
tym zarówno wyrażoną wolę ludności,
jak i położenie geograficzne oraz gospodarcze miejscowości.

Nadzieja w konferencji

Niezgoda na
niesprawiedliwość
Podjęta w Paryżu decyzja o plebiscycie odebrana
została przez polską ludność górnośląską – podobnie jak w Polsce – jako krzywdząca. Wyrazem
tego stały się manifestacje i wiece. Niemiecką
z kolei radość wspierały inicjatywy mające na
celu wymuszenie na zwycięskich mocarstwach
odstąpienia od plebiscytu i pozostawienie spornego terytorium w Niemczech. W nadgranicznym
regionie znacznie powiększono liczebność sił
zmilitaryzowanych (Grenzschutz, policja) i zaostrzono działania terrorystyczne, mające zdusić
dążenia polskich mieszkańców do oderwania
regionu od Niemiec.

1.

2.

1.

4.

W takiej atmosferze kierownictwo podziemia
zbrojnego nie mogło powstrzymać oddolnego
nacisku aktywu do zbrojnego zamanifestowania
woli życia w odrodzonej Polsce. Pretekstem do
wybuchu powstania stał się rozpoczęty 11 sierpnia
strajk w górnośląskich kopalniach i mające
miejsce 15 sierpnia wypadki w kopalni Mysłowice
oraz aresztowanie niektórych przywódców POW
GŚ� l. W takich okolicznościach 16 sierpnia grupa
przywódców znajdujących się w Strumieniu
na Ś� ląsku Cieszyńskim wydała komendantom
powiatów pszczyńskiego i rybnickiego rozkaz
rozpoczęcia powstania…

5.

Także kierownictwo bytomskie podjęło decyzję
o rozpoczęciu działań zbrojnych na obszarze
powiatów: bytomskiego, katowickiego i tarnogórskiego.

Kierownictwo nad powstaniem objął główny
dowódca POW GŚ� l. – dziergowiczanin Alfons
Zgrzebniok.

1. Mikołaj Witczak; 2. Franciszek Lazar; 3. Józef Witczak
4. Oddział karabinów maszynowych w Bogucicach

5. I powstanie śląskie w Katowicach. Powstańczy ckm na barykadzie wznesionej przy ul. Warszawskiej

6. Wincenty Janas

7. Powstańcy z Suchej Góry

8. Pocztówka upamiętniająca zamordowanie Wincentego Janasa
przez bojówkę niemiecką w 1919 r.

3.

6.

7.

8.

POW GŚl. w Piotrowicach
1. Książka z 1919 r.

2. Alfons Zgrzebniok
3. Szkic operacyjny

4. Sztab POW w Piotrowicach

1.

3.

2.

4.

Do broni

Mapa działań zbrojnych I powstania śląskiego

Oddział powstańców z Kozłowej Góry

Msza polowa powstańców
w obozie w Szczakowej

Kompania powstańców w Bobrku

Amnestia

1.

2.

3.

Optymizm
po klęsce
Stan ducha polskiego jesienią 1919 roku na obszarze,
na którym miał się odbyć plebiscyt – znacznie
nadwątlonego klęską wybuchu zbrojnego w sierpniu i
terrorem niemieckim – miały ukazać zarządzone na 9
listopada wybory komunalne.

Atmosferę w polskim środowisku poprawiła nieco narzucona Niemcom przez ententę umowa amnestyjna
z Polskę. Jej rezultatem stało się m.in. dopuszczenie
do głosowania uchodźców, którzy powrócili z Polski,
gdzie znaleźli schronienie po stłumieniu powstania.
Głosowali też powstańcy zwolnieni z więzień.
Pomimo utrudnionej kampanii polskiej – wiecowej
i w miejscowej prasie, nasilenia aktów fizycznego terroru i zastraszania wyborców przez nacjonalistyczne
niemieckie bojówki, polscy wyborcy zamanifestowali
swoje narodowe preferencje i osiągnęli zwycięstwo.
S� wiadczył o tym globalny wynik.

Wśród wybranych ogółem 8 432 radnych gminnych – radni z list polskich zdobyli 6 251 foteli, co
stanowiło 74,12%. W 629 gminach miejskich i
wiejskich (na 1028 ogółem) zwycięstwo odniosła
lista polska – w tym w 216 zdobywając 100%
mandatów. W 18 gminach nastąpił równy podział
mandatów, a listy niemieckie zwyciężyły w 119
gminach (11,6%).
Polacy zdobyli najwięcej mandatów w powiatach:
rybnickim – 1 089, pszczyńskim – 917, toszecko-gliwickim – 695, strzeleckim – 628, opolskim –
623 i lublinieckim – 417 mandatów.
Uwzględniając głosy oddane na zakonspirowane
listy polskie, strona polska ogłosiła zdobycie łącznie w rejencji 6 822 mandaty na 11 255 ogółem
(60,6%).

Opole

O

cji górnośląskiej.

-

a. Od listopada
-

-

Opole siedzibą Międzysojuszniczej
Komisji Rządzącej i Plebiscytowej
Po wejściu w życie 10 stycznia 1920 r. traktatu
wersalskiego, zgodnie z którym o losach Górnego
S� ląska miał zadecydować plebiscyt, sporne terytorium miało zostać poddane władzy międzynarodowej. W dniu 30 stycznia do Opola przybył
pierwszy transport wojsk koalicyjnych, a niemiecki garnizon opuścił miasto 6 lutego, zaś Nadprezydent prowincji górnośląskiej Józef Bitta
przeniósł się do Wrocławia. Swoją władzę zachował tylko w powiatach, których plebiscyt nie obejmował, bowiem miały one pozostać w Niemczech
(grodkowski, niemodliński, nyski i prudnicki). W
dniu 11 lutego gmachy władz rejencji przejęła
Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. Zajęła ona biura w siedzibie rejencji przy
dzisiejszym placu Wolności oraz w zamku na Pasiece, jak również budynek szkolny przy ul. Książąt Opolskich, część gmachów dyrekcji kolei,
sądu, dom przy ul. Oleskiej 9 oraz kilka hal przemysłowych na magazyny. Jej przewodniczący,
Francuz gen. Henri Le Rond, zajął służbowe
mieszkanie w gmachu rejencji, jego zastępcy, Anglik płk Harold F.P. Percival – przy dzisiejszej ulicy
Grunwaldzkiej 13, a Włoch gen. Andreo de Marinis – przy ulicy Piastowskiej 20. Przy ulicy Jakuba
Kani 1 miał kwaterę dowódca wojsk koalicyjnych,
gen. Jules Gratier.

oraz – ok. 1 000 osób – stację kwarantanny. Oficerowie zamieszkali w prywatnych kwaterach.
Kilka restauracji śródmiejskich zamieniono na
kasyna oficerskie. Centrum życia towarzyskiego
stanowiły hotel Forma oraz restauracja naprzeciwko budynku rejencji (miejsce dzisiejszej siedziby Filharmonii Opolskiej).

Przy Komisji Międzysojuszniczej akredytowani zostali konsulowie Niemiec, Polski (przy ul.
Książąt Opolskich 36A – gmach „Rolnika”) i Czechosłowacji (ul. Piastowska 22) oraz wysoki komisarz Watykanu (probostwo parafii pw. Podwyższenia Krzyża S� więtego).

1.

Garnizon wojskowy, liczący ok. 2 200 osób
(złożony głównie z żołnierzy francuskich), zajął
koszary przy dzisiejszej ulicy Częstochowskiej

1. Przewodniczący Międzysojuszniczej Komisji gen. Henri
Le Rond (w środku) oraz jego zastępcy: sir płk Harold Percival
(z lewej) i gen. Armando de Marinis

2. Oddział żołnierzy francuskich na ulicy górnośląskiego miasta
3. Nuncjusz Papieski Achille Ratti w Opolu
4. Gen. Henri Le Rond

5. Nowiny Raciborskie

2.

3.

4.

5.

Opole lat 1919-1922

1.
4.

5.
2.
1. Plan Opola z 1917 r.

2. Opole, budynek rejencji opolskiej

3. Gazeta Opolska z 16 stycznia 1920 r.
4. Gazeta Opolska z 1 lutego 1920 r.

5. Gazeta Opolska z 17 stycznia 1920 r.

3.

Opole – miejsca upamiętniające lata
1919-1922

Pl. Wolności – cokół upamiętniający siedzibę Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej

Ul. Piastowska 20 – kwatera gen. Andreo de Marinisa

Ul. Katedralna - budynek probostwa przy katedrze – tablica upamiętniająca
pobyt nuncjusza papieskiego, arcybiskupa Achillesa Rattiego

Ul. Grunwaldzka 13 – kwatera
sir płk. Harolda Percivala
Ul. Książąt Opolskich 36A – siedziba Konsulatu Generalnego RP

Ul. Piastowska 22 – siedziba konsulatu Generalnego Republiki Czechosłowackiej

Ul. Jakuba Kani 1-3 – kwatera gen. Julesa Gratiera

Kalendarium
1740-1742, 1744-1745, 1756-1763 – W grudniu 1740 r. wojska króla pruskiego Fryderyka II wkroczyły na terytorium monarchii Habsburgów, rozpoczynając tzw. wojny śląskie, w
wyniku których S� ląsk po Sudety na południu został włączony do państwa pruskiego.
1754 – Zakazane zostały pielgrzymki na Jasną Górę.

1815 – Górny S� ląsk ustanowiony został rejencją (okręgiem królewskim) w prowincji śląskiej. Stolicą rejencji stało się Opole.

1817 – Pielgrzymki na Jasną Górę mogły odbywać się tylko za urzędowym zezwoleniem
władz.

1848 – Poseł ks. Józef Szafranek (1807-1874) złożył w Sejmie pruskim (popartą później
przez pół miliona osób, petycję o zagwarantowanie mieszkańcom Górnego S� ląska prawa do
języka polskiego w szkołach i w życiu publicznym.

1848 – 1859 – Ks. Józef Bernard Bogedain (1810-1860) – radcy szkolny rejencji opolskiej,
wprowadził do szkół nauczanie języka polskiego jako macierzystego, jedynie w który „można przemówić do serc i podnieść do Boga, jednym słowem uszlachetnić człowieka”.

1863 – Karol Miarka (1825-1882) stwierdzał: „Przyczyny, że cywilizacja tak mały na lud
górnośląski wywiera, należy szukać w naszym położeniu: Jesteśmy Polakami, a mamy się
stać Niemcami”.
1879 – Ks. Adolf Hytrek (1853-1899) z Obrowca – „Język Górnoszlązaków mimo przeciwnych pozorów, jest w gruncie czysto polskim”.

1872 – Prezydent rejencji opolskiej usunął język polski ze szkół powszechnych na Górnym
S� ląsku.
1903 – Ks. Ludwik Skowronek (1859-1934) opublikował „Drogę do Nieba” – najbardziej
rozpowszechniony i najpopularniejszy modlitewnik na Górnym S� ląsku w I połowie XX w.
1910 – Według spisu ludności, na Górnym S� ląsku 57,3% mieszkańców jako język ojczysty
uznało wyłącznie język polski. Na części prawobrzeżnej odsetek ten wynosił prawie 80%.
1914, 28 lipca – Rozpoczęta została Wielka Wojna, zwana później pierwszą wojną światową.

1918, 8 stycznia – W punkcie 13 orędzia prezydent USA W. Wilson jako jeden z warunków
pokoju wskazał – utworzenie państwa polskiego z obszarów zamieszkanych przez ludność
polską i z dostępem do morza.
1918, 25 października – Wojciech Korfanty (1873-1939) w parlamencie Rzeszy postulował: „żądamy polskich powiatów Górnego S� ląska…”.

1918, 3 listopada – Buntem marynarzy w Kilonii zapoczątkowana została rewolucja w
Niemczech.

1918, 11 listopada – Niemcy podpisały rozejm. Koniec działań zbrojnych Wielkiej Wojny.
1918, 11 listopada – Odrodzenie państwa polskiego.

1918, 12 listopada – W Bytomiu powstała (jako pierwsza na Górnym S� ląsku) polska Rada
Ludowa.
1918, 28 listopada – Górny S� ląsk obsadzony został przez 117 Dywizję Piechoty (jako Grenzschutz) gen. Karla Hoeffera.
1918, 3-5 grudnia – Odbyły się obrady Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu.
1918, 27 grudnia – Wybuchło powstanie wielkopolskie.

1918, 31 grudnia – W zrządzeniu prezydenta rejencji opolskiej znalazło się postanowienie: „wszelkie usiłowania zmierzające do odłączenia Górnego S� ląska od Rzeszy Niemieckiej
są zbrodnią stanu”.
1919, 3 stycznia – Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu powołała w Bytomiu Podkomisariat
Naczelnej Rady Ludowej w Bytomiu z adwokatem Kazimierzem Czaplą (1869-1932) jako
podkomisarzem.

1919, 10 stycznia – W Pyskowicach zaczął działać niemiecki Górnośląski Korpus Ochotniczy. Celem organizacji miała być ochrona integralności państwowej regionu.
1919, 11 stycznia – Powstał Główny Komitet Wykonawczy Polskiej Organizacji Wojskowej
Górnego S� ląska, na czele z Józefem Grzegorzkiem (1885-1961).
1919, 18 stycznia – Rozpoczęła się Konferencja Pokojowa w Paryżu.

1919, 29 stycznia – Roman Dmowski (1864-1935) na posiedzeniu Rady Dziesięciu zaprezentował założenia polskich żądań terytorialnych. Rozwinął je w notach do komisji J Cambona, domagając się m.in. włączenia Górnego S� ląska i skrawków Dolnego S� ląska do Polski.

1919, 19 marca – Komisja J. Cambona rekomendowała przyłączenie Górnego S� ląska do
Polski.

1919, 1 maja – S� więto robotnicze – we wszystkich miastach Górnego S� ląska odbyły się
manifestacje polskich i niemieckich organizacji.
1919, 7 maja – W Wersalu wręczono delegacji niemieckiej projekt traktatu pokojowego, w
którym Górny S� ląsk miał zostać przyłączony do Polski.

1919, 7 maja – W miastach górnośląskich odbyły się niemieckie manifestacje przeciw decyzji włączenia Górnego S� ląska w granice Polski.
1919, 29 maja – Delegacja niemiecka na Konferencji Pokojowej w Paryżu odrzuciła projekt
traktatu pokojowego, nie zgadzając się na utratę Górnego S� ląska.
1919, 22 czerwca – Po interwencji W. Korfantego odwołane zostało rozpoczęcie planowanego powstania zbrojnego.

1919, 28 czerwca – W Wersalu podpisano traktat pokojowy z Niemcami. W art. 88 wpisano postanowienie o przeprowadzeniu na spornej części Górnego S� ląska plebiscytu.

1919, 31 lipca – Sejm Ustawodawczy RP podjął uchwałę o ratyfikacji traktatu wersalskiego.

1919, 15 sierpnia – Doszło do masakry w kopalni „Mysłowice” – wśród ofiar było 7 robotników, 2 kobiety i 13-letni chłopiec.
1919, 16 sierpnia – Rozpoczęło się pierwsze powstanie śląskie.

1919, 19 sierpnia – Nastąpiła ewakuacja części oddziałów powstańczych na terytorium
Polski – do utworzonych obozów dla uchodźców w Grodźcu, Jaworznie, Oświęcimiu, Sosnowcu, Szczakowej i Zawierciu.
1919, 24 sierpnia – Komendant POW GS� l. wydał rozkaz o zakończeniu powstania.

1919, 1 września – Naczelnik państwa polskiego, Józef Piłsudski, ratyfikował traktat wersalski.

1919, 1 października – Podpisana została polsko-niemiecka umowa o amnestii dla powstańców.

1919, 14 października – Parlament Rzeszy przyjął ustawę o utworzeniu Prowincji Górnośląskiej obejmującej rejencję opolską.
1919, 9 listopada – Odbyły się wybory komunalne na Górnym S� ląsku.

1920, 11 lutego – Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa z siedzibą w Opolu
objęła władzę na terytorium plebiscytowym.
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