PAMIĘĆ BOHATEROM
1921- III POWSTANIE ŚLĄSKIE

Przesłanie

"Wypowiadam gorącą prośbę do ludu śląskiego,
by pozostał wierny zasadom chrześcijańskim
i swojemu przywiązaniu do Polski, by nie ustawał
w pracy i poświęceniu, aby z Polski zrobić taką
Polskę, jaka jest godna naszych marzeń,
Polskę wielką, mocarstwową, Polskę katolicką,
praworządną, zawsze sprawiedliwą."
Wojciech Korfanty

Sytuacja Śląska
po I wojnie światowej

Konferencja pokojowa w Paryżu 1918r.

Po zakończeniu I wojny światowej losy Górnego
Śląska nie zostały ostatecznie rozstrzygnięte.
Od początku 1919 roku na tym terenie dochodziło
do częstych manifestacji polskości oraz związanych
z nimi niemieckich akcji odwetowych.
Podczas konferencji pokojowej w Paryżu podjęto
decyzję o ustaleniu przyszłości regionu drogą
plebiscytu, co przyczyniło się do wzrostu poparcia
dla polityki zbrojnej.

I i II powstanie
śląskie
Według Wojciecha Korfantego
oraz skupionych wokół niego
działaczy celem było uniknięcie
działań zbrojnych i prowadzenie
rozmów dyplomatycznych.
Tymczasem Józef Grzegorzek
i Alfons Zgrzebniok, stojący
na czele górnośląskiej Polskiej
Organizacji Wojskowej,
zapowiadali gotowość do
podjęcia powstań.

1919

I powstanie
Ostateczną przyczyną, która
popchnęła Polaków do podjęcia
walki powstańczej była masakra
uczestników strajku 15 sierpnia
1919 roku na terenie kopalni
"Mysłowice".
W nocy z 16 na 17 sierpnia1919
roku doszło do wybuchu
powstania.
Początkowe sukcesy powstańców
zostały zatrzymane i 20 sierpnia
Niemcy przeszli do
kontrofensywy.
26 sierpnia powstanie zostało
zakończone.

1920

II powstanie
Sytuacja pomiędzy stroną polską
i niemiecka była napięta. Dochodziło
do napaści na polskich działaczy
narodowych przez niemiecką policję
Sipo.
W nocy z 19 na 20 sierpnia 1920
roku wybuchło kolejne powstanie.
Z góry zakładano, że ma ono na celu
manifestację oporu polskiej ludności
wobec niemieckiego terroru.
Powstańcom szybko udało się
osiągnąć zamierzone cele.
Zlikwidowano niemiecką policję Sipo,
powołując w jej miejsce polskoniemiecką formację Apo.
25 sierpnia zakończono działania
zbrojne.

Ludność mieszkająca na Śląsku
miała zdecydować w głosowaniu
(plebiscycie) o przynależności do
Polski lub Niemiec.

Plebiscyt
20 marca 1921r.
Polski Komisarz Plebiscytowy Wojciech
Korfanty
wraz
z
współpracownikami
rozpoczął szeroka akcję agitacyjną na rzecz
głosowania za Polską.
Na całym Górnym Śląsku odbywały się
liczne spotkania, drukowano propagandowe
plakaty, ulotki oraz artykuły w prasie
w języku polskim i niemieckim.
Członkowie
stowarzyszeń
społecznych,
kółek śpiewaczych, kółek rolniczych, klubów
sportowych, harcerze i studenci oraz liczni
ochotnicy z całej Polski aktywnie włączyli się
w przygotowania do plebiscytu.

WYNIKI PLEBISCYTU
Dzięki ogromnej pracy działaczy za Polską
opowiedziało się 40,3 % ludności Górnego Śląska.

WSPOMNIENIA Z OKRESU PLEBISCYTU

W samych Katowicach (dzisiejsze śródmieście) za Polską
opowiedziało się 14,6%, za Niemcami 85,4%.
W poszczególnych dzielnicach Katowic wyniki były
znacznie wyższe dla Polski i wynosiły: Bogucice 58%,
Szopienice 65%, Nikiszowiec 72%, Janów 80%, Załęże
57%, Dąb 54%.

W akcji plebiscytowej brało udział wiele kobiet. Agnieszka Marek
wspomina:
"Jedną z form naszej pracy stanowiła agitacja w pociągach. Otóż, w czasie
nasilonego ruchu pasażerskiego (...) wsiadałyśmy do pociągów(...). Oczywiście
w wagonie udawaliśmy, że się nie znamy. Rozpoczynaliśmy rozmowę na różne
tematy, aby ją później skierować na tory polityczno- narodowościowe.
Staraliśmy się rozmawiać tak, by zainteresować jak najwięcej pasażerów.
Jeśli się to nie udawało, wtrącał się do rozmowy ktoś z nas, niby przypadkowo
jadący, prowokując w ten sposób do dyskusji innych. (...)
Rozprowadzaliśmy również nalepki z hasłami "Głosuj za Polską". Materiały
te odbieraliśmy w sekcji organizacyjnej Polskiego Komitetu Plebiscytowego."
fot. ze zbiorów IPNi

Przygotowania do wybuchu powstania w 1921 roku- cz. 1
Polacy byli dobrze przygotowani na kolejny konflikt zbrojny na
Górnym Śląsku jeszcze przed dniem plebiscytu.
Utworzono Centralę Wychowania Fizycznego (CWF), która
kontynuowała konspiracyjną działalność wojskową i była
powiązana z Ministerstwem Spraw Wojskowych w Warszawie.

Wyznaczono komendantów okręgów powstańczych, a ich
zadaniem była rozbudowa organizacji, prowadzenie wywiadu
oraz gromadzenie środków niezbędnych do walki.

Broń, amunicję i innego rodzaju zaopatrzenie potrzebne
podczas wojny gromadzono, przy granicy z Polską, za
pośrednictwem Związku Przyjaciół Górnego Śląska i jego
ekspozytur, w których również prowadzono szkolenie
wojskowe.

Do zadań CWF należało również ochrona polskich działaczy
narodowych oraz polskiej ludności na Górnym Śląsku, a także
osłona imprez i wieców plebiscytowych.
W grudniu 1920 roku utworzono Dowództwo Obrony
Plebiscytu (DOP), które przejęło funkcję CWF.

Przygotowania do wybuchu powstania w 1921 roku- cz. 2
Duże znaczenie w przygotowaniu do III powstania śląskiego
miał plan działań dywersyjnych m.in. powstanie Grupy
Destrukcyjnej "Konrada Wawelberga". Zadaniem grupy
było odcięcie Górnego Śląska od Rzeszy poprzez zniszczenie
lini kolejowych i mostów.

DOP bardzo szybko się rozwijało. W poszczególnych
górnośląskich
powiatach
tworzono
kadry
dowódcze,
organizowano bataliony i kompanie.
Pod koniec kwietnia 1921 r. liczba członków przekroczyła
35 tys. osób.

W następstwie niepomyślnego plebiscytu dla strony
polskiej
oraz
niekorzystnej
decyzji
Komisji
Międzysojuszniczej projektu podziału Górnego Śląska
podjęto ostateczną decyzję o wybuchu powstania. Na
dyktatora powstania powołano Wojciecha Korfantego,
a naczelnym wodzem wojsk powstańczych został ppłk.
Maciej Mielżyński.

Wojciech Korfanty

Maciej Mielżyński

Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych - NKWP
1 maja 1921 r. powołano NKWP
z siedzibą w Katowicach- Szopienicach.
Była ona najwyższą polską władzą wojskową i organem dowodzenia.
W struktury sztabu wchodziło 6 oddziałów: organizacyjny, informacyjnowywiadowczy, operacyjny, uzbrojenia, personalny i prawny.
Wojska powstańcze były zorganizowane w tzw. grupy operacyjne:
"Wschód"- dowodził kpt. Karol Grzesik
"Północ"- dowodził kpt. Alojzy Nowak
"Południe"- dowodził ppłk. Bronisław Sikorski
"Środek"- dowodził mjr Kwak- Krzewiński

Przebieg powstania 1921
2/3 MAJA

11- 21 MAJA

21- 26 MAJA

28 MAJA- 4 LIPCA

O godzinie 2.00 powstańcy z grupy
szturmowej pod dowództwem
kpt. T. Puszczyńskiego rozpoczęli akcję
"Mosty". Wysadzono mosty na liniach
kolejowych prowadzących z terenów
Niemiec na Śląsk.
Na całym terenie powstańczym
rozpoczęto działania zbrojne.
Dzięki sprawnym akcjom powstańcy
w krótkim czasie objęli obszar
ograniczony Linią Korfantego, nie
zajmując jedynie dużych miejscowości
znajdujących się pod administracją sił
alianckich. Dużym sukcesem było
zdobycie Kędzierzyna- miasta portowego
nad Odrą oraz sanktuarium na Górze
św. Anny.

Linia frontu została ustabilizowana.
Rozpoczęła się nowa faza walk,
które polegały przede wszystkim
na wojnie pozycyjnej (utrzymaniu
zajętego obszaru).
Do starć dochodziło najczęściej na
Opolszczyźnie.
Równocześnie trwała ożywiona,
międzynarodowa gra
dyplomatyczna w sprawie Górnego
Śląska, w której brali udział m.in.
W. Korfanty, rząd RP, a także rząd
angielski oraz francuski.

Na całej linii frontu trwała ofensywa
niemiecka. Rozpoczęły się zaciekłe
walki polsko- niemieckie.
Do historii przeszła krwawa bitwa
w rejonie Góry św. Anny oraz starcie
o Leśnicę i Lichynię.
W trakcie prowadzenia ofensywy
wojska niemieckie zasilali nowi
ochotnicy oraz zaopatrzenie z głębi
Niemiec. W tym samym czasie
wojskom powstańczym coraz
bardziej brakowało zaopatrzenia
m.in. amunicji.
Na mocy wcześniejszych
porozumień rząd polski nie mógł
oficjalnie wspomagać powstańców.

Rozpoczęły się pertraktacje
w sprawie zakończeniu powstania.
Teoretycznie nastąpiło polskoniemieckie zawieszenie broni
zagwarantowane przez Komisję
Międzysojuszniczą.
Istotna dla dalszego przebiegu
powstania była decyzja strony
polskiej z 30 maja, w której rząd RP
zgodził się na utworzenie pasa
neutralnego, który miały przejąć
wojska alianckie.
Mimo to nadal wojska niemieckie
atakowały pozycje powstańcze.

Powstańcy
Powstańcy nie tworzyli regularnej
armii, a więc nie obowiązywały ich
konkretne wzory mundurów.
Ubiór ich był bardzo różnorodny:
cywilne ubrania, mundury niemieckie,
mundury wojsk polskich, Policji
Górnego Śląska , TG " Sokół".

Powstańców i pełnione przez nich funkcje można było rozpoznać po opaskach
noszonych na ramieniu:
- dowódcy grup taktycznych nosili opaski biało-niebieskie z białym orłem,
- dowódcy podgrup, pułków, batalionów mieli opaski biało-niebieskie bez orała,
- szeregowi powstańcy nosili opaski białe.

Uzbrojenie

POCIĄGI PANCERNE

SAMOCHODY PANCERNE

POZOSTAŁE UZBROJENIE

Ważną rolę w powstaniu odegrały pociągi pancerne,
które były wykorzystywane przez Polaków i Niemców.
Powstańcy dysponowali 16 pociągami m. in.:
"Naprzód", "Ułan", "Tadek Ślązak", "Lew", "Pieron".
Pociągi te wykorzystywano do patrolowania
i kontrolowania linii kolejowych, niszczenia umocnień
niemieckich, wspierania natarcia piechoty oraz osłony
podczas odwrotu wojsk.

Powstańcy dysponowali 6 samochodami pancernymi
m.in. "Korfanty", "Woźniak- Walerus", "Górny ŚląskAlzacja". Konstruowano je na bazie aut ciężarowych
zarekwirowanych
w Hucie "Baildon" w Katowicach. Uzbrojenie
samochodów stanowiły ciężkie karabiny maszynowe.
Samochody wspierały walki piechoty.

Na przełomie maja i czrewca 1921 roku wojska
powstańcze dysponowały: 26 474 karabinami
ręcznymi, 531 ciężkimi karabinami maszynowymi, 136
lekkimi karabinami maszynowymi, 374 granatnikami,
50 działami rożnego kalibru i pochodzenia (głównie
rosyjskich dział górskich i polowych)

Służby medyczne
Opieka medyczna podczas działań zbrojnych powstania była bardzo dobrze
zorganizowana. Jeszcze przed plebiscytem zaczęto tworzyć służbę medyczną
składającą się z lekarzy, pielęgniarek i studentów górnośląskich. Do pomocy zgłaszali
się również lekarze i studenci medycyny z całej Polski.
W każdym batalionie pełnił służbę, co najmniej jeden lekarz lub student medycyny.
Podczas powstania służby sanitarne dysponowały m. in.: szpitalami powstańczymi,
polowymi i tyłowymi, stacją rozdzielczą chorych i rannych w Mysłowicach, trzema
kolumnami sanitarno-dezynfekcyjnymi, sześcioma pociągami ewakuacyjnymi oraz
kilkoma pociągami sanitarnymi.

5 lipca 1921zakończenie powstania
Trzecie powstanie zakończyło się kompromisem
pomiędzy stronami walczącymi.
Po zakończeniu działań zbrojnych Rada Ligii Narodów ponownie zajęła się podziałem
Górnego Śląska. Pod koniec października 1921 roku zapadła ostateczna decyzja.
Do Polski zostały przyłączone powiaty, w których w
plebiscycie większość społeczeństwa zagłosowała za
Polską: katowicki, królewskohucki (dzisiejszy chorzowski),
lubliniecki, tarnogórski, świętochłowicki,
pszczyński i rybnicki.

"Zdobyliśmy najcenniejszą część jego [Górnego Śląska] i poszliśmy do Polski
dobrowolnie, przynosząc jej w darze bogate wiano i dając państwu naszemu
podstawę do jego mocarstwowego stanowiska"

Wojciech Korfanty

Dnia 20 czerwca 1922 roku na Górny Śląsk
uroczyście wkroczyło Wojsko Polskie.
Po około 600 latach Górny Śląsk
powrócił do Polski.

Nie zapomnij o bohaterach.
Jest tyle miejsc, które możesz odwiedzić
i powstańcom oddać cześć i honor.
Katowice
Katowice- Janów

Góra św. Anny

Opole

Wodzisław Śl.
Katowice

Zdzieszowice

Bieruń
Marklowice

Racibórz

Pszczyna
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