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I Powstanie
Od początku 1919 roku na terenie Górnego Śląska istniały dwie polskie wizje rywalizacji 

czele górnośląskiej Polskiej Organizacji Wojskowej, zapowiadali gotowość do podjęcia 
powstania. Ze względu na naciski ze strony polskich dyplomatów, oczekujących na wyniki 
negocjacji międzynarodowych, oraz ze strony części lokalnych działaczy, obawiających się 

Równocześnie jednak na terenie Górnego Śląska dochodziło do 
częstszych manifestacji polskości ze strony lokalnej ludności 

przyszłości regionu drogą plebiscytu, co przyczyniło się do 
wzrostu poparcia dla polityki zbrojnej. Ostateczną przyczyną, która 
popchnęła Polaków do podjęcia walki powstańczej była masakra 
uczestników strajku 15 sierpnia 1919 roku na terenie kopalni 
„Mysłowice”.

Dzień później w trakcie spotkania pomiędzy najważniejszymi przywódcami POW – 

pszczyńskim. Dzień później wystąpienie dotarło do miejscowości okręgu przemysłowego. 
Od 20 sierpnia niemiecka strona przeszła do kontrdziałania, odzyskując kontrolę 

poszczególne oddziały powstańcze. Ostatecznie 26 sierpnia dowództwo zdecydowało 

 II Powstanie

sprzymierzonych, mających nadzorować przebieg głosowania. Pomimo 

Regularne były akcje napaści na działaczy narodowych czy uczestników 
wieców politycznych. Ze strony niemieckiej dodatkowo sytuację 
zaogniały antypolskie akcje funkcjonariuszy policji Sipo. Ponadto ze 
sporą wrogością ze strony ludności niemieckiej spotkały się wojska 

mającego na celu samoobronę polskiej ludności Górnego Śląska. 

 

że ma ono na celu manifestację oporu polskiej ludności wobec niemieckiego terroru. 

szybko zdołali opanować obszary powiatu katowickiego, bytomskiego oraz fragmenty 

walczące strony do zawieszenia broni. 

miejsce nową mieszaną formację Apo. Wówczas strona polska osiągając swój główny cel 
zakończyła działania zbrojne 25 sierpnia 1920 roku. 

III Powstanie

spoglądające na nowy zryw powstańczy. Opcja skupiona wokół Wojciecha Korfantego 
planowała ograniczyć powstanie do manifestacji zbrojnej wobec negocjujących państw 
sprzymierzonych. Celem powstańców było więc objęcie terenu Górnego Śląska wraz 

linii łączącej Olesno – Opole oraz Racibórz. Tymczasem osoby związane bezpośrednio 

 

objęli obszar ograniczony linią Korfantego, nie zajmując jedynie dużych 
miejscowości znajdujących się pod administracją sił alianckich. Wśród 
sukcesów powstańców warto odnotować zajęcie Kędzierzyna – miasta 
portowego nad Odrą oraz sanktuarium na Górze św. Anny, mającego 
wielką wagę dla wszystkich Górnoślązaków. 

się pod polską kontrolą obszarach funkcjonowała polska administracja cywilna, 
sprawowana przez Naczelną Władzę na Górnym Śląsku. Równocześnie, gdy dyktator 

sprzymierzonymi, dowództwo niemieckiego Selbstschutzu przygotowywało się do 
kontrofensywy, którą rozpoczęto 21 maja. Początkowym celem oddziałów niemieckich 

kontroli nad obszarem przemysłowym. Pierwszą przeszkodą na realizacji tego planu 
była Góra św. Anny, gdzie rozgorzała kilkudniowa bitwa. Powstańcy, chociaż zostali 

swoich pozycji bojowych przed kolejnymi operacjami oddziałów niemieckich. 

ograniczając się do szeregu drobnych potyczek. Równocześnie prowadzono rozmowy 
na temat zakończenia powstania. Ostatecznie 11 czerwca strona polska podpisała traktat 

do 5 lipca 1921 roku. Nadal jednak miały miejsce pojedyncze potyczki, ponieważ strona 
niemiecka podpisała rozejm dopiero 25 czerwca.       

Mapa miejsc

1. Bytom, ul. Wojciecha Korfantego 38, 
„UL”

prawdopodobnie około 1880 roku przez inżyniera górniczego nazwiskiem Kramer. 

Wolski, miejscowy działacz narodowy. Od tego momentu adres ten stał się siedzibą 

Sportowych Okręgu Górnośląskiego czy Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Od 1919 roku 
lokal stał się konspiracyjną siedzibą przygotowań do powstań. To tu zainspirowano 
utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, zorganizowano odprawy 

  

 

2. Bytom, ul. Konstytucji 76, kopalnia  
„Bobrek - Piekary” Ruch „Bobrek”.  

           Wizyta przyszłego papieża

wielu międzynarodowych przedstawicieli oraz obserwatorów. Jedną ze stron 
zainteresowanych posiadaniem własnego reprezentanta był kościół katolicki.  

kościelnego na teren Górnego Śląska oraz Prus Wschodnich. Stanowisko to zostało 

(obecnie dzielnica Bytomia). Ostatecznie 19 czerwca 1920 roku Ratti przyjął zaproszenie 

arcybiskupa Mediolanu. Rok później po śmierci Benedykta XV został on wybrany nowym 

popiersie prezentujące postać Piusa XI autorstwa znanego rzeźbiarza Josefa Limburga.    

 

3. Bytom, ul. Jana Smolenia 35,  
Koszary „Black Watch”

Rekrutujące się 

 Chociaż oddział ten dotarł do 

kontynuowali swoją wyjątkową historię, m.in. będąc pierwszym oddziałem alianckim, 
który wkroczył na teren III Rzeszy podczas II wojny światowej 

4. Chorzów, ul. Wolności 26 – 27,  Brama triumfalna 
w dzień przejęcia miasta przez Polskę

20 czerwca 1922 roku wojsko polskie dowodzone przez generała Stanisława Szeptyckiego 

przyznanego Polsce obszaru plebiscytowego. Zajęcie poszczególnych miejscowości 

 Wśród dziesiątek 

wystawili mieszkańcy Królewskiej Huty, dzisiejszej centralnej dzielnicy Chorzowa. Bramę 

Kopieczny. Ozdobiona licznymi chorągwiami konstrukcja bramy została rozpostarta 

mieszczańskim. Zwieńczona była pokaźnych rozmiarów herbem Polski oraz napisami 

zamieszczone na niej lampy elektryczne. 23 czerwca 1922 stanowiła ona scenerię 
uroczystego włączenia miasta do Polski.

5. Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 56, 
dawne Gimnazjum Towarzystwa Opieki Szkolnej

Wybuchy kolejnych powstań na Górnym Śląsku wywoływały żywą reakcję mieszkańców 

walczących Ślązaków. Często także podczas takich akcji gromadzili się ochotnicy, chętni 

 Pod komendą porucznika 

członkowie Straży Ogniowej oraz uczniowie częstochowskich gimnazjów oraz 
Seminarium Nauczycielskiego. Już kolejnego dnia ochotnicy ruszyli na front walcząc 

6. Gliwice, ul. Tkacka 4,  
redakcja czasopisma satyrycznego „Pieron”

powstańczym. Nawet żołnierze francuscy stacjonujący na obszarze plebiscytowym 
potocznie nazywali ludność miejscową „les pieronnes”. Nie dziwi więc, że jedno 

najsłynniejsi niemieccy karykaturzyści oraz rysownicy. Na łamach każdego numeru 
zamieszczano satyryczny komentarz na temat sytuacji panującej na terenie Górnego 

7. Góra św. Anny,  
największa bitwa powstań śląskich

stron przywiązywały dużą wagę do jej opanowania.

została odbita przez oddziały niemieckie, które kilkukrotnie zdołały obronić swoje 

na jednym ze zboczy góry okazały amfiteatr oraz pomnik upamiętniający niemieckich 

Pomnikiem Czynu Powstańczego autorstwa Xsawerego Dunikowskiego.   

8. Koszęcin, ul. Zamkowa 3, Pałac 
niemiecki Prync, który wspierał Polaków

nieoczywiste. Przykładem może być książę Karol Gotfryd Hohenlohe-Ingelfingen 

przynależności politycznej regionu. 
nazywany przez ludność lokalną Pryncem, przekazał nawet swój pałac na potrzeby 
walczących powstańców. Zorganizowano tu wówczas siedzibę sztabu Grupy „Północ”, 

 
mu podczas licznych wyjazdów terenowych.  

9. Ruda Śląska - Bielszowice, ul. Kokota 170,  
Bunt Michała Grażyńskiego

nie spodobała się części dowódców, którzy przygotowywali się do podjęcia kolejnej 
ofensywy. Wśród nich znajdował się Michał Grażyński, fanatyczny miłośnik 
Józefa Piłsudskiego, który został oddelegowany na Górny Śląsk przez polski 

sytuację zdecydował się 1 czerwca 1921 roku wywołać bunt przeciwko Korfantemu, 

aresztowania Grzesika, Grażyńskiego oraz popierających ich oficerów. Podczas 

otoczona jednak przez jednostki powstańcze popierające buntowników. Wówczas 

się zaangażować sztab wojska polskiego, każąc uwolnić buntowników. Wydarzenia 

10. Rudziniec  
remis plebiscytowy

ostatecznie przy frekwencji wynoszącej 96,5 %, za przyłączeniem regionu do Polski 

doszło do wyjątkowej sytuacji, gdzie podczas głosowania doszło do remisu 

samą liczbę głosów, która wynosiła 439. 

11. Sosnowiec, ul. Smutna 5, Cmentarz parafialny  
Mauzoleum Powstańców Śląskich

7 pp Legionów dołączyli powstańcy. Rok później miejscowy Komitet Plebiscytowy 

Trąmpczyński, Marszałek Sejmu Ustawodawczego. Projekt pomnika opracował 
Dankowski. Napis na postumencie głosił 
braciom naszym, że tu leżymy dając świadectwo prawdzie!”. Mauzoleum Braci 
Ślązaków miało napis „Poległym Bohaterom Śląska”. Napis ten przetrwał wojnę, 
mimo iż sam pomnik został zburzony pod koniec września 1939 roku. Na gruzach 
Mauzoleum Braci Ślązaków po wojnie zbudowano kaplicę cmentarną.

12. Sosnowiec, ul. Hanki Ordonówny 23-31, 
pozostałość po koszarach wojskowych,  

             początki polskiego górnośląskiego sportu

Aby wypełnić czas kolejnych, 

aby po powrocie do domu krzewić polskie postawy patriotyczne za pomocą klubów 

gdy weterani pierwszego powstania mogli powrócić na Górny Śląsk rozpoczął się 
ruch tworzenia polskich klubów piłkarskich, m.in. Polonii Bytom czy Ruchu Chorzów. 

13. Piekary Śląskie, ul. Do Kopca Wyzwolenia, 
Kopiec

Chętni wstąpienia do Polskiej Organizacji Wojskowej po pozytywnym ocenieniu 

„Przysięgam przed Bogiem 

jestem gotów za Ojczyznę moją życie poświęcić. Tak mi dopomóż Bóg”. Przysięgę 

uhonorowane jubileuszowym kopcem upamiętniającym zryw powstańczy oraz  
250. rocznicę odsieczy wiedeńskiej.

14. Zabrze, kopalnia „Makoszowy”,  
ostatni polsko-niemiecki spór graniczny

zabudowania przemysłowe, podobnie jak cała miejscowość, po podziale miały 

oraz okolicznej ludności, komisja wytyczająca granicę włączyła je do Niemiec. 
Wówczas zareagowała strona polska. Najpierw jednego dnia doszło do samowolnego 

to uniemożliwiły jednak wojska włoskie stacjonujące na terenie zakładu. Spór 

Ostatecznie sprawa zakończyła się dopiero 
9 czerwca 1923 roku, pozostawiając sporny teren pod administracją niemiecką. 

kopalniane stały się równocześnie przejściami granicznymi.

15. Zawadzkie, ul. Lubliniecka 12, Huta „Andrzej”, 
„powstańcze warsztaty naprawcze” ”

znalazł się pod kontrolą polskich powstańców. Dzięki temu huta została 

Największym ich osiągnięciem była produkcja oraz naprawy pociągów 
 Kilka sztuk 

tej broni zostało przekazanych walczącym przez wojsko polskie. Jednak, aby 

do zbudowania pociągu „Piast”. Praca przy produkcji opancerzonych składów 

16. Zębowice, ul. Opolska 44,  
dworzec

dworców oraz rozjazdów kolejowych, co umożliwiało łatwą komunikację pomiędzy 
zgrupowanymi jednostkami oraz ograniczało mobilność przeciwników. Bardzo 

III powstania. Zdobycie tego miejsca umożliwiało powstańcom zachowanie łączności 

powstańców wykorzystywano także pociąg pancerny „Zygmunt Powstaniec”, który 

stronie polskiej życie straciło 250 osób.   

w województwie śląskim znajdziesz wiele miejsc, 
które przypominają o powstaniach.


