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Słowo Dyrektora Muzeum w Rybniku
Przed paroma laty znany prozaik i publicysta Zbigniew Zielonka pisał: „Śląsk jest rzeczą trudną. Śląsk jest rzeczą bolesną. Był nieraz krwawiącą raną. Gruszą rosnącą na miedzy i rodzącą owoce dla obu stron.
Ale ta miedza bywała i płonącą granicą – nienawiści. A grusza - rozdartą
sosną [...]1. Owe słowa dobitnie świadczą o wielkim bagażu emocjonalnym jakie wywołuje ta ziemia i jej dziedzictwo. Jak wielkie wokół tego
zagadnienia panuje napięcie, i jak głęboko sięgają dysputy, często prowadzące do skrajnych wniosków, wskazują ostatnie miesiące i tygodnie. Temat śląski nie schodził ze stron różnorakich tytułów prasowych.
W całości dyskusji, częstokroć dość jałowych, można było dostrzec jeden
istotny wniosek – ciągle tak wiele trzeba czynić dla rzetelnej edukacji
o specyfice tej krainy. Od wielu dziesięcioleci ciągle aktualne są postulaty nauki w szkołach wiedzy o Śląsku. Dziś problem ten podnosi bardzo
wielu uczestników publicznego dyskursu o Śląsku. Niejednokrotnie potrzeba wzmożonego edukowania śląskoznawczego jest konsekwencją
pojawiających się ewidentnych braków w wiedzy uczestników publicznej dyskusji.
Dla nauczycieli problem śląski jest nie lada wyzwaniem, gdyż w wielu podręcznikowych opracowaniach Śląsk znalazł się na marginesie wykładu dziejów, a w wielu zupełnie nie uczestniczy. Dotyczy to całości
dziejów, niemniej dziś problem w sposób szczególny dotyka epoki lat
1919-1922, gdy Górny Śląsk znalazł się na jednym z kolejnych zakrętów
swojej historii. Choć wydaje się, że nauka dużo już wyjaśniła w kwestii
tego okresu, to jednak nadal nie mamy zbyt wiele narzędzi do w miarę
całościowego edukowania młodzieży o tych skomplikowanych czasach.
Zbiór konspektów zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które oddajemy do rąk nauczycieli, uczniów a także pasjonatów
Śląska ma wypełnić lukę braku narzędzi do lekcji poświęconej okresowi
lat 1919-1922. Zbiór jedenastu tematów dotyka tak kanonu problematyki, jak również stara się wychodzić w kierunku bardziej odważnego
ukazywania niektórych zagadnień, tym samym łamiąc ramy dawniej
przyjęte w procesie ukazywania dziejów regionu. Napawa nadzieją,
że doświadczeni nauczyciele oraz młode pokolenie adeptów nauk hiZ. Zielonka: „Praojce, Ojce i my”. Powrót do Starego kościoła Miechowskiego,
Opole 2006, s. 7.

1

storycznych, stworzyli spójną pracę mającą pomóc w przekazywaniu
i wyjaśnianiu młodemu pokoleniu zawiłości górnośląskiego losu. Stanęli przed niezwykle trudnym zadaniem gdyż współcześnie brak dobrych
opracowań poświęconych tej tematyce a nie naznaczonych z góry narzuconymi wnioskami, a tym czym dysponujemy w większości oparte
jest na stanie badań sprzed kilku dekad. PRL odcisnął swe piętno na dyskursie o tej epoce, niemniej z całości spuścizny poświęconej tej epoce
począwszy od okresu międzywojennego aż po współczesność autorzy
postarali się wybrać materiał, który doskonale ilustruje i pozwoli na ukazanie w europejskim wymiarze. Przedsięwzięcie podjęte i sfinalizowane
powyższą pracą, jest aż albo tylko kolejnym krokiem do odnajdywania
tropów dziejów tej krainy z udziałem młodego pokolenia, któremu nie
należy odbierać prawa do kreowania własnego wizerunku czasów i ludzi, bo tylko to pozwoli na akceptację wielowątkowości śląskiej historii,
która powinna stać się dla wszystkich drogocennym diamentem, pozwalającym kreować nie tylko naszą wiedzę o tym co było ale przede
wszystkim naszą przyszłość.
dr Bogdan Kloch
Dyrektor Muzeum w Rybniku

Słowo Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
w Rybniku
W przyszłym roku I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku świętować będzie 90.
rocznicę swojego istnienia.
Placówka ta zainaugurowała działalność nietypowo, bo w lipcu 1922
roku – w atmosferze euforii jednych i przerażenia innych rybniczan, wynikającego z przekazania miasta Polsce – w budynku należącym dotąd
do Pruskiego Gimnazjum Królewskiego, którego nauczyciele wyjechali,
a uczniowie nie otrzymali świadectw, ze względu na skomplikowaną sytuację. Gotowych do zdawania polskiej matury okazało się w roku szkolnym 1922/1923 tylko dwóch abiturientów.
Powstania Śląskie, a szczególnie oczywiście Trzecie, którego 90. rocznica mija w roku 2011, miały dla samego faktu uruchomienia, a i późniejszych dziejów szkoły, znaczenie kapitalne.
Wiele pokoleń Ślązaków, w tym członkowie powstańczych rodzin,
przez lata, aż po czasy najnowsze, uczęszczało do naszego liceum.
Doświadczenia II wojny światowej i czasy powojenne umocniły siłę
tradycji do tego stopnia, że w 1958 roku Powstańcy stają się zbiorowym
patronem naszej placówki.
Jako jej aktualny dyrektor pragnę wyrazić gorące podziękowania
wszystkim autorom niniejszej publikacji, nauczycielom, dyrekcji i pracownikom Muzeum w Rybniku, członkom i sympatykom Stowarzyszenia Humanistycznego: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy oraz przedstawicielom instytucji zaangażowanych w jej powstanie.
Czas jubileuszowy staje się oto znamienitą okolicznością dla wzbudzenia bezcennej naukowej i dydaktycznej refleksji na temat trudnych
i skomplikowanych losów śląskich i rybnickich. Pragnę wyrazić przekonanie, że książeczka niniejsza stanie się cenną pomocą dydaktyczną dla
nauczycieli historii, a także młodzieży, której wiedzę o przeszłości chcemy pielęgnować aby pokolenia kolejne nie utraciły korzeni.
Tadeusz Chrószcz
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Powstańców Śląskich w Rybniku

Słowo redaktorów
Stało się już swoistą tradycją, że zawsze przy okazji okrągłych rocznic związanych z dziejami regionu mówi się o potrzebie rzetelnej edukacji historycznej młodzieży w tym zakresie. Organizuje się wówczas
okolicznościowe konkursy, ale jednocześnie zapomina o tym, że wiedzę historyczną na ten temat młodzież powinna zdobywać w sposób
systematyczny, posługując się specjalnie przygotowanymi materiałami
dydaktycznymi.
Jak dotąd nauczyciel, który chce uczyć o dziejach Górnego Śląska,
nie ma do dyspozycji profesjonalnie przygotowanego podręcznika,
konspektów lekcji oraz zestawu potrzebnych materiałów źródłowych.
Trudno też w tej sytuacji proponować uczniom wysokonakładowe i stosunkowo łatwo dostępne w bibliotekach opracowania sprzed trzydziestu i więcej lat. Pamiętajmy, że teksty te były odpowiedzią na ówczesne
założenia ustrojowe, a ponadto często zawierają już dziś nieaktualny
stan wiedzy historycznej.
Dlatego też głównie z myślą o młodzieży rybnickich gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych stworzono jedenaście propozycji tematycznych, które w sposób najbardziej reprezentatywny podejmują
najważniejsze wątki z nowszych dziejów Górnego Śląska. Z wydatnym
wsparciem Muzeum w Rybniku oraz Stowarzyszenia Humanistycznego:
Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy powstał więc zespół historyków, który
podjął się przygotowania stosownych materiałów dydaktycznych dla
nauczycieli.
W gronie autorów znalazły się osoby ze sporym doświadczeniem
dydaktycznym, ale też przedstawiciele młodego pokolenia historyków,
a nawet reprezentanci naukowych środowisk akademickich i rybnickiego muzeum. Taka różnorodność zawsze stanowi wyzwanie dla osób
odpowiedzialnych za standaryzację i spójność materiału testowego
w tego typu publikacji.
W trakcie powstawania niniejszych materiałów autorom pozostawiono swobodę w zakresie ilości i doboru prezentowanych treści, narzucając jedynie z góry przyjęte wymogi formalne. Dlatego też praktycznie
każda ze stworzonych jednostek tematycznych ma te same dające się
wyróżnić elementy.

Krótkie wprowadzenie do każdego tematu pomyślane zostało jako
substytut opracowania podręcznikowego dla uczniów. Nauczyciel może
ten tekst powielić w odpowiedniej ilości wraz ze wskazanymi przez autorów źródłami, które stanowią kolejną wyraźnie wyznaczoną część. Zaproponowano tu do wykorzystania na lekcji m.in. materiały dostępne
w internetowych zasobach bibliotek cyfrowych oraz eksponaty ze zbiorów Muzeum w Rybniku. Gotowy konspekt lekcji – jako trzeci element
każdego z opracowanych zagadnień – ma pomóc nauczycielowi sprawnie przeprowadzić te zajęcia. Poszczególne scenariusze uwzględniają
różne formy pracy na lekcji, zaś dobrym i atrakcyjnym podsumowaniem
całości może być wycieczka po mieście.
Prezentowane tu materiały to oczywiście jedynie propozycja dla nauczyciela starszych klas gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Pamiętajmy, że nauczyciel zawsze powinien dostosować ją do specyficznych potrzeb edukacyjnych grupy z którą aktualnie pracuje.
Cały cykl można zrealizować w ramach koła przedmiotowego lub
wprowadzonej do szkoły innowacji. Wybrane pojedyncze tematy lekcji
można przeprowadzić w ramach zajęć historii, godzin wychowawczych
lub zastępstw. W każdym przypadku będzie to z pewnością interesująca
propozycja dla nowoczesnego wychowania patriotycznego współczesnej młodzieży.
Niniejsza publikacja to efekt współpracy osób związanych z I Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku, ze Stowarzyszeniem Humanistycznym „Europa, Śląsk,
Świat Najmniejszy” oraz z Muzeum w Rybniku. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej powstania należą się gorące podziękowania.
Redaktorzy mają nadzieję, że książka ta zostanie dobrze przyjęta
w środowisku nauczycieli i stanie się zaczynem do tworzenia kolejnych
tego typu materiałów dydaktycznych w niedalekiej przyszłości.
Dariusz Jądro
Stanisław Kucharczak

Bartłomiej Broda
Przełom wieków XIX i XX – górnośląska specyfika
Część I Konspekt lekcji
Cele lekcji:
Temat: Przełom wieków XIX i XX – górnośląska specyfika
Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu
Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Środki dydaktyczne:
– teksty źródłowe zamieszczone w książce: Górny Śląsk i Zagłębie w dawnych opisach. Oprac. A. Zieliński. Katowice 1984
– mapa ścienna – Ziemie polskie w XIX wieku, Polska w okresie 20-lecia
międzywojennego
– prezentacja multimedialna – Górny Śląsk na przełomie XIX i XX wieku
(dostępna na stronie internetowej www.europa-slask.us.edu.pl)
Metody:
– pogadanka, analiza źródeł pisanych i ikonograficznych, dyskusja, praca z mapą
Po zakończeniu lekcji uczeń:
zna:
– nazwiska najważniejszych rodów magnackich: Donnersmarckowie,
Ballestremowie, Tiele-Wincklerowie czy Schaffgotschowie
– pojęcia: rewolucja przemysłowa, migracja, dymarka, wielki piec, naród, nacjonalizm, klasa robotnicza
– były przyczyny migracji ludności z ośrodków wiejskich do miast
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rozumie:
– wymienione pojęcia
– jaka była specyfika zmian gospodarczych, społecznych i kulturowych
na Górnym Śląsku na przestrzeni XIX i XX wieku
potrafi:
– wymienić podstawowe cechy rewolucji przemysłowej na Górnym Śląsku – budowa kopalni i hut, rozwój miast, migracja ludności ze wsi do
miast
– wskazać na mapie teren Górnego Śląska, najszybciej rozwijające się
miasta: Katowice, Bytom, Gliwice; przebieg nowo powstałych linii kolejowych
– omówić budowę wielkiego pieca hutniczego
– wymienić formy, w jakich przejawiała się walka o równouprawnienie
języka polskiego
– zanalizować tekst źródłowy i pracować z mapą ścienną
– wskazać, jakie były przyczyny migracji ludności z ośrodków wiejskich
do miast
– wskazać, co było powodem rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku
– omówić, proces kształtowania się nowej warstwy społeczeństwa – klasy robotniczej
Lekcja
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

I. Czynności
porządkowo-organizacyjne

Sprawdzanie listy obecności, przygotowanie komputera z prezen
tacją.

II. Rekapitulacja
wtórna

Przypomnienie ogólnych wiadomości dotyczących zmian zacho
dzących w XIX wieku w Europie.
Pytania:
– Co to jest rewolucja przemysłowa i w jakim państwie się
rozpoczęła?
– Co rozumiesz pod pojęciami nacjonalizm i naród?
– W granicach jakiego państwa znajdował się Górny Śląsk na po
czątku XIX wieku?

Przełom wieków XIX i XX...
Ogniwa lekcji
III. Ogniwo
wiążące

Objaśnienia
Podyktowanie tematu, wyświetlenie slajdu zawierającego punkty
lekcji; przedstawienie celów lekcji.

Pogadanka:
– omówienie zagadnień związanych z tematem lekcji (ilustrując je
poszczególnymi slajdami z prezentacji multimedialnej):
1. Rewolucja przemysłowa na Górnym Śląsku w porównaniu
IV. Opracowanie
z innymi dzielnicami – zmiany technologiczne, nowe maszyny,
nowego materiału
koncerny przemysłowe.
2. Rozwój miast regionu górnośląskiego – specyfika.
3. Stosunki społeczne na Górnym Śląsku.
4. Nowa warstwa społeczna i zmiany w kulturze.
Praca z tekstem źródłowym:
podział uczniów na grupy zadaniowe i rozdzielenie tekstów źród
łowych wraz z pytaniami:
(proponowane teksty źródłowe pochodzą z książki Górny Śląsk
i Zagłębie w dawnych opisach. Oprac. A. Zieliński, Katowice 1984):
1. Józef Lompa, Pieśni ludu śląskiego ze zbiorów rękopiśmiennych,
(fragmenty) – Przydatek o mieszkaniach wiejskich na Górnym
Śląsku, Mowa (s. 70–73);
Pytania: Jak mieszkali ludzie na wsi? Dlaczego mowa śląska jest
inna od języka polskiego?
2. Józef Lompa, Pieśni ludu śląskiego ze zbiorów rękopiśmiennych,
(fragment) – Sposób życia, (s. 70–72)
IV. Opracowanie
nowego materiału Pytania: Jak wyglądało menu ludu wiejskiego? Gdzie na piel
grzymki udawała się ludność z Górnego Śląska?
– ciąg dalszy
3. Józef Łepkowski, O stanie obecnym Górnego Śląska, „Gazeta
Polska” nr 174 (s. 95–96);
Pytania: Jakie warstwy społeczne żyły na Górnym Śląsku? Kogo
autor obarcza winą za zły stan oświaty na Górnym Śląsku?
4. Adam Wiślicki, Księga Świata, cz. 2, (fragment) Górnicy w Polsce
(s. 129–131);
Pytania:
– Jakie było najniebezpieczniejsze zajęcie w kopalni?
– W jakich warunkach pracowali górnicy?
Uczniowie wskazują na mapie miasta Katowice, Bytom i Gliwice
oraz powstające linie kolejowe.
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Ogniwa lekcji

Objaśnienia

V. Rekapitulacja
pierwotna

Przedstawiciele grup omawiają wspólnie wyniki swojej pracy nad
tekstem (dyskusja)
– Jakie były najważniejsze zmiany na Śląsku na przełomie XIX i XX
wieku?
– Jak wtedy wyglądało życie ludzi na tym terenie?
– Na jakie warstwy dzieliło się społeczeństwo śląskie przełomu XIX
i XX wieku?

VI. Ocena pracy
uczniów

Wpisywanie ocen i plusów za aktywność na lekcji

Część II Opis tematu
Wiek XIX, zwany popularnie „wiekiem pary”, to okres głębokich przemian obejmujących niemal wszystkie aspekty życia, zarówno w Europie,
jak i w Ameryce. To czas przeobrażeń ustrojowych i gospodarczych, powstawania pierwszych państw narodowych i narodzin nowych ideologii. To również stulecie wielkich wynalazków, rozwoju nauki i kultury, ale
także niepohamowanej ekspansji kolonialnej oraz licznych, mniejszych
i większych, konfliktów zbrojnych, które w ostatecznym rozrachunku
doprowadziły, na początku XX wieku, do wybuchu I wojny światowej.
W tej epoce wielkich przemian przeobrażeniom uległ również Śląsk.
Na początku XIX wieku prawie cała ziemia śląska (z wyjątkiem Śląska
Cieszyńskiego oraz ziemi opawsko-karniowskiej) znajdowała się już od
prawie pół wieku w granicach Prus, w skład których weszła w wyniku
trzech wojen śląskich, prowadzonych o panowanie nad tym terenem
przez Fryderyka II Hohenzollerna przeciw Austrii. Prusy, wycieńczone
wojnami napoleońskimi, zostały zmuszone do przeprowadzenia głębokich reform, które z jednej strony doprowadziły do pełnej unifikacji Śląska z monarchią Hohenzollernów, z drugiej otworzyły drogę postępowi,
zarówno gospodarczemu (przejście od feudalizmu do kapitalizmu), jak
i społecznemu.
Przemiany gospodarcze na Górnym Śląsku przybierały charakter
nieomal rewolucji przemysłowej, która, dając możliwości inwestowania
i wzbogacania się, powodowała, że zjeżdżały się tu liczne przedsiębiorcze jednostki, nabywając nie tylko zakłady, ale i ziemskie posiadłości.
Olbrzymi wkład w powstające wówczas koncerny przemysłowe mieli
rodzimi magnaci (m.in. Donnersmarckowie, Ballestremowie, Tiele-Win
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cklerowie czy Schaffgotschowie), posiadający w swych dobrach „naturalne” warunki sprzyjające rozwojowi tego typu działalności (pokłady
rudy i węgla, drewno do opalania pieców hutniczych czy energię napędową rzek) oraz środki finansowe na inwestycje. Rozwija się górnictwo
rud metali, a powstające huty cynku (m.in. w Królewskiej Hucie, Rudzie
Śląskiej) uczyniły z Zagłębia Górnośląskiego największego producenta
tego metalu na świecie (do końca XIX w.). Z jednej strony upowszechnienie się wielkich pieców, opalanych już nie węglem drzewnym, a ko
ksem i węglem kamiennym, z drugiej – szybszy od połowy XIX wieku
rozwój kolei żelaznej, doprowadziły do znacznego zwiększenia się zapotrzebowania na naturalne bogactwo śląskiej ziemi. Od tego czasu
wydobywany na Śląsku węgiel nie służył już tylko do zaspokojenia rodzimego rynku, ale stał się towarem eksportowym. I tak na przykład, budowa linii kolejowej do kopalni „Emmanuelssehen” (Murcki), znajdującej się w dobrach księcia pszczyńskiego, spowodowała, że jej produkcja
w ciągu kilku lat zwiększyła się ponad trzykrotnie.
Rozwój przemysłu przyczynił się do rozkwitu wielu miast Górnego
Śląska (m.in. Królewska Huta, Gliwice, Bytom), jednym z nich była późniejsza stolica tego regionu – Katowice.
Wieś Katowice założona została na początku XVII wieku przez Andrzeja Boguckiego, właściciela nieodległej kuźnicy boguckiej. Osiedleni
w niej chłopi mieli nie tylko pracować w gospodarstwach, ale też wspomagać pracę kuźników. Kiedy pod koniec XVIII wieku w miejscu boguckiej hamerni powstała huta, przystąpiono do budowy pierwszej na
obszarze Katowic kopalni (nosiła nazwę „Beata”), która od 1801 roku zaopatrywała w węgiel nowo powstały zakład. Gdy przemysłowiec Franz
Winckler, właściciel dóbr mysłowickich, postanowił przenieść siedzibę
zarządu nad swoimi posiadłościami do Katowic, rozpoczął się dla nich
okres intensywnego rozwoju. Nowo powstała linia kolejowa (1848 r.),
dająca połączenie z Berlinem, Wrocławiem, Wiedniem i Warszawą, przyspieszyła jeszcze ten proces i tak w 1865 roku Katowicom nadano prawa
miejskie. Już po ośmiu latach od tego momentu Katowice stały się miastem powiatowym, w którym do końca pierwszej dekady XX wieku działało kilka banków, sąd okręgowy, szkoły powszechne, gimnazjum, dwa
szpitale oraz teatr miejski na 800 osób, a komunikację miejską ułatwiały
elektryczne tramwaje. W rozrastającej się aglomeracji swoją siedzibę
znalazły liczne koncerny przemysłowe – szczególnie górnicze i hutni-
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cze – dające tysiące miejsc pracy oraz kapitał na dalszy rozwój miasta.
Prestiż Katowic wzrósł jeszcze bardziej, kiedy stały się po I wojnie światowej stolicą autonomicznego województwa śląskiego, utworzonego
z przyłączonej do Polski części Górnego Śląska oraz części Śląska Cieszyńskiego.
W ślad za zamianami gospodarczymi przemianom uległo także śląskie społeczeństwo. Na przełomie XIX i XX liczba ludności mieszkającej
na Śląsku wzrosła z 3 do 5,2 mln, czyli o 70%, a największy wzrost liczby
mieszkańców obserwujemy na uprzemysłowionych terenach Górnego
Śląska. Mimo że rozwój przemysłu przyczynił się do migracji ludności ze
wsi do miast w poszukiwaniu zatrudnienia, to jednak spora część górników rekrutujących się z miejscowej ludności wiejskiej, oprócz pracy
„pod ziemią”, nie rezygnowała z uprawy roli. Niejednokrotnie przyjmując pracę w kopalni, górnicy decydowali się na przebywanie codziennie kilkunastokilometrowej trasy do miejsca, gdzie się znajdowała, aby
późnym wieczorem móc powrócić do rodzinnej zagrody. Jeśli kopalnia
położona była daleko, wracali do domu raz na tydzień lub dwa tygodnie po czyste ubranie i żywność. Ten bliski związek z rodzinną wsią
spowodował przenikanie do nowo kształtującej się kultury zawodowej
– górniczej i hutniczej – wielu elementów wiejskiej kultury regionalnej
przejawiającej się w obyczajach, tradycjach i współżyciu społecznym
oraz folklorze i sztuce. Praca w górnictwie była niezwykle ciężkim zajęciem. Pracowano nieraz po 14 godzin na dobę, co samo w sobie było
uciążliwe, ale szczególnie dawało się we znaki w tym okresie roku, gdy
dni były krótkie – zaczynający pracę przed świtem górnik kończył ją po
zapadnięciu zmroku, nie oglądając przez wiele dni światła słonecznego.
Ponadto była to praca bardzo niebezpieczna. Trafnie podsumował to
w połowie XIX wieku Adam Wiślicki w Księdze Świata pisząc, iż „żołnierz
na wyłomie szturmowanej fortecy, majtek na wielkim maszcie podczas
burzy i górnik w kopalni […] na jednakowe są narażeni niebezpieczeństwa”. Mimo to etos pracy pod ziemią spowodował, że w wielu rodzinach zawód górnika stawał się dziedzicznym zajęciem, a pracę w kopalni podejmowała młodzież jeszcze przed ukończeniem 14 roku życia.
Wszystko to doprowadziło do wykształcenia się w społeczeństwie regionu nowej, potężnej warstwy – klasy robotniczej, składającej się głównie
z górników i hutników.
Ważnym czynnikiem determinującym życie społeczne na Górnym
Śląsku były sprawy narodowościowe, które szczególnie dały znać o so-
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bie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to trwające od dziesięcioleci formowanie się nowoczesnych, burżuazyjnych i nacjonalistycznych narodów europejskich – w tym niemieckiego i polskiego – doprowadziło do
powstania nowej jakości w kwestii narodowej. Na rozbudzenie poczucia
polskości mieszkańców Górnego Śląska wielki wpływ mieli działający tu
orędownicy sprawy polskiej, m.in. Józef Lompa, Karol Miarka, Emanuel
Smółka czy ks. Józef Szafranek, których to walka o prawo do nauki języka polskiego w szkołach i równouprawnienia tego języka w urzędach
znalazła poparcie wśród miejscowej, polskojęzycznej ludności. Ważnym
czynnikiem kształtowania polskiej świadomości narodowej była prasa
– zarówno ta wychodząca na Śląsku, jak i napływająca spoza jego terenu. Tę samą rolę odgrywały licznie powstające stowarzyszenia kulturalne, naukowe czy społeczne, organizujące m.in. dla swych członków
regularne spotkania połączone z odczytami czy zakładające biblioteki.
Istotnym czynnikiem integrującym polskich Górnoślązaków z Polakami
z innych dzielnic były spotkania na gruncie religijnym wyrażające się
w masowym ruchu pielgrzymkowym. Szczególnie ważnymi miejscami
religijnych peregrynacji były sanktuaria w Częstochowie i Krakowie. Nie
można jednak zapomnieć, że spora grupa ludności, żyjąca na terenie
Górnego Śląska, nie uległa polaryzacji, opowiadając się za przynależnością do polskiego czy niemieckie narodu, lecz silnie podkreślała swą
regionalną tożsamość i z niechęcią odnosiła się do obu ścierających się
nacjonalizmów.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że Śląsk na przestrzeni XIX i XX
wieku uległ głębokim przeobrażeniom. Rozrastający się przemysł zmienił krajobraz szczególnie Górnego Śląska, na którego terenie pojawiły się
lasy kominów oraz coraz bardziej rozległe i ludne miasta. Krystalizowała
się nowa, silna warstwa społeczna – proletariat, tworzony przez robotników pracujących w kopalniach i hutach. Zmieniała się też świadomość
mieszkańców, których coraz mocniej nakłaniano do opowiedzenia się
za którymś ze ścierających się z sobą nacjonalizmów – polskim lub niemieckim. Mimo to pozostała dalej spora grupa ludności, dla której obca
była zarówno jedna, jak i druga świadomość narodowa, a najważniejsza
pozostawała miejscowa „śląskość”.
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Janusz Mokrosz
Polski ruch narodowy na pruskim Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku
Część I Konspekt lekcji
Cele lekcji:
Temat: Polski ruch narodowy na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku
Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu
Liczba jednostek lekcyjnych: 2
Środki dydaktyczne:
– podręczniki (zalecane: A. Radziwiłł, W. Roszkowski: Historia dla maturzysty. Wiek XIX. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Warszawa 2010; Historia
Śląska. Red. M. Czapliński. Wrocław 2007; Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura regionu europejskiego. Red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek. Gliwice 2011)
–  prezentacja multimedialna: Krzewiciele narodowości polskiej na Górnym Śląsku w XIX wieku (dostępna na stronie internetowej
www.europa-slask.us.edu.pl)
Metody:
– pogadanka, opowiadanie, praca w grupach, dyskusja, teczka przedmiotowa, praca z podręcznikiem
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Po zakończeniu lekcji uczeń:
zna:
– postacie: Józef Szafranek, Karol Miarka, Adam Napieralski, Wojciech
Korfanty
– pojęcia: naród, nacjonalizm, proces narodotwórczy, pokojowa asymilacja, „polskie centrum”
– różnice językowe i kulturowe uwidaczniające się na Górnym Śląsku od
połowy XIX wieku
– główne etapy kształtowania się polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku
– formy oddziaływania kulturkampfu na polskojęzycznych mieszkańców Górnego Śląska
– tytuły prasy polskojęzycznej ukazującej się na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku
rozumie:
– pojęcia: naród, nacjonalizm, proces narodotwórczy, pokojowa asymilacja, „polskie centrum”
– wpływ ogólnoeuropejskich procesów narodotwórczych na wykrystalizowanie się polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku
– wpływ działaczy narodowościowych pochodzących z ziem polskich,
znajdujących się pod zaborami
– przyczyny różnic występujących pomiędzy obozem „Katolika” i „Górnoślązaka”
potrafi:
– ocenić procesy narodotwórcze zachodzące na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku
– wskazać różnice w działalności Adama Napieralskiego i Wojciecha Korfantego, oraz je ocenić
– omówić dokonania Józefa Szafranka, Karola Miarki, Adama Napieralskiego i Wojciecha Korfantego
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Lekcja 1
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

I. Czynności
porządkowo-organizacyjne

Przygotowanie sali lekcyjnej (przygotowanie komputera i rzutnika multimedialnego); przywitanie się z uczniami, kontrola frekwencji, wpisanie tematu lekcji do dziennika

II. Rekapitulacja
wtórna

Nauczyciel przeprowadza z uczniami pogadankę na temat narodzin i upowszechniania się świadomości narodowej w XIX-wiecznej Europie. W tej części lekcji stawia uczniom następujące
pytania:
– Co rozumiemy pod pojęciem naród i nacjonalizm?
– W jaki sposób poszczególne narody europejskie pogłębiały swo
ją świadomość narodową?
– Co wypłynęło na upowszechnienie się świadomości narodowej
w XIX-wiecznej Europie?

III. Ogniwo
wiążące

Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów i nawiązując do
tematu lekcji, informuje, że będzie ona dotyczyła wykrystalizowania się polskiej świadomości narodowej na pruskim Górnym
Śląsku w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku

Nauczyciel opowiada uczniom o budzicielach polskiej świadomości narodowej na Górnym Śląsku w XIX wieku. Pokrótce przedstawia uczniom sylwetki: Józefa Szafranka, Karola Miarki, Adama
Napieralskiego i Wojciecha Korfantego. Opowiadanie uzupełnia
prezentacja multimedialna Krzewiciele narodowości polskiej na
Górnym Śląsku w XIX wieku.
Nauczyciel objaśnia, na czym polega proces narodotwórczy,
a następnie dzieli uczniów na pięć kilkuosobowych grup. Każda
IV. Opracowanie
nowego materiału z grup, korzystając z materiałów udostępnionych przez nauczyciela (kserokopia fragmentu odpowiedniego rozdziału z jednego z zalecanych podręczników do historii Śląska), ma za zadanie
opracowanie konkretnego zagadnienia i zaprezentowania go
w formie kilkuminutowego wystąpienia. Przygotowane wystąpienia spełniają jednocześnie funkcję notatki, którą uczniowie
powinni zapisać, umiejętnie dokonując selekcji najistotniejszych
treści podanych przez poszczególne grupy.
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Ogniwa lekcji

Objaśnienia

Uczniowie podzieleni na grupy opracowują i przedstawiają następujące zagadnienia:
– Jakim językiem posługiwali się Górnoślązacy w połowie XIX
wieku?
– Działalność Karola Miarki i jej wpływ na krzewienie polskości na
Górnym Śląsku.
IV. Opracowanie
nowego materiału – Kulturkampf a kwestie językowe na Górnym Śląsku w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku.
– Wpływ działaczy wielkopolskich na polski ruch narodowy na
Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku.
– Wizje rozwoju polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku
w działalności Adama Napieralskiego i Wojciecha Korfantego.

V. Zlecenie pracy
domowej

Korzystając z różnego rodzaju źródeł (podręcznik: Historia Śląska.
Red. M. Czapliński. Wrocław 2007; Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura regionu europejskiego. Red. J. Bahlcke,
D. Gawrecki, R. Kaczmarek. Gliwice 2011 (w druku); Internet;
pozycje udostępniane przez muzea i biblioteki), uczniowie –
w ramach ustalonych na lekcji trzech kilkuosobowych zespołów –
zbierają materiały, a następnie każda grupa przygotowuje portfolio (teczkę przedmiotową) nawiązujące do tematu omawianego
podczas lekcji. Każdy zespół powinien otrzymać do sprawdzenia
dwa rodzaje wskazanych wyżej źródeł wiedzy.

Lekcja 2
Ogniwa lekcji
I. Czynności
porządkowo-organizacyjne

Objaśnienia
Przygotowanie sali lekcyjnej (przygotowanie komputera i rzutnika multimedialnego); przywitanie się z uczniami, kontrola frekwencji, wpisanie tematu lekcji do dziennika

Polski ruch narodowy...
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

II. Utrwalenie
przepracowanego materiału

Nauczyciel rozpoczyna lekcję od powtórzenia najważniejszych
informacji, które uczniowie powinni byli zapamiętać na poprzedniej lekcji. Dodatkowo, aby utrwalić przepracowany materiał,
stawia uczniom kilka pytań problemowych, na które ci starają się
odpowiedzieć w trakcie wspólnej dyskusji:
– Czy Górnoślązacy posługujący się dialektem śląskim mieli prawo do poczucia odrębności narodowej? Czy byli w ogóle jej świadomi?
– Jakie różnice dostrzegasz pomiędzy sytuacją Polaków mieszkających w Wielkopolsce a tymi mieszkającymi na pruskim Górnym
Śląsku?
– Które działania Adama Napieralskiego i Wojciecha Korfantego
poparłbyś, a które zakwestionował?
– Czy fakt że, w drugiej połowie XIX wieku na pruskim Górnym
Śląsku doszło do wykrystalizowania się polskiej świadomości narodowej oceniasz jako coś naturalnego, czy raczej zaskakującego?
Ustalone na poprzedniej lekcji zespoły przedstawiają wykonane
przez siebie portofolio (teczki przedmiotowe).

III. Rekapitulacja
pierwotna

W ostatniej części lekcji nauczyciel zadaje uczniom kilka krótkich
pytań dotyczących przeprowadzonych lekcji:
– Wyjaśnij, do czego dążył ruch zorganizowany wokół Józefa Szafranka
– Kto założył gazetę „Katolik”?
– Program jakiej partii popularyzował „Katolik”?
– Czym był kulturkampf? W jaki sposób przejawiał się on na pruskim Górnym Śląsku?
– Przedstaw, w jakich okolicznościach doszło do wyodrębnienia
się tzw. polskiego centrum.
– Kim był Adam Napieralski?
– Na czele jakiej gazety stał Wojciech Korfanty?
– W jaki sposób Wojciech Korfanty odnosił się do partii Centrum?
– Członkiem jakiego klubu w Reichstagu został Wojciech Korfanty?
– Kto ostatecznie przejął wydawnictwo Wojciecha Korfantego?
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Część II Opis tematu
Wykrystalizowanie się polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku nastąpiło na przełomie XIX i XX wieku. Jego początki przypadają na
wydarzenia roku 1848 (Wiosna Ludów). Uświadomiono sobie wówczas,
że na Górnym Śląsku żyje duża grupa mieszkańców posługująca się
przede wszystkim dialektem górnośląskim (pogardliwie określany terminem Wasserpolnisch). Pod względem fonetycznym, morfologicznym
i syntaktycznym był to polski dialekt pozostający częściowo pod wpływem języka czeskiego. Jednak duża liczba zapożyczeń z języka niemieckiego przede wszystkim w sferze technicznej i administracyjnej, które
zwyczajowo odmieniano według zasad gramatyki polskiej, wskazywała
jednocześnie na wielowiekową separację geograficzną oraz kulturową
Górnego Śląska od Polski. Wokół proboszcza bytomskiej parafii, Józefa
Szafranka, wykształciło się w tym czasie środowisko dążące do równouprawnienia języka polskiego. Mimo że ruch ten cieszył się dużym poparciem w powiecie bytomskim, zniknął szybko po 1848 roku.
Przełom w procesie kształtowania się polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku nastąpił z chwilą założenia w 1869 roku przez
Karola Miarkę „Katolika” i rozpoczęcia kulturkampfu. Na Górnym Śląsku przejawiał się on przede wszystkim na szczeblu szkolnym. Właśnie
w związku z „walką o kulturę”, na mocy rozporządzenia z 1872 roku język
polski usunięto ze szkół, dopuszczając go jedynie jako język nauczania
religii na najniższym szczeblu edukacji w szkole ludowej (Volksschule).
Szczególnie krytycznie do przedstawionego rozporządzenia ustosunkowali się przedstawiciele duchowieństwa. Parlamentarną podporą kleru
śląskiego była w tym czasie katolicka partia Centrum, której program
wśród polskojęzycznych mieszkańców Górnego Śląska popularyzował
wspomniany „Katolik”. Gazeta ta była wówczas głównym ośrodkiem ruchu polskiego. Polityka partii Centrum, pełniącej funkcję obrońcy polsko- i niemieckojęzycznych katolików, wspierana przez tytuł Miarki, znalazła odbicie w sukcesach wyborczych partii, której kandydaci w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku zdobywali zdecydowaną większość górnośląskich mandatów. Część z nich obsadzali także jej
polskojęzyczni kandydaci. W końcu lat osiemdziesiątych XIX wieku kulturkampf został oficjalnie zakończony, a Centrum coraz wyraźniej propagowała tzw. pokojową asymilację. Miała ona polegać na odrzuceniu
brutalnych metod germanizacyjnych z czasów Bismarcka i zastąpieniu
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ich pokojowym oraz stopniowym zniemczaniem, jak bowiem argumentowano, tylko przyswojenie języka niemieckiego umożliwiało cywilizacyjny awans. Pogorszeniu uległa wówczas współpraca partii i „Katolika”.
Zmiany zachodziły zresztą w tym czasie także i wewnątrz jego redakcji.
Po śmierci Karola Miarki redagowaniem gazety zajął się ksiądz Stanisław Radziejewski, a w 1889 roku jego obowiązki przejął Wielkopolanin
Adam Napieralski.
Niezmiernie ważne dla polskiego ruchu narodowego na Górnym
Śląsku wydarzenia zaszły na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku. Dzięki wsparciu działaczy wielkopolskich, Ligi
Polskiej oraz Komitetu Pomocy Śląskowi w zachodnich i południowozachodnich rejonach Górnego Śląska powstały nowe polskojęzyczne
gazety. Od 1889 roku zaczęły ukazywać się „Nowiny Raciborskie”, a od
roku następnego – „Gazeta Opolska”. Oba tytuły o wiele ostrzej aniżeli
„Katolik” krytykowały głoszoną przez Centrum konieczność tzw. pokojowej asymilacji i stały się nowymi ośrodkami ruchu polskiego.
Linia „Katolika” w momencie przejęcia go przez Adama Napieralskiego nie zmieniła się znacząco. Napieralski początkowo pozostawał
wierny strategii sojuszu z Centrum zapoczątkowanej przez Miarkę.
Niemniej na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku rysowało się
coraz więcej tarć pomiędzy partią a działaczami polskimi, które w końcu doprowadziły do wyodrębnienia się w jej szeregach opozycji, tzw.
polskiego centrum negatywnie odnoszącego się do „pokojowej asymilacji”. Wewnątrzpartyjne przesilenie przypadło na rok 1893, kiedy
to „polskie centrum” wystawiło swych kontrkandydatów do Reichstagu, wspieranych przez „Katolika”. Ostatecznie, pod wpływem Napieralskiego, doszło jednak do ugody pomiędzy polską opozycją a partią.
Centrum zaprzestało wówczas prasowego propagowania pokojowej
asymilacji. W wyborach do Reichstagu w 1898 roku jako oficjalnych
kandydatów partii z powodzeniem wystawiono ubiegających się o reelekcję niedawnych przedstawicieli „polskiego centrum”: Józefa Szmulę
i Franciszka Strzodę. Wyborczego wsparcia udzielił partii „Katolik”, agitujący również za niemieckimi kandydatami partii we wszystkich pozostałych okręgach wyborczych
Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku ożywiła się aktywność polska
na Górnym Śląsku. Wyraźnie uwidoczniły się różnice narodowościowe
pomiędzy propolsko nastawionymi Górnoślązakami a ich niemieckimi
współmieszkańcami. Obie grupy łączyło z sobą coraz mniej. Ludność
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posługująca się na co dzień językiem polskim czuła się szykanowana.
Próbowała odnaleźć się we własnych stowarzyszeniach kulturowych
i towarzyskich, jak np. w śląskim oddziale Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zakładała również własne banki ludowe i organizacje gospodarcze. Krzewieniu polskiej świadomości narodowej pomagały w tym czasie liczne wycieczki do Krakowa, Poznania i pielgrzymki do
Częstochowy, a także o wiele intensywniejsze kontakty z Wielkopolską
i Małopolską. Coraz bardziej Górnym Śląskiem interesowały się polskie
organizacje powstające poza jego granicami. Często do kwestii górnośląskiej odnosiła się Liga Narodowa i jej partyjny odpowiednik – Narodowa Demokracja. W „Przeglądzie Wszechpolskim”, będącym organem
prasowym Ligi, publikowano informacje o tym, co dzieje się na obszarze
Górnego Śląska. Główni ideolodzy tego ruchu, jak Jan Ludwik Popławski
i Roman Dmowski, sformułowali program głoszący, że Górny Śląsk ze
względów etnicznych i geopolitycznych powinien bezsprzecznie stać
się częścią przyszłego państwa polskiego.
Na początku XX wieku swoją działalność publiczną rozpoczął związany z endecją Górnoślązak – Wojciech Korfanty. Podobnie jak pozostali
przedstawiciele nurtu narodowego – w antagonistyczny sposób odnosił się on do partii Centrum. W 1901 roku wspólnie z Janem Jakubem
Kowalczykiem objął kierownictwo nowo założonej gazety „Górnoślązak” i wokół niej stworzył niezależny od „Katolika” ruch polski. Obóz
Korfantego, propagujący całkowitą przynależność polskojęzycznych
Górnoślązaków do narodu polskiego, sprzeciwiał się ugodowej postawie Napieralskiego, co uwidoczniło się szczególnie podczas bardzo
ostrej kampanii wyborczej do Reichstagu w 1903 roku. Korfanty zdobył
wówczas mandat posła, a zorganizowane wokół „Górnoślązaka” Polskie
Towarzystwo Wyborcze (PTW) uzyskało 17,7% głosów. Zdecydowanym
zwycięzcą zostało Centrum, które otrzymało ponad 60% poparcia. Korfanty przystąpił do polskiego koła w Reichstagu, stając się tym samym
pierwszym polskim posłem niepochodzącym z terenów Polski przedrozbiorowej. W następstwie tej decyzji Górny Śląsk został włączony do
Polskiego Centralnego Komitetu Wyborczego (PCKW) w Rzeszy Niemieckiej, a dominująca pozycja obozu „Katolika”, jako jedynego reprezentanta polskojęzycznych Górnoślązaków, została przerwana.
W 1905 roku Napieralski zmienił swój dotychczasowy stosunek do
Centrum i wystąpił z komitetu wyborczego tej partii. Ruch ten umożliwił
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porozumienie pomiędzy obozami „Katolika” i „Górnoślązaka”, owocując
utworzeniem Polskiego Komitetu Wyborczego (PKW). W 1907 roku Polacy odnieśli znaczący sukces w wyborach, zdobywając 5 mandatów
parlamentarnych. Wkrótce jednak stosunki pomiędzy Korfantym i Napieralskim znowu uległy pogorszeniu. Ostrą rywalizację obu polityków
wywołał projekt ustawy podatkowej z lipca 1909 roku. Tym razem jej
konsekwencje były dla przywódcy obozu „Górnoślązaka” dotkliwe. Coraz bardziej izolowany w sporze, tracił swoich dotychczasowych sojuszników. Ponadto zaczął borykać się z problemami finansowymi, które
zakończyły się przejęciem należącego do niego wydawnictwa przez Napieralskiego. Pozostał jednak nadal ich redaktorem naczelnym. Z tymi
wydarzeniami zbiegło się jego ostateczne zerwanie współpracy z ende
cją. Korfanty (podobnie jak i Napieralski) nie kandydował w ostatnich
przed wybuchem I wojny światowej wyborach. W okresie poprzedzającym jej rozpoczęcie dominację w ruchu polskim raz jeszcze zdobył
umiarkowany obóz „Katolika”, a endecja straciła swoje dotychczasowe
zaplecze na Górnym Śląsku.
Powrót Wojciecha Korfantego do wielkiej polityki i roli znaczącego
przywódcy polskich Górnoślązaków nastąpił dopiero wraz z końcem
wojny. W odbywających się w czerwcu 1918 roku wyborach uzupełniających ponownie uzyskał on mandat do Reichstagu, gdzie jako poseł
stanie się głównym wyrazicielem polskich aspiracji do ziem Górnego
Śląska. Pozycja Korfantego jeszcze bardziej utrwali się po zakończeniu
wojny. Zostanie on wówczas Polskim Komisarzem Plebiscytowym, wysunie swoją koncepcję przebiegu granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku, a w końcu ogłosi się dyktatorem trzeciego powstania śląskiego.
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Proboszcz bytomskiej parafii
Józef Szafranek, ksiądz, wokół
którego w połowie XIX wieku
skupiło się środowisko dążące
do równouprawnienia języka
polskiego (źródło: M. Tobiasz:
Pionierzy odrodzenia narodowego na Śląsku (1763–1890).
Katowice 1937)

Twórca Katolika, Karol Miarka
(źródło: J. Piernikarczyk:
Ilustrowana Księga Pamiątkowa Górnego Śląska, Katowice
1923, zbiory Muzeum w Rybniku, sygn. MRY/ADH/2173)

Wojciech Korfanty, współtwórca „Górnoślązaka”,
jeden z najważniejszych przedstawicieli
ruchu polskiego na Górnym Śląsku
(źródło: J. Piernikarczyk: Ilustrowana Księga Pamiątkowa Górnego Śląska, Katowice 1923, zbiory
Muzeum w Rybniku, sygn. MRY/ADH/2173)
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Katowicka księgarnia Górnoślązak
należąca do wydawnictwa Korfantego,
początek XX wieku
(źródło: Z. Woźniczka: Wojciech Korfanty.
Współtwórca II Rzeczypospolitej. Katowice 2009)
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Koło polskie w Reichstagu kadencji 1907–1912
(źródło: K. Rzepecki: Pobudka wyborcza. Poznań 1907)
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Wojciech Korfanty – życiowa droga górnośląskiego polityka
Cz. I Konspekt lekcji
Cele lekcji:
Temat: Wojciech Korfanty – życiowa droga górnośląskiego polityka
Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu
Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Środki dydaktyczne:
– karty pracy (krzyżówka)
– małe karteczki
– tekst źródłowy (Manifest Wojciecha Korfantego do ludu górnośląskiego
określający cele i ramy trzeciego powstania śląskiego)
Metoda:
– pogadanka, krzyżówka (gra dydaktyczna), praca z tekstem źródłowym
Po zakończeniu lekcji uczeń:
zna:
– postać Wojciecha Korfantego
– pojęcia: plebiscyt, Komisarz Plebiscytowy, Chrześcijańska Demokracja
(Chadecja), trzecie powstanie śląskie, manifest, powstanie
– etapy kształtowania się polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku
– etapy kariery politycznej Wojciecha Korfantego
– przyczyny represji, jakim poddawany był Wojciech Korfanty
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rozumie:
– pojęcia: plebiscyt, Komisarz Plebiscytowy, Chrześcijańska Demokracja
(Chadecja), trzecie powstanie śląskie, manifest, powstanie
– rolę Wojciecha Korfantego podczas przebiegu trzeciego powstania
śląskiego
– wpływ Wojciecha Korfantego na przyłączenie Śląska do Polski
potrafi:
– wykorzystać w wypowiedziach wyżej wymienione pojęcia
– ocenić postać Wojciecha Korfantego pod kątem jego dokonań
– omówić różne etapy kariery politycznej Wojciecha Korfantego
– dyskutować na temat osoby Wojciecha Korfantego
– omówić dokonania Wojciecha Korfantego
– pracować z tekstem źródłowym
Lekcja
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

I. Czynności
porządkowo-organizacyjne

Przywitanie się z uczniami danej klasy, kontrola obecności, wpisanie tematu lekcji do dziennika.

II. Rekapitulacja
wtórna

Nauczyciel na poprzedniej lekcji polecił uczniom (jako zadanie
domowe) odszukanie i zapisanie w zeszycie biogramu Wojciecha
Korfantego lub przyniesienie wydruków na kratkach. Nauczyciel
rozdaje uczniom karty pracy dotyczące zebranych informacji (zał.
1). Uczniowie mają kilka minut (ok. 5–6) na uzupełnienie krzyżówki
znajdującej się na karcie pracy. Mogą korzystać z przyniesionych
materiałów lub zeszytów.

III. Ogniwo
wiążące

Następuje wspólne odczytanie hasła i poszczególnych odpowiedzi.

Wojciech Korfanty...
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

Nauczyciel pokrótce przedstawia uczniom podczas pogadanki postać Wojciecha Korfantego. Objaśnia uczniom, kim był Wojciech
Korfanty, podaje informacje dotyczące jego życia. Przedstawia
Wojciecha Korfantego jako przywódcę trzeciego powstania śląskiego w 1921 r. Omawia także okres lat 30., kiedy Korfanty znajdował się w twierdzy brzeskiej. Nawiązuje przez pytania do wiedzy
historycznej uczniów:
– Kto w tym czasie sprawował rządy w Polsce?
– Co było przyczyną powstań śląskich?
– Czym była twierdza brzeska? Kogo w niej umieszczono?
Nauczyciel rozdaje uczniom Manifest Wojciecha Korfantego do
ludu górnośląskiego określający cele i ramy trzeciego powstania
IV. Opracowanie
śląskiego (zał. 2).
nowego materiału
Nauczyciel zadaje pytania do tekstu:
– Jak zwraca się Korfanty w swym manifeście do mieszkańców
Górnego Śląska? O czym to świadczy?
– Jakie znaczenie ma użycie drugiej osoby liczby mnogiej
w przedstawionym tekście? (osiągniemy, musimy).
– Dlaczego Korfantemu zależy na tym, by ruch powstańczy nie
zamienił się w „anarchię”?
– Kto został mianowany dowódcą powstańców?
– Czego zakazuje manifest Korfantego?
– Co ma się stać z urzędnikami?
– Kto ma dostarczyć Korfantemu nazwisk osób, które zostały aresztowane?
V. Rekapitulacja
pierwotna

Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki, prosząc, by zapisali trzy
najważniejsze ich zdaniem informacje, które zapamiętali z lekcji.
Uczniowie odczytują swoje wypowiedzi i przyczepiają je do brystolu (brystol z odpowiedziami uczniów może zostać zawieszony
w sali historycznej).

VI. Zlecenie pracy
domowej

Nauczyciel prosi o napisanie pracy (12–15 zdań) na temat: „Naród
polski (...) doczeka się jeszcze lepszej przyszłości”. Wykorzystując
informacje o Wojciechu Korfantym, potwierdź lub obal tę tezę.
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Część II Opis tematu
Historia niegodziwie obeszła się z wybitnym Ślązakiem – Wojciechem
Korfantym. Przez jednych uważany był za wcielenie cnót, gloryfikowany
i stawiany na piedestał. Inni pragnęli wykoślawić jego przekonania, podkreślając tym samym jego porażki i błędy. Prawda leży gdzieś pośrodku.
Jego kariera polityczna nie była usłana różami, nie można zapominać
o wielu niepowodzeniach, których Korfanty doświadczył, ale nie sposób
przekreślać jego ogromnej roli w kształtowaniu się dziejów Górnego Śląska.
Wojciech Korfanty (jako Albert) urodził się 20 kwietnia 1873 roku
w osadzie Sadzawki, czyli na terenie dzisiejszych Siemianowic Śląskich.
Jego ojciec – Józef Korfanty – utrzymywał swą rodzinę dzięki pracy na
kopalni „Fanny”. Wychowywaniem najstarszego syna Wojciecha i pozostałych dzieci zajmowała się matka – Karolina Korfantowa. Po zakończeniu szkoły ludowej młody wówczas Wojciech Korfanty rozpoczął naukę
w gimnazjum w Katowicach. Z powodu obnoszenia się ze swą polskością gimnazjum nie ukończył. Wyjechał do Berlina, gdzie kontynuował
edukację, a po kilku semestrach przeniósł się do Wrocławia. W 1901 roku
otrzymał dyplom berlińskiej uczelni.
Korfanty już wtedy postanowił, że będzie walczył dla swego śląskiego ludu. Związał się z Ligą Narodową, a także z redakcją „Górnoślązaka”.
Za publikację dwóch artykułów został skazany na karę więzienia przez
ówczesne władze1. Dalej publikował w „Górnoślązaku”, a później sam założył pismo o nazwie „Polak”. Zdobywał uznanie w kręgach robotników,
uczestniczył w wiecach, udzielał porad, pisywał artykuły. Dzięki temu
zyskiwał coraz większą popularność. Władze pruskie nie próżnowały
i wytaczały mu procesy, szykanowały, karały za różnorakie przestępstwa.
Mając lat trzydzieści, Wojciech Korfanty stał się posłem do parlamentu.
Mniej więcej w tym samym okresie ożenił się z Elżbietą Sprott. Z powodów politycznych młodzi zmuszeni byli do wyjazdu do Krakowa, gdyż
proboszcz w Bytomiu odmówił udzielenia im ślubu (powodem miała być
niechęć biskupów niemieckich do propolskiego działacza). Po uroczystościach zaślubin nowożeńcy zamieszkali w Katowicach. Korfanty dzielił
swój czas pomiędzy sesje Reichstagu, życie rodzinne, a próby zarobkowania. Związał się także z Poznaniem, gdzie był członkiem Naczelnej Rady
1

Były to artykuły: Do Niemców; Do moich braci Górnoślązaków.
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Ludowej. Wkrótce nadeszła wojna, a po niej – wyzwolenie Polski. Korfanty udał się do Warszawy na spotkanie z Naczelnikiem Państwa Józefem
Piłsudskim, by umożliwić przedstawicielom zaboru pruskiego wejście
w skład rządu. Rozmowy nie dały jednak zamierzonych rezultatów.
Styczeń 1920 roku przyniósł zmiany. Wojciech Korfanty został przez
rząd mianowany Polskim Komisarzem Plebiscytowym. Kierował całością
przygotowań do plebiscytu, w którym Ślązacy mieli określić swą przynależność do Niemiec lub Polski. Wynik plebiscytu okazał się niezadowalający dla tych, którzy chcieli włączenia Śląska do Polski. Stał się on
przyczyną wybuchu trzeciego powstania śląskiego w maju 1921 roku;
na czele zrywu stanął Wojciech Korfanty. W lipcu Korfanty opuścił Śląsk,
a jego miejsce zajął Józef Rymer.
Korfanty rok później został posłem na Sejm, potem wicepremierem
w rządzie Wincentego Witosa. Jednocześnie kierował stronnictwem zwanym Chrześcijańską Demokracją, które nawiązywało do wartości solidaryzmu i domagało się utworzenia warunków do działalności drobnej
przedsiębiorczości.
Gdy w 1926 roku dokonano przewrotu majowego i do władzy doszli
piłsudczycy, Korfanty jednoznacznie określił to wydarzenie jako zbrodnię. Przez najbliższe lata był zdecydowanym przeciwnikiem sanacji.
W 1930 roku został aresztowany i osadzony w twierdzy brzeskiej. Kilkumiesięczny pobyt odcisnął niewątpliwie swe piętno na osobie Korfantego2. Został jednak wybrany jako poseł na kolejną kadencję. W 1935
roku, w obawie przed kolejnymi szykanami i groźbą uwięzienia, uciekł do
Czechosłowacji. Później zbiegł do Francji. W tragicznym roku 1939 (jeszcze przed rozpoczęciem wojny) powrócił do kraju, lecz został osadzony
na Pawiaku. Zmarł 17 sierpnia 1939 roku. Powody do dziś nie są jasne.
Istnieje hipoteza, że otruty został arszenikiem.
Wojciech Korfanty był wybitnym politykiem i działaczem. To dzięki jego dążeniom udało się przyłączyć Śląsk do Polski. W jego postawie uwidacznia się nie tyle siła i mądrość życiowa, ile skromność. Pisał
o Górnoślązakach: „Powstania górnośląskie są jedynymi w dziejach Polski,
w których lud prosty od pługa, kilofa i łopaty, walczył o wolność i wielkość
Polski, lud pozbawiony nieomal zupełnie inteligencji i mieszczaństwa,
które mogłyby go prowadzić. A szedł ten lud na pole walki nie dlatego,
że rząd lub pan obiecywał mu uwłaszczenie lub inne korzyści materialne,
2

W zwyczaju było tam stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej.
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lecz walczył jako uświadomiony obywatel, w poczuciu, że na nim spoczywa ciężar odpowiedzialności za przyszłość narodu i państwa”3.
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1. Imię matki Wojciecha Korfantego.
2. W jego rządzie Korfanty piastował urząd wicepremiera.
3. Miasto, w którym w maju 1901 roku Korfanty ukończył studia.
4. Kopalnia, na której pracował ojciec Wojciecha Korfantego.
5. Osada, w której urodził się Korfanty.
6. Pismo, którego redaktorem naczelnym był Korfanty.
7. Korfanty stanął na czele trzeciego ... śląskiego.
8. Stronnictwo ... – czyli połączenie Chadecji i Narodowej Partii Robotniczej.
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Załącznik 2
Manifest Wojciecha Korfantego do Ludu Górnośląskiego z dnia 3 maja
1921 roku (pisownia oryginalna)
Rodacy!
Rząd polski odwołał mnie ze stanowiska komisarza plebiscytowego,
ponieważ nie zdolny byłem przeszkodzić wybuchowi ruchu zbrojnego.
Nie jestem już komisarzem plebiscytowym, ale jestem krwią
z krwi, kością z kości Waszej, synem biednego ludu górnośląskiego, który
od 20 lat cieszy się Waszym zaufaniem, który przez lat 20 walczy razem
z Wami za prawa i wolność Górnego Śląska. Jako Wasz brat, zawezwany
przez walczących powstańców, strajkujących robotników i w porozumieniu się z naszemi partjami politycznymi, staję na czele naszego ruchu.
Czynię to dlatego, aby ruch ten szlachetny przez zbrodnicze jednostki
nie został zamieniony na anarchję, by nie działy się zbrodnie i przestępstwa, by normalny bieg życia czemprędzej został przywrócony.
Musimy zrzucić z siebie wszelkie ślady jarzma prusko-niemieckiego.
Zwycięstwo osiągniemy za wszelką cenę i nie ma takiego mocarza
na świecie, któryby nas mógł okuć ponownie w kajdany germańskie (...).
Celem ujęcia żywiołowego ruchu zbrojnego w ramy organizacyjne, mianuję niniejszem głównym dowódcą hufców powstańczych
powstańca D o l i w ę4, któremu wszyscy komendanci, dowódcy
i powstańcy winni bezwzględne posłuszeństwo.
Od tej chwili jesteście żołnierzami i postępujcie, jak honor żołnierski
nakazuje.
Zakazuję wszelkich gwałtów, grabieży, znęcania się nad ludźmi bez
względu na ich język, wiarę lub pochodzenie. Zachowanie się powstańców powinno być wzorowe, mienia, życia i zdrowia bezbronnych ludzi
naruszać nikomu nie wolno.
Zabraniam usuwania urzędników, a ich samych wzywam do sumiennego wypełniania obowiązków i wytrwania na stanowiskach. Niepożądanych urzędników usunę sam lub uczynią to powołane przezemnie do
tego osoby.
4
Maciej Mielżyński, pseud. Nowina-Doliwa (1869–1944), naczelny dowódca wojsk powstańczych.
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Nazwiska osób aresztowanych oraz przyczynę ich aresztowania dowódcy powstańców muszą mi w 24 godzin donieść. Karą śmierci będzie
karany każdy, kto dopuści się kradzieży, popełnionej z użyciem broni (...).
Zasoby www.dziedzictwo.polska.pl
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Pierwsze powstanie śląskie na Górnym Śląsku
Część I Konspekt lekcji
Cele lekcji:
Temat: Pierwsze powstanie śląskie na Górnym Śląsku
Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu
Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Środki dydaktyczne:
– mapa Górnego Śląska
– ilustracje z okresu powstania będące w posiadaniu Muzeum w Rybniku (wybrane przez autora; dostępne dla nauczycieli i uczniów), a stanowiące załącznik do konspektu
– J. Grzegorzek: Pierwsze powstanie śląskie 1919 roku w zarysie. Katowice
1935
Metody:
– opowiadanie, pogadanka, praca z mapą, praca ze źródłami ikonograficznymi
Po zakończeniu lekcji uczeń:
zna:
– daty: listopad 1918 r., styczeń 1919 r. (od tego czasu zaczęto tworzyć
Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska), 28 czerwca 1919 r. (podpisanie traktatu wersalskiego), 16 sierpnia 1919 r. (prawdopodobnie
w tym dniu strajkujący pod kopalnią „Mysłowice” górnicy zażądali zaległej wypłaty. Wzburzony zbyt długim oczekiwaniem tłum wtargnął na
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teren zakładu, na skutek czego żołnierze Grenzschutzu znajdujący się
na terenie kopalni otworzyli ogień. Padło 10 zabitych), noc z 16 na 17
sierpnia 1919 r. (rozpoczęcie pierwszego powstania śląskiego), 18 sierpnia 1919 r. (tego dnia miały miejsce najcięższe starcia polsko-niemieckie
na Śląsku. Dzięki wsparciu garnizonów z większych miast – Katowic, Gliwic – jednostki niemieckie zaczęły odzyskiwać utraconą w pierwszych
chwilach powstania inicjatywę), 24 sierpnia 1919 r. (tego dnia wydano
rozkaz o zaprzestaniu walk)
– postacie: Alfons Zgrzebniok, Wojciech Korfanty
– pojęcia: I wojna światowa, traktat wersalski, powstanie wielkopolskie,
Związki Wojackie, Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska, Grenzschutz, kopalnia „Mysłowice”, powstania śląskie, plebiscyt na Górnym
Śląsku
– przyczyny i skutki pierwszego powstania śląskiego
rozumie:
– wymienione pojęcia
– znaczenie postanowień traktatu wersalskiego dla Górnego Śląska
– genezę pierwszego powstania śląskiego
– znaczenie pierwszego powstania śląskiego
– skutki pierwszego powstania śląskiego
potrafi:
– omówić przyczyny wybuchu pierwszego powstania śląskiego
– omówić przebieg pierwszego powstania śląskiego
– wymienić skutki pierwszego powstania śląskiego
– wskazać na mapie obszar działań zbrojnych podczas pierwszego powstania śląskiego
– pracować z materiałami ikonograficznymi

Pierwsze powstanie śląskie...

Lekcja
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

I. Czynności
porządkowo-organizacyjne

Nauczyciel sprawdza listę obecności. Uczniowie zajmują miejsca
i wyjmują podręczniki i zeszyty.

II. Rekapitulacja
wtórna

Nauczyciel sprawdza wykonanie zadania domowego.
Nauczyciel zadaje pytania dotyczące poprzedniej lekcji:
– O czym mówiliśmy na poprzedniej lekcji?
– W którym roku dobiegła końca I wojna światowa?
– Wymień postanowienia traktatu wersalskiego.

III. Ogniwo
wiążące

Na poprzednich lekcjach omawialiśmy problemy zakończenia
I wojny światowej oraz odzyskanie niepodległości przez Polskę
w 1918 roku. Odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz zwycięskie powstanie wielkopolskie, które trwało od grudnia 1918
roku do lutego roku 1919, wzbudziły wśród etnicznej ludności
polskiej na Górnym Śląsku chęć walki o włączenie tej dzielnicy
w granice II Rzeczypospolitej. Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego podpisanego dnia 28 czerwca 1919 roku zadecydowano, że na Górnym Śląsku ma odbyć się plebiscyt.

IV. Opracowanie
nowego materiału

Nauczyciel omawia genezę, przebieg i skutki pierwszego powstania śląskiego w 1919 roku.
Nauczyciel zadaje pytania dotyczące bieżącego tematu:
– Kto dowodził Polską Organizacją Wojskową Górnego Śląska
w momencie wybuchu pierwszego powstania śląskiego?
– Co wydarzyło się na terenie kopalni „Mysłowice” dnia 16 sierpnia 1919 roku?
– W jakim dniu miały miejsce najcięższe walki podczas
pierwszego powstania śląskiego?
Wskazani uczniowie pokazuja na mapie miejsca związane
z pierwszym powstaniem śląskim.
Po obejrzeniu fotografii archiwalnych z 1919 roku nauczyciel
prosi o odpowiedż na pytanie: Czy powstańcy śląscy nosili mundury wojskowe o konkretnym wzorze?
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Ogniwa lekcji

Objaśnienia

V. Rekapitulacja
pierwotna

Nauczyciel prosi uczniów o ocenę pierwszego powstania śląskiego. Uczniowie mają omówić genezę i przebieg pierwszego
powstania śląskiego oraz pokazać na mapie Górnego Śląska
miasta, w których miały miejsce działania zbrojne podczas powstania 1919 roku.

VI. Zadanie pracy
domowej

Nauczyciel zadaje pracę domową.
Nauczyciel zapisuje temat wypracowania, pracy domowej, na
tablicy:
„Wojciech Korfanty – próba oceny polityka”.
Uczniowie zapisują temat pracy domowej w zeszytach.

Część II Opis tematu
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku
oraz zwycięskie powstanie wielkopolskie, które trwało od grudnia 1918
roku do lutego roku 1919, wzbudziły wśród etnicznej ludności polskiej
na Górnym Śląsku chęć walki o włączenie tej dzielnicy w granice II Rzeczypospolitej. Chęci te były spotęgowane faktem, że ludność polska,
w szczególności robotnicy, w porównaniu z ludnością niemiecką, była
często traktowana przez władze pruskie i przedsiębiorców niemieckich jak ludzie „drugiej kategorii”. Z dnia na dzień sytuacja polityczna
i narodowościowa na Górnym Śląsku ulegała zaostrzeniu. Stosunki polsko-niemieckie pogarszały się coraz bardziej. Pod koniec 1918 roku fala polskich manifestacji zalała górnośląskie miasta. Z końcem tego roku zaczęto
tworzyć Związki Wojackie, legalne stowarzyszenia kombatanckie, których
członkami zostawali polscy kombatanci. Od stycznia 1919 roku tworzono
Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska (POW G.Śl.) – tajną organizację, której podstawowym zadaniem była ochrona polskich działaczy narodowych oraz placówek związanych z polską działalnością.
Wiosną 1919 roku sytuacja na Górnym Śląsku stawała się coraz bardziej
napięta. Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego podpisanego
dnia 28 czerwca 1919 roku zadecydowano, że na Górnym Śląsku ma odbyć
się plebiscyt. Zanim jednak doszło do plebiscytu, antagonizmy polsko-niemieckie doprowadziły do wybuchu powstania w sierpniu 1919 roku pod
wodzą komendanta POW G. Śl. Alfonsa Zgrzebnioka.
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Zarys przebiegu działań zbrojnych podczas pierwszego powstania śląskiego
15 sierpnia 1919 roku
Na dworcu w Pawłowicach niemiecki wywiad zaaresztował udających się do Strumienia kilku przywódców POW G.Śl. z Józefem Grzegorzkiem na czele.
16 sierpnia 1919 roku
Prawdopodobnie w tym dniu strajkujący pod kopalnią „Mysłowice” górnicy zażądali zaległej wypłaty. Przesuwanie godziny wydania
pieniędzy spowodowało narastanie napięcia wśród zgromadzonych
pracowników kopalni. Wzburzony zbyt długim oczekiwaniem tłum
wtargnął na teren zakładu, na skutek czego żołnierze Grenzschutzu1 znajdujący się na terenie kopalni otworzyli ogień. Padło 10 zabitych, w tym 7 górników, 2 kobiety oraz dziecko. Z powodu aresztowań
dnia 15 sierpnia 1919 roku komendanci powiatowi POW G. Śl. spotkali się w Piotrowicach w sprawie omówienia kwestii rozpoczęcia
zbrojnego powstania. Ustalono skład pięcioosobowego komitetu
pod przewodnictwem Maksymiliana Iksali, który wydał rozkaz rozpoczęcia walk powstańczych w powiecie pszczyńskim i rybnickim
w nocy z 16 na 17 sierpnia.
Noc z 16 na 17 sierpnia 1919 roku
Tej nocy grupa powstańców pod dowództwem Wiktora Szczygła
zgromadzona w okolicy Urbanowic rozbroiła miejscową placówkę
Grenzschutzu, a następnie zaatakowała żołnierzy niemieckich zgromadzonych w Paprocanach, gdzie zdobyto broń, w tym armaty i karabiny.
Po tych wydarzeniach powstańcy ruszyli w kierunku Tychów.
Około godz. 3 w nocy oddział powstańczy dowodzony przez Stanisława Krzyżowskiego z Pszczyny zdobył Tychy. Opanowane zostały
strategiczne punkty miasta, w tym: dworzec kolejowy, poczta, ratusz
Grenzschutz – „Ochrona Pogranicza” – niemiecka formacja wojskowa. Jej trzon stanowiła 117. Dywizja Piechoty dowodzona przez gen. Karla Hoefera, która została skierowa
w grudniu 1918 roku na Górny Śląsk. 10 grudnia 1918 roku została ona nazwana Dywizją
Ochrony Pogranicza (Grenzschutz-Division). 29 maja 1919 roku została przemianowana
na Małą Brygadę Reichswery: Kleina Reischwerbrigade Nr. 32 (117 Infanterie Division).
W języku potocznym, na określenie tej jednostki, powszechnie używano nazwy Grenzschutz.
1
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i browar. Tej nocy miały miejsce nieudane próby opanowania Mikołowa,
jednakże opór miejscowych oddziałów niemieckich był zbyt silny.
W Podlesiu powstańcy bezskutecznie oczekiwali przybycia z rozkazami komendanta POW G. Śl. z Tychów. Podobna sytuacja miała miejsce
w Kostuchnie, gdzie także oczekiwano na rozkazy do rozpoczęcia walki.
Nie doczekawszy się wieści, powstańcy rozeszli się do domów.
17 sierpnia 1919 roku
Alfons Zgrzebniok przebywający w Strumieniu poparł decyzję rozpoczęcia walk i przejął dowództwo nad powstańcami. Decyzję o wybuchu powstania podjął także GKW POW w Bytomiu. Tego dnia walki
toczyły się przede wszystkim na terenie powiatów pszczyńskiego i katowickiego.
Oddziały powstańców z Podlesia, Piotrowic i Kostuchny najprawdopodobniej połączyły się pod dowództwem S. Krzyżowskiego i brały
udział w walkach pod Czułowem i w Tychach. W Tychach w godzinach
rannych doszło do wymiany ognia. Do miasta nadciągały posiłki niemieckie z Pszczyny i Gliwic. Rano został ostrzelany niemiecki samolot,
a do S. Krzyżowskiego dotarła niepokojąca wiadomość o zbliżającym
się pociągu pancernym z jednostek stacjonujących w Gliwicach. W tej
sytuacji S. Krzyżowski zdecydował się opuścić Tychy, uznając, że otwarta walka z przeważającymi siłami wroga jest pozbawiona sensu. Odział
Krzyżowskiego, do którego przyłączały się mniejsze grupki powstańcze
z powiatu pszczyńskiego, skierował się ku polskiej granicy. Tego dnia
walki prowadzono także w Gołkowicach, które to miasteczko skutecznie
zaatakował oddział dowodzony przez Maksymiliana Iksala. Po tej akcji
Iksal udał się do Krakowa, aby prosić gen. Józefa Hallera o pomoc. Jego
misja nie powiodła się.
W Giszowcu komendant miejscowego oddziału POW G. Śl., Jakub
Wójcik, otrzymał rozkaz rozpoczęcia powstania o północy. Działania powstańcze objęły także Mysłowice i Janów Miejski.
W powiecie rybnickim miejscowy komendant POW G. Śl., Ludwik Piechoczek, wstrzymał się z podjęciem decyzji o wszczęciu działań zbrojnych.
Tego dnia, w odwecie za podjęcie akcji powstańczej, rozpoczęły się
represje niemieckie na polskich mieszkańcach Górnego Śląska.
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Noc z 17 na 18 sierpnia 1919 roku
Działania zbrojne rozpoczęły się na terenie powiatu rybnickiego i powiatu katowickiego.
Akcje powstańcze miały miejsce m.in. w Godowie, gdzie wkroczył ok.
100-osobowy oddział powstańców dowodzonych przez Jana Wyglendę
i Mikołaja Witczaka. Miała tam miejsce bitwa, zakończona sukcesem Polaków, którzy zdobyli spory arsenał broni.
W Szopienicach został rozbrojony bez większego oporu stu osobowy oddział 64. Pułku Reichswery. Powstańcy zdobyli broń i amunicję.
Roździeń zdobyto bez walki. W Nikiszowcu peowiacy pod dowództwem Teodora Chrószcza próbowali bez powodzenia opanować dom
noclegowy, gdzie stacjonowała kompania Grenzschutzu. Dopiero po
zastrzeleniu niemieckiego podoficera, zdecydowano się przenieść oddział na tzw. plac drzewny, gdzie żołnierze Grenzschutzu bronili się do
rana. Oddziały z Murcek i Giszowca miały współdziałać pod dowództwem Alojzego Wojtalewicza z Murcek. W Giszowcu akcja opanowania
kwatery oddziału Grenzschutzu skończyła się niepowodzeniem. W nocy
w Łagiewnikach powstańcy uderzyli na stacjonujących tam żołnierzy
niemieckich, jednakże na skutek przybycia posiłków Grenzschutzu z Bytomia, Polacy zmuszeni zostali do odwrotu.
18 sierpnia 1919 roku
Tego dnia miały miejsce najcięższe starcia polsko-niemieckie na Śląsku. Dzięki wsparciu garnizonów z większych miast (Katowic, Gliwic)
jednostki niemieckie zaczęły odzyskiwać utraconą w pierwszych chwilach powstania inicjatywę.
Dnia 18 sierpnia działania powstańcze objęły powiat rybnicki. Starcia polsko-niemieckie miały miejsce m.in. w okolicach Rybnika. Na tym
terenie wyróżnił się w walkach oddział dowodzony przez Wincentego
Motykę, który skupiał powstańców z Boguszowic, Chwałowic, Kokoszyc
i Gotartowic. W okolicy Zebrzydowic, gdzie powstańcami dowodził komendant pow. rybnickiego Ludwik Piechoczek, trwały tego dnia zaciekłe walki peowiaków zaatakowanych przez niemieckie auto pancerne.
Powstańcy walczyli dopóty, dopóki nie zabrakło im amunicji. Ludwik
Piechoczek będąc świadomym przewagi liczebnej Niemców, wycofał
się pod wieczór ku granicy polskiej. Ciężkie walki stoczono także między
Ligotą Rybnicką a Gotartowicami oraz w Lipinach.
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Zaciekłe walki trwały tego dnia na obszarze powiatu katowickiego.
W Bogucicach 170-osobowa grupa powstańców pod dowództwem Tomasza Kotlorza stoczyła 3-godzinne walki z oddziałem Grenzschutzu na
drogach prowadzących do śródmieścia Katowic. Na skutek silnego oporu niemieckiego powstańcy zmuszeni zostali do wycofania się w stronę
Dąbrówki Małej, która została opanowana przez oddział dowodzony
przez Edwarda Dziekana. Sukces osiągnęli także bojownicy z Ochojca
(dzisiejszej dzielnicy Katowic) pod dowództwem Jana Rzychonia, którzy
opanowali dworzec w Ligocie. W godzinach rannych w Nikiszowcu powstańcy wraz z mieszkańcami osiedla zmusili kompanię Grenzschutzu
do poddania się. W Giszowcu oddział powstańców stoczył tego dnia kilka potyczek z żołnierzami niemieckimi. Walki polsko-niemieckie miały
również miejsce w Siemianowicach, jednakże zakończyły się niepowodzeniem powstańców, którymi dowodził miejscowy komendant POW
G. Śl. Franciszek Deia. Również w Mysłowicach powstańcy pod dowództwem Ryszarda Mańki stanęli do walki z siłami niemieckimi. Działania
w Mysłowicach zakończyły się niepowodzeniem strony polskiej, ponieważ nie udało się rozbroić miejscowych żołnierzy niemieckich. Powstańcy ruszyli do boju także w Orzegowie, gdzie pod dowództwem Jana
Szewczyka odpierali silne ataki niemieckie. Na skutek silnego ostrzału
ciężkiej artylerii powstańcy wycofali się w stronę granicy polskiej.
W powiecie bytomskim powstańcy walczyli m.in. w: Goduli, Szombierkach, Szarleju, Bobrku, a także Piekarach Śląskich.
Pod koniec dnia większość terenów obszaru przemysłowego było
pod kontrolą niemiecką. Podobna sytuacja miała miejsce na terenach
nadodrzańskich gdzie powstanie w większości miejscowości w ogóle
nie rozpoczęło się.
19 sierpnia 1919 roku
Tego dnia walki trwały m.in. na obszarze powiatu katowickiego.
Wojsko niemieckie, wykorzystując kilka samolotów, prowadziło ostrzał
Nikiszowca. Działania te nie przyniosły większych szkód. Nikiszowiec
i Janów zostały ostrzelane również z przejeżdżającego pociągu, jednakże nikt nie ucierpiał. Oddział POW z Dąbrówki Małej próbował, bez powodzenia, zająć Bogucice.
Powstańcy walczący w Goduli zostali zmuszeni do odwrotu. Polsko-niemieckie walki trwały w Mysłowicach oraz w powiecie zabrzańskim.
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20 sierpnia 1919 roku
Tego dnia żołnierze niemieccy przeprowadzili silne ataki na tereny
opanowane przez powstańców w powiecie katowickim. W Szopienicach powstańcy zmusili wprawdzie do odwrotu pociąg pancerny, jednakże wkrótce po tym oddziały niemieckie dostały wsparcie w postaci
kilku samochodów opancerzonych i drugiego pociągu pancernego. Po
ciężkich walkach z silniejszym przeciwnikiem bojownicy polscy wycofali
się. Polskie oddziały wyparto także z Janowa, Murcek i Ligoty. Wycofując
się, powstańcy udali się w okolice Mysłowic. Grupy z Bogucic i Dąbrówki
Małej, pod dowództwem Henryka Miękinia, tego dnia zjednoczyły się
i pod Dąbrówką Małą zaatakowały niemieckie samoloty zwiadowcze,
z których jeden został strącony i zniszczony. Do walk doszło również
w Nikiszowcu. Polacy zostali zmuszeni do wycofania się w kierunku Sosnowca. Polscy bojownicy z Giszowca pod wieczór udali się w dwóch
kierunkach: do Mysłowic oraz Sosnowca.
Do walk doszło w tym dniu w niektórych miejsowościach powiatów
rybnickiego oraz raciborskiego.
21 sierpnia 1919 roku
Tego dnia kolejne oddziały powstańcze pod naporem Grenzschutzu
wspartego posiłkami wycofały się z dotychczas zajmowanych pozycji
w kierunku Sosnowca lub Mysłowic. W Mysłowicach walki trwały do
wieczora. W powiecie katowickim pod koniec dnia działania powoli
ustawały.
22–23 sierpnia 1919 roku
W tych dniach potyczki stoczono w małych przygranicznych miejscowościach. Walki toczyły się w południowo-wschodnich obszarach powiatu katowickiego oraz części powiatu pszczyńskiego. Do niewielkich
starć polsko-niemieckich dochodziło podczas wycofywania się oddziałów powstańczych ku polskiej granicy.
24 sierpnia 1919 roku
Tego dnia porucznik Alfons Zgrzebniok wydał rozkaz o zaprzestaniu
walk.
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Podsumowanie
Pierwsze powstanie śląskie można uznać za punkt zwrotny w historii
Śląska, było bowiem pierwszym zorganizowanym zbrojnym wystąpieniem Górnoślązaków przeciwko władzy niemieckiej. Zryw Górnoślązaków w 1919 roku, bez wątpienia spontaniczny u podstaw, spowodowany dramatycznym pogorszeniem się stosunków polsko-niemieckich,
szybko przerodził się w zorganizowaną walkę zbrojną. Brak jakiejkolwiek szansy na kontynuowanie skutecznej walki z siłami niemieckimi zadecydował o zakończeniu zrywu zbrojnego na Górnym Śląsku.
W wyniku niemieckich represji powstańcy w większości zmuszeni byli
uciekać na teren Zagłębia Dąbrowskiego. Jesienią 1919 roku odbyły się
w Berlinie rozmowy polsko-niemieckie dotyczące uregulowania sytuacji na Górnym Śląsku. W efekcie tychże pertraktacji, w których brał
udział Wojciech Korfanty, ustalono amnestię dla powstańców śląskich,
mogących wrócić w swoje rodzinne strony. Amnestia nie objęła jedynie
250 „najniebezpieczniejszych”, zdaniem rządu niemieckiego, polskich
działaczy narodowych. Powstanie, choć z pozoru zakończyło się klęską,
przyniosło jednak korzyści w następnych miesiącach. Polskim sukcesem okazały się wybory do rad gminnych i miejskich w listopadzie 1919
roku. Około 60% głosów przypadło wówczas Polakom. Klęska militarna
poniesiona przez polskich bojowników zamieniona została w dyplomatyczny sukces. O skali problemu narodowościowego na Górnym Śląsku
dowiedziała się Europa Zachodnia, która zrozumiała, że konieczne było
wysłanie na tę ziemię misji międzynarodowej z przedstawicielami Francji, Anglii i Włoch wraz z wojskami tych państw.
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Siedmioosobowa grupa powstańców z ciężkim karabinem maszynowym (źródło: Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/169)

Kurs plebiscytowy w Krakowie, grupa uczestników przed gmachem
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1919
(źródło: Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/568)
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Powstańcy przed domem Waldemara Chrószcza w Rydułtowach
(źródło: Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/574)

Powstaniec Kaszura w mundurze
hallerczyka (źródło: Muzeum
w Rybniku, sygn. MRy/H/584)

Powstaniec śląski (źródło:
Muzeum w Rybniku,
sygn. MRy/H/916)

Pierwsze powstanie śląskie...

Schwytanie bojówkarza niemieckiego przez powstańców
w czasie pierwszego powstania śląskiego
(źródło: Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/1695)

„Obchód 3 maja 1919 roku w Rybniku”
(źródło: Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/1628)
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Przyczyny, przebieg i skutki drugiego powstania śląskiego
Cele lekcji:
Temat: Przyczyny, przebieg i skutki drugiego powstania śląskiego
Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu
Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Środki dydaktyczne:
– tekst stanowiący załącznik do konspektu
– mapa ścienna
–  inne dostępne materiały źródłowe i ikonograficzne: Encyklopedia
powstań śląskich. Red. F. Hawranek, A. Kwiatek, W. Lesiuk. Opole 1982,
s. 101–105, 114, mapki: (ibidem, s. 103), Atlas historyczny Polski. Red.
W. Czapliński, T. Ładogórski. Warszawa–Wrocław 1998, s. 46.
Metody:
– wykład wprowadzający, praca z tekstem autorskim, praca w grupach,
praca z mapą
Po zakończeniu lekcji uczeń:
zna:
– rok 1918 (zakończenie I wojny światowej), 1919 (obrady konferencji
wersalskiej, pierwsze powstanie śląskie), 1920 (drugie powstanie śląskie)
– decyzje podjęte w sprawie Górnego Śląska na konferencji pokojowej
w Paryżu
– osoby: Wojciech Korfanty, dr Andrzej Mielęcki, Alfons Zgrzebniok
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– pojęcia: konferencja pokojowa w Paryżu, traktat wersalski, powstanie,
plebiscyt, Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, Grenzschutz, Sipo, Apo (Policja Plebiscytowa)
rozumie:
– wymienione pojęcia
– skomplikowane losy Śląska na przestrzeni dziejów oraz po I wojnie
światowej
– powody i okoliczności istnienia w omawianym okresie różnych opcji
narodowych i państwowych na Górnym Śląsku
– wagę sprawy Górnego Śląska w polityce międzynarodowej
potrafi:
– czerpać informacje z tekstów oraz map
– wskazać na najważniejsze przyczyny wybuchu drugiego powstania
śląskiego
– dokonać oceny drugiego powstania śląskiego
– poprawnie stosować w wypowiedzi pojęcia poznane na lekcji
– dokonać prostej analizy przyczynowo-skutkowej związanej z przyczynami, przebiegiem i skutkami drugiego powstania śląskiego
Lekcja
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

I. Czynności
porządkowo-organizacyjne

Przywitanie nauczyciela z uczniami, kontrola frekwencji, wpisanie tematu lekcji do dziennika.

II. Rekapitulacja
wtórna

Sprawdzenie prac domowych. Przypomnienie wiadomości
z poprzednich lekcji. Przypomnienie losów Śląska na przestrzeni
wieków, przebiegu i skutków I wojny światowej, postanowień
traktatu wersalskiego. Krótkie przypomnienie najważniejszych
wiadomości związanych z powstaniem po I wojnie światowej
państwa polskiego oraz warunków, w jakich kształtowały się
jego granice.
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Ogniwa lekcji

Objaśnienia

III. Ogniwo
wiążące

Przedstawienie uczniom tematyki i celów lekcji bieżącej. Ukazanie ścisłego powiązania sprawy górnośląskiej z powojennymi
stosunkami pomiędzy Polską a Niemcami oraz wagi problemu
górnośląskiego w polityce międzynarodowej ówczesnych czasów.

IV. Opracowanie
nowego materiału

Podział klasy na 3 grupy. Każdej z grup przydzielony zostaje fragment tekstu.
– Grupa 1 – Sprawa górnośląska po I wojnie światowej (s. 62)
– Grupa 2 – Główne przyczyny drugiego powstania śląskiego
(s. 67)
– Grupa 3 – Przebieg i skutki drugiego powstania śląskiego (s. 69)
Uczniowie w grupach czytają tekst, wypisują najważniejsze wiadomości, sporządzają krótką notatkę do zapisania przez resztę
uczniów. Następnie prezentują całej klasie najważniejsze wiadomości uzyskane z tekstu. Na koniec przedstawiciele grup dyktują
krótką notatkę.
Uczniowie w czasie prezentacji wskazują na mapie miejscowości, które wymienione zostały w tekście.

V. Rekapitulacja
pierwotna

Nauczyciel krótko przypomina najważniejsze wydarzenia, pojęcia, osoby i procesy, z którymi uczeń zapoznał się na lekcji.
Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytania:
– Czy odrodzona Rzeczpospolita miała słuszne prawa go Górnego Śląska – krainy, która ponad 600 lat nie była częścią Polski? Jak
uzasadnisz pretensje polskie?
– Jaki wpływ na sprawę górnośląską miał stosunek państw zwycięskiej koalicji? Czy ich postawa i zabiegi wpłynęły na wynik
drugiego powstania oraz w konsekwencji na takie a nie inne rozwiązanie sprawy górnośląskiej?
– Jak wyglądał bilans drugiego powstania śląskiego. Czy ten
zryw zbrojny można uznać za celowy oraz udany?

VI. Zlecenie
pracy domowej

Korzystając z dostępnej w bibliotekach literatury lub archiwum
domowego, napisz krótki życiorys osoby z twojej miejscowości
– powstańca śląskiego.
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Część II Opis tematu
Sprawa górnośląska po I wojnie światowej
Po I wojnie światowej Polska uzyskała niepodległość. Terytorium
państwa i jego granice nie zostały jednak określone, zwłaszcza jeżeli
chodzi o granicę wschodnią z Rosją Sowiecką oraz zachodnią z Niemcami. Rozwiązaniem tej, zresztą bardzo trudnej, kwestii miała zająć się
Rada Najwyższa Konferencji Wersalskiej. Roman Dmowski, przewodniczący delegacji polskiej na wspomnianej Konferencji, stał na stanowisku, iż podstawą programu terytorialnego powinny być granice Polski
sprzed rozbioru 1772 roku, poddane modyfikacjom natury politycznej
i ekonomicznej.
Dnia 12 lutego 1919 roku powołana została specjalna komisja pod
przewodnictwem byłego ambasadora francuskiego w Niemczech – Julesa Cambona, której zadaniem było wyznaczenie granic Polski. Komisja ta wydzieliła odrębną podkomisję, na czele z francuskim generałem
Henri Le Rondem, która miała ustalić przebieg zachodniej granicy Polski.
W skład tej komisji wchodzili też przedstawiciel USA – dr Isaiah Bowman
i Wielkiej Brytanii – F.P. Kisch.
Komisja Cambona opracowała projekt zachodniej granicy Polski,
przyjęty przez Radę Najwyższą dnia 19 marca 1919 roku. Górny Śląsk
miał przypaść Polsce. Ale jeszcze przed przekazaniem projektu traktatu
pokojowego Niemcom (7 maja 1919 roku), zawierającego m.in. postanowienia w sprawie górnośląskiej, Anglicy i Amerykanie zaczęli te postanowienia głośno krytykować. Premier brytyjski David Lloyd George
w dokumencie Fontainebleau (25 marca 1919 roku) ostro zaatakował
m.in. zamiar oddania Polsce Górnego Śląska. W tej sprawie doszło do
ostrej różnicy zdań pomiędzy Anglią i Francją. Spór ów doprowadził do
najsilniejszego napięcia w stosunkach obu państw podczas całej konferencji pokojowej.
7 maja 1919 roku na plenarnym posiedzeniu konferencji pokojowej
w Paryżu przedstawiono stronie niemieckiej projekt traktatu pokojowego. Fragment dotyczący m.in. Górnego Śląska brzmiał: „Niemcy uznają zupełną niepodległość Polski i zrzekają się na jej korzyść wszelkich
praw i roszczeń terytorialnych”. Delegacja niemiecka w swych uwagach
z dnia 29 maja1919 roku o traktacie pokojowym podnosiła stanowczo
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niezbędność Górnego Śląska dla Niemiec i wykazała, że to region niepotrzebny Polsce, motywując przy tym swoje zastrzeżenia względami
ekonomicznymi. Co ciekawe, w zakończeniu uwag Niemcy posunęli
się nawet do szantażu. Twierdzili bowiem, iż przyznanie Górnego Śląska Polsce uniemożliwi im spłatę reparacji wojennych. Już wcześniej, od
końca kwietnia, także prasa amerykańska zaczęła lansować projekt plebiscytu na Górnym Śląsku. Nie bez znaczenia była tu postawa prezydenta USA Woodrowa Wilsona, który opowiadał się jednoznacznie za plebiscytem. Wydaje się, że już przed 7 maja Wilson i Lloyd George doszli
do porozumienia w sprawie przeprowadzenia na Górnym Śląsku plebiscytu. Wspomniana podkomisja do ustalenia zachodniej granicy Polski
ostrzegała w swych notach Radę Najwyższą o wielkich trudnościach
oraz napięciach i konfliktach, które wynikną z plebiscytu. Pomimo to 14
czerwca Rada Najwyższa poinformowała oficjalnie stronę polską o swej
decyzji przeprowadzenia na Górnym Śląsku plebiscytu.
Obszar plebiscytowy obejmować miał 22 powiaty Górnego Śląska,
wchodzące wg niemieckiego podziału administracyjnego do rejencji
opolskiej, o obszarze 11 008 km2 i ludności liczącej 2 112 700 osób. Były
to: powiat Bytom miasto i wieś, Gliwice miasto i wieś, Katowice miasto
i wieś, Opole miasto i wieś, Racibórz miasto i wieś, Głubczyce, Kluczbork,
Koźle, Królewska Huta, Lubliniec, Olesno, Prudnik, Pszczyna, Rybnik,
Strzelce, Tarnowskie Góry i Zabrze. Powiaty te były znacznie zróżnicowane pod względem: narodowościowym, stopnia rozwoju gospodarczego, zurbanizowania, gęstości zaludnienia, wyznania, stopnia aktywności politycznej zamieszkującej tam ludności. Na terenach położonych
po prawej stronie Odry ludność polska stanowiła większość, na terenach
lewobrzeżnych sprawa wyglądała nieco inaczej. Skupiska ludności polskiej były tam otoczone masą ludności niemieckiej czy też deklarującej
swoją niemieckość, stanowiącej większość na tym obszarze.
Dnia 28 czerwca 1919 roku w Galerii Zwierciadlanej Wersalu, dokładnie tam, gdzie przed 48 laty odbyła się proklamacja króla pruskiego cesarzem niemieckim, delegaci 27 państw „Sprzymierzonych i Stowarzyszonych” oraz pokonanych Niemiec podpisali traktat pokojowy kończący
I wojnę światową. Sprawę górnośląską regulował art. 88. owego traktatu. Stwierdzano w nim: „W części Śląska Górnego, położonej w granicach niżej opisanych, mieszkańcy zostaną powołani do wypowiedzenia
się przez głosowanie, czy życzą sobie przyłączenia do Niemiec, czy też
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do Polski (...). Już obecnie rząd polski i niemiecki, każdy o ile go to dotyczy, zobowiązują się nigdzie na swym terytorium nie zarządzać dochodzeń oraz nie stosować żadnych środków wyjątkowych w przedmiocie
jakiegokolwiek czynu politycznego, jakiby zaszedł na Górnym Śląsku
w okresie zarządu, przewidzianego w dołączonym aneksie, aż do ostatecznego urządzenia tego kraju. Niemcy już obecnie oświadczają, że
zrzekają się na rzecz Polski wszystkich praw i tytułów do części Górnego
Śląska, położonej poza linią graniczną, określoną na podstawie plebiscytu przez Główne Mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone“.
Wiele problemów powodowała sprawa określenia osób, którym
przysługiwało prawo do wzięcia udziału w głosowaniu. Odnosił się do
niej wspomniany już art. 88 traktatu wersalskiego oraz obszerny aneks.
Postanawiano tam, że w plebiscycie wezmą udział także emigranci, tzn.
osoby urodzone albo też zamieszkałe przez pewien czas na Górnym Śląsku.
Stwierdzić należy, że klauzula o udziale w plebiscycie emigrantów
znalazła się w traktacie na wyraźne życzenie strony polskiej. Jej autorem
był prof. Eugeniusz Romer – światowej sławy geograf i kartograf, który udowodnił tezę konieczności dopuszczenia emigrantów do udziału
w plebiscycie na Górnym Śląsku tak dobitnie, że przeciwna temu większość członków Komisji nie znalazła argumentów, aby ją odrzucić.
Niemcy zaczęli się od razu intensywnie przygotowywać do plebiscytu. Na Górny Śląsk sprowadzili paramilitarne formacje ochotnicze Grenzschutzu, które wespół z policją organizowały akcję zastraszania działaczy polskich. Po wydarzeniach w kopalni „Mysłowice” oraz aresztowaniu
kilku przywódców POW Górnego Śląska 17 sierpnia 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie śląskie. Trwało do 24 sierpnia i zakończyło się
w wyniku rosnącej przewagi niemieckiej militarną klęską. Ponad 9 tys.
powstańców, z rodzinami ok. 22 tys. osób, musiało uciekać do Polski.
Traktat wersalski został ratyfikowany i wszedł w życie 10 stycznia
1920 roku. Zgodnie z cytowanym już wyżej art. 88 tego traktatu obszar
plebiscytowy miał być okupowany przez wojska alianckie. Rada Najwyższa decyzją z dnia 21 stycznia 1920 roku wysłała na Górny Śląsk wojska
okupacyjne. Przybyły one na miejsce w okresie od 27 stycznia do 10 lutego 1920 roku. Jako pierwsze przetransportowano oddziały francuskie.
Stanowiły one też w okresie późniejszym najliczniejszy kontyngent okupacyjnych wojsk sojuszniczych na Górnym Śląsku. Ich zadaniem miało
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być zagwarantowanie bezpieczeństwa działalności Międzysojuszniczej
Komisji Rządzącej i Plebiscytowej. Dowódcą sił alianckich był do sierpnia
1921 roku generał francuski Jules Gratier, a następnie generał Naulin.
Ich liczebność wahała się w granicach od 10 tys. do 20 tys. żołnierzy.
Naczelnym organem nadzorującym przygotowania obu stron (tzn.
polskiej i niemieckiej) do plebiscytu była wspomniana Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku.
Swą działalność rozpoczęła ona 10 lutego 1920 roku. Już 11 lutego 1920 roku Komisja wydała pierwszą odezwę do ludności. Czytamy
w niej m.in: „Komisja Międzysojusznicza będzie bezwzględnie ścigała
wszelkich sprawców nieporządku, jakiegokolwiek rodzaju byłaby ich
szkodliwa działalność: tych, którzy by zakłócali spokój lub porządek publiczny, nawoływali do walk klasowych, religijnych i narodowościowych,
usiłowali knuć spiski rewolucyjne, tych, którzy by otwarcie lub potajemnie podburzali do stawiania władzom oporu, jako też tych, którzy by
próbowali zakłócić lub sfałszować swobodne wypowiedzenie swej woli
ludności Górnego Śląska”. Komisja nie miała jedynie charakteru funkcjonalnego, tzn. nie ograniczała swej roli tylko do spraw związanych
z plebiscytem, ale miała sprawować rzeczywistą władzę na Górnym Śląsku. Przejmowała ona na czas określony – do ostatecznego rozwiązania
sprawy górnośląskiej, czyli przeprowadzania plebiscytu i przekazania
(czy też podziału) terenu plebiscytowego stronie zwycięskiej, wszystkie
uprawnienia (oprócz spraw ustawodawstwa i podatkowych), należące
dotychczas na tym terenie do rządu Rzeszy i Prus. Pruski prezydent prowincji Leo Bitta musiał ją z początkiem lutego opuścić. Siedzibą Komisji
było Opole. Jej przewodniczącym został wspomniany już francuski generał Le Rond. Komisja sprawowała władzę na Górnym Śląsku prawie
półtora roku – od 10 lutego 1920 roku do 10 lipca 1921 roku. Terenową
sieć administracji Komisji stanowili kontrolerzy państwowi (sprawę tę
regulowała instrukcja paryska z 24 stycznia 1920 roku), mający bardzo
obszerne kompetencje. Było ich 22 – po jednym w każdym z powiatów obszaru plebiscytowego. Połowę stanowili Francuzi, resztę Anglicy
i Włosi. Sądownictwo na terenie plebiscytowym zostało podporządkowane również Komisji, która utworzyła własne organy sądowe. W Opolu
utworzono Sąd Apelacyjny, który przejął kompetencje Sądu Krajowego
z Wrocławia, spod którego jurysdykcji wyjęto obszar plebiscytowy, Sąd
Najwyższy oraz Sąd Specjalny. Ten ostatni zajmował się sądzeniem prze-
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stępstw przeciwko instytucjom, przedstawicielom oraz wojskom alianckim.
Przy Komisji działały oficjalne przedstawicielstwa polskie i niemieckie. Ze strony polskiej była to Delegatura Rządu Polskiego i Konsulatu
Generalnego RP. Stronę niemiecką reprezentowali kolejno: książę Hermann v. Hatzfeld und zu Trachenberg, następnie Freiherr Hans Praschma v. Bilkau. Ponadto akredytowani tu zostali: nuncjusz papieski Achille
Ratti oraz konsul generalny Republiki Czechosłowackiej Julij Pořizek.
Dodatkowo, dnia 28 września 1920 roku, powołano przy Międzysojuszniczej Komisji tzw. Radę Przyboczną, spełniającą funkcję reprezentanta ludności obszaru plebiscytowego, składającą się z 6 Niemców
i Polaków. Wojska niemieckie stacjonujące dotychczas na Górnym Śląsku musiały opuścić teren plebiscytowy, co też się stało. Wszystkie inne
osoby niezamieszkałe na terenie plebiscytowym musiały go także opuścić w przewidzianym ustawowo terminie. Krok ten miał zapobiec ekscesom różnego rodzaju bojówek i organizacji paramilitarnych, głównie
niemieckich. Organem zwierzchnim Komisji była Rada Najwyższa. Poszczególni jej członkowie odpowiadali dodatkowo przed swoimi rządami.
Niezależnie od zapadających w sprawie górnośląskiej decyzji zaczęto dużo wcześniej powoływać organizacje plebiscytowe: polską
i niemiecką. Po rozwiązaniu 31 sierpnia 1919 roku poznańskiej NRL
utworzono 9 września 1919 roku Komisariat Rad Ludowych Śląskich
w Sosnowcu. Był to organ, który reprezentował wobec władz polskich
interesy Górnoślązaków. W październiku tego roku powstał podporządkowany mu Generalny Sekretariat Plebiscytowy (GSP). 20 lutego 1920
roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał nominację Wojciecha
Korfantego na przewodniczącego Polskiego Komisariatu Plebiscytowego (PKPleb.), którego siedzibą stał się hotel „Lomnitz” w Bytomiu. Niemiecką akcją plebiscytową na Górnym Śląsku kierował oficjalnie utworzony 26 maja 1919 roku Deutscher Schutzbund für das Grenz- und
Auslandsdeutschtum (DS) – Związek Obrony Niemczyzny Zagranicznej
i Przygranicznej. Był on ściśle powiązany i kierowany przez niemieckie
ministerstwa spraw wewnętrznych i zagranicznych, będąc niejako kamuflażem działalności państwowych organów niemieckich na tym tere-
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nie, które to ze względu na klauzulę traktatu wersalskiego nie mogły się
oficjalnie angażować w akcję plebiscytową.
Z pomocą subwencji rządu Rzeszy i Prus zorganizowano 4 kwietnia
1920 roku Niemiecki Komisariat Plebiscytowy z siedzibą w Katowicach.
Na czele Komisariatu stanął burmistrz Rozbarku Kurt Urbanek. Tym samym ugruntowany został ostateczny kształt niemieckich struktur plebiscytowych. Komisariat koordynował działalność wszystkich podległych
mu organizacji i stowarzyszeń, prowadząc szeroką akcję przygotowawczą do plebiscytu. We wszystkich powiatach powstały podkomisariaty
podlegające centrali katowickiej.
Główne przyczyny drugiego powstania śląskiego
Rok 1920 obfitował w wiele znaczących dla Górnego Śląska wydarzeń i był też okresem bardzo ważnych rozstrzygnięć na arenie międzynarodowej – rozstrzygnięć, które rzutowały bezpośrednio na sprawę
górnośląską. Do tych wydarzeń należy zaliczyć: wojnę polsko-bolszewicką i niepokojące sukcesy Armii Czerwonej, która podeszła w sierpniu
1920 roku pod Warszawę, konferencję w Spa, podczas której ustalono
przebieg części granicy polsko-czechosłowackiej, plebiscyt na Warmii i Mazurach, który Polska zdecydowanie przegrała, oraz gwałtowne
wzmożenie konfliktu narodowościowego na Górnym Śląsku.
Wiosną 1920 roku z terenu plebiscytowego wycofano oddziały
Grenzschutzu, czyli paramilitarnych, ochotniczych oddziałów niemieckich. Pozostały tutaj jednak oddziały Policji Bezpieczeństwa (Sipo, Sicherheitspolizei), które to oprócz zadań policyjnych sprawowały wiele
funkcji wojskowych. W związku z tym, że alianckie oddziały wojskowe
na Górnym Śląsku nie były zbyt liczne (20 tys. żołnierzy), oddziały Sipo
pełniły także funkcję straży granicznej. Szerzyły się pogłoski, że oddziały
te ograniczają możliwości przekraczania granicy przez Polaków, wpuszczają natomiast na teren plebiscytowy broń i niemieckich ochotników
do oddziałów zbrojnych. W wielu górnośląskich miastach odbywały się
manifestacje, których uczestnicy żądali do Międzysojuszniczej Komisji
Rządzącej i Plebiscytowej rozwiązania Sipo i zastąpienia jej nowymi,
mieszanymi narodowościowo oddziałami.
W dniach od 5 do 16 lipca w belgijskim Spa odbyła się konferencja
międzynarodowa, podczas której państwa zwycięskiej ententy rozstrzy-
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gnęły ostatecznie sprawy niemieckich odszkodowań i rozbrojenia. Na
tej konferencji, podczas ofensywy bolszewickiej na Warszawę, minister
spraw zagranicznych Czechosłowacji Edvard Beneš wykorzystał sytuację Polski i przeforsował koncepcję podziału Śląska Cieszyńskiego bez
przeprowadzania tutaj plebiscytu. Na to rozwiązanie zgodził się premier
Władysław Grabski, licząc na pomoc mocarstw w obliczu inwazji bolszewickiej na Polskę. Na skutek propagandy czeskiej i powiązań Edvarda
Beneša i Tomáša Masaryka wśród elit na Zachodzie mocarstwa zadecydowały się w dniu 28 lipca 1920 roku podzielić Śląsk Cieszyński. Podział
ten był korzystny dla Czechosłowacji. Polski rząd uznał decyzję Rady
Ambasadorów ze względu na pogarszającą się sytuację na froncie wojny polsko-bolszewickiej pod warunkiem przepuszczania przez Czechosłowację transportów z bronią dla armii polskiej. Czechosłowacja zaś,
pomimo deklaracji Edvarda Beneša, aż do bitwy warszawskiej żadnych
transportów wojskowych do Polski nie przepuściła. Czesi czynili nawet
starania, które spotykały się z przychylnością Francji, o przyłączenie terenu plebiscytowego do Czechosłowacji.
Dnia 11 lipca 1920 roku odbył się plebiscyt na Powiślu, Warmii i Ma
zurach, który przyniósł Polsce wynik wręcz katastrofalny. Na Polskę oddano nieco ponad 3% głosów. Niemieckie gazety na Górnym Śląsku
rozpisywały się szeroko o plebiscycie. Klęska ta miała z pewnością coś
wspólnego z przebiegiem wojny polsko-bolszewickiej i zbliżaniem się
Sowietów do Warszawy. Niemcy na Górnym Śląsku natychmiast wzmocnili swą kampanię propagandową, Polacy zaś, jak pisał Wojciech Korfanty, zaczęli powątpiewać w przetrwanie Polski oraz, co oczywiste, w sprawę górnośląską.
Rząd niemiecki pod naciskiem związków zawodowych i stowarzyszeń robotniczych uchwalił 20 lipca 1920 roku deklarację o neutralności
państwa niemieckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej. W rzeczywistości jednak szantażował państwa zachodnie zagrożeniem bolszewickim w celu wytargowania ustępstw terytorialnych, w tym na Górnym
Śląsku, na rzecz Niemiec. Prasa niemiecka przedstawiała Polskę jako
państwo zaborcze, które rozpoczęło wojnę z bolszewicką Rosją, a które
nieuchronnie ową wojnę przegra. Sugerowano niechybny upadek młodego Państwa Polskiego. Gazety niemieckie na Górnym Śląsku już 10
sierpnia 1920 roku pisały o niechybnym upadku Warszawy i tym samym
Polski.
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Rzesze robotników górnośląskich solidaryzowały się z bolszewicką
Rosją, widząc w Polsce i Francji główne zagrożenie pokoju międzynarodowego. 14 sierpnia 1920 roku przybyły na Górny Śląsk pierwsze oddziały francuskie ze Śląska Cieszyńskiego. Było oczywiste, że ich misja
może być tylko antysowiecka. Kolejarze zaczęli więc sabotować francuskie transporty wojskowe, unieruchamiano pociągi, wstrzymywano
eksport górnośląskiego węgla do Polski, organizowano masowe wiece
i demonstracje, wiele o zabarwieniu antypolskim i antyfrancuskim.
17 sierpnia 1920 roku doszło do ogłoszenia na Górnym Śląsku strajku
generalnego. Wielkie demonstracje odbyły się w Zabrzu, Rybniku i Katowicach. Ta ostatnia zakończyła się krwawo. Bojówki niemieckie zaatakowały znajdującą się przy ul. Warszawskiej siedzibę powiatowego
inspektora Międzysojuszniczej Komisji – pułkownika Blancharda. Otoczeni żołnierze francuscy użyli broni palnej, zabijając 10 atakujących.
W odwecie doszło do zamordowania śpieszącego na pomoc rannym
znanego polskiego lekarza dra Andrzeja Mielęckiego i zdemolowania
siedziby polskiego komitetu plebiscytowego w Katowicach w hotelu
„Deutsches Haus”. Dopiero 19 sierpnia 1920 roku francuskiemu generałowi Julesowi Gratierowi udało się stłumić niemiecką rewoltę w Katowicach.
Polacy górnośląscy widząc, że Niemcy chcą wykorzystać obecność
wojsk bolszewickich pod Warszawą i liczą na upadek Polski oraz na zagarnięcie Górnego Śląska, zdecydowali się na rozpoczęcie drugiego
powstania śląskiego. Już w nocy z 17 na 18 sierpnia oddziały polskie
ruszyły do walki. Dzień później znaczny obszar powiatów katowickiego
i pszczyńskiego został objęty walkami.
Przebieg i skutki drugiego powstania śląskiego
Drugiw powstanie górnośląskie wybuchło oficjalnie w nocy z 19 na
20 sierpnia 1920 roku. Wojciech Korfanty musiał zaaprobować istniejący już stan rzeczy, tzn. rozpoczęcie walki zbrojnej. Zaraz po wezwaniu
do walki wygłoszonym przez Wojciecha Korfantego, w poparciu dla
działań powstańców, rozpoczął się na Górnym Śląsku strajk generalny.
Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska (POW G.Śl.),
na czele którego stał Alfons Zgrzebniok, nakazało niezwłoczne rozpoczęcie działań bojowych. Rozkaz akcji wydano dla powiatów: bytom-
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skiego, toszecko-gliwickiego, katowickiego, lublinieckiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, tarnogórskiego i zabrskiego. Cele
powstania były ograniczone zarówno jeżeli chodzi o zasięg terytorialny,
jak i o zadania. Głównym hasłem powstania była samoobrona przed
niemieckim terrorem. Walkę podjęto też z trzech głównych powodów:
Chciano zlikwidować wszelkie zbrojne organizacje niemieckie, rozbroić
i uniemożliwić działanie Sipo oraz przeforsować powstanie mieszanej
narodowościowo policji plebiscytowej.
W dniach 20 i 22 sierpnia 1920 roku oddziały polskie opanowały Mikołów, Murcki i Hołdunów. W powiecie katowickim powstańcy opanowali Mysłowice i zmusili tamtejszą załogę Sipo do kapitulacji, zajęto hutę
Baildon, miasta Nowy Bytom, Chorzów, Siemianowice i Bogucice. Bez
walki opanowano Giszowiec i Nikiszowiec (dzielnice Katowic). W powiecie rybnickim powstańcy opanowali 1 i 19 sierpnia teren po linię Pszów–
Wodzisław–Godów. W powiecie bytomskim zajęto większe miejscowości: Rozbark, Brzeziny Śląskie, Dąbrówkę Wielką, Brzozowice – Kamień,
Piekary Śląskie, Miechowice, Łagiewniki. Wkroczono nawet do Bytomia,
lecz musiano go opuścić na wyraźnie żądanie dowódcy stacjonujących
tam wojsk francuskich. Wojska powstańcze obsadziły też znaczne części powiatów: lublinieckiego, tarnogórskiego, toszecko-gliwickiego
i zabrskiego. Pojedyncze oddziały powstańcze operowały po linię Opole–Krasiejów–Dobrodzień na północy oraz po Racibórz i Koźle na południu. Powstańcy śląscy nie atakowali większych miast, tych głównie,
gdzie znajdowały się załogi alianckie i większe placówki Sipo. Na opanowanych terenach tworzono straże obywatelskie złożone głównie
z członków POW G.Śl.
Podczas trwania powstania powstańcy otrzymywali pomoc od ludności Zagłębia Dąbrowskiego, tamtędy przerzucano broń, zbierano pieniądze i żywność, w Sosnowcu i Czeladzi urządzono szpitale dla rannych
powstańców.
W dniu 24 sierpnia 1920 roku Międzysojusznicza Komisja Rządząca
i Plebiscytowa rozwiązała Sipo. Na miejsce policji niemieckiej powołała do życia mieszane jednostki polsko-niemieckie o nazwie Abstimmungspolizei – Apo (Policja Plebiscytowa). Były one złożone w połowie
z urzędników polskich i niemieckich. Tym samym spełniony został główny postulat strony polskiej. 25 sierpnia 1920 roku komendant główny
POW G. Śl. ogłosił decyzję o rozwiązaniu tejże organizacji i zwolnił jej
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członków ze złożonej przysięgi. Faktycznie organizacja ta istniała nadal
w konspiracji pod nazwą Centrali Wychowania Fizycznego. Formalnie
powstanie się zakończyło.
Próbując ocenić skutki powstania, należy stwierdzić, że osiągnięto główny cel – rozwiązanie Sipo. Zmalał terror bojówek niemieckich,
z terenu plebiscytowego usunięto wielu napływowych bojówkarzy,
do urzędów dopuszczono przedstawicieli ludności polskiej. Powstanie
poprawiło niewątpliwie polskie szanse w plebiscycie przez osłabienie
niemieckiego aparatu administracyjnego, propagandowego oraz militarnego. Warto dodać, że wojska francuskie oraz przedstawiciele Francji
w strukturach Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej popierali w zdecydowanej większości działania polskie, natomiast przedstawiciele Włoch i Anglii byli wielu polskim postulatom i działaniom,
szczególnie zbrojnym, zdecydowanie przeciwni.
Warto też dodać, że Polska, która znajdowała się wtedy w przełomowym momencie wojny z Rosją bolszewicką, nie była w stanie pomóc
powstańcom, młode państwo walczyło samo o swą egzystencję.
Jak już wspomnieliśmy, dnia 28 września 1920 roku powołano przy
Międzysojuszniczej Komisji tzw. Radę Przyboczną, spełniającą funkcję reprezentanta ludności obszaru plebiscytowego, składającą się
z 6 Niemców i 6 Polaków. W skład powstałej Policji Plebiscytowej weszło
wielu członków POW G. Śl., którzy mogli teraz skuteczniej bronić ludność polską przed działaniami strony niemieckiej.
Drugie powstanie śląskie było kolejną, tym razem dobrze zorganizowaną i silną manifestacją zbrojną Polaków na Górnym Śląsku. Zważywszy na skomplikowaną sytuację międzynarodową oraz bardzo trudną sytuację państwa polskiego w tym okresie, osiągnięto maksimum
z tego, co było do osiągnięcia możliwe.
Jak skończył się problem górnośląski? 20 marca 1921 roku przeprowadzono plebiscyt. Z ogólnej liczby uprawnionych do głosowania
(1 028 588 stałych mieszkańców, z których 993 826, czyli 96,5% wzięło
udział w głosowaniu oraz 192 388 emigrantów, z czego 182 288 przybyło z Niemiec i 10 100 z Polski) głosów za Niemcami padło około 707
tys. tzn. 59,7%. Za Polską głosowało ponad 479 tys. ludności, tzn. 40,3%.
Dnia 12 sierpnia 1921 roku Rada Najwyższa postanowiła przekazać
problem śląski do rozstrzygnięcia Radzie Ligi Narodów. 12 października doszło do porozumienia. Rada Ligi Narodów podjęła kompromisową
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uchwałę zaakceptowaną następnie 20 października przez Radę Ambasadorów.
Polska otrzymała 29% (3214 km²) terenu plebiscytowego oraz 46%
(996 tys.) ludności, z tego ok. 250 tys. Niemców. Po stronie niemieckiej
pozostało ok. 530 tys. Polaków. Na terenie przyznanym Polsce znajdowało się ok. 2/3 przemysłu górnośląskiego. Wszelkie problemy gospodarcze, narodowościowe i inne uregulowała zawarta pomiędzy Niemcami a Polską w roku 1922 konwencja genewska.
Dokonanego podziału nie można traktować jako porażki jednej ze
stron. Był on próbą kompromisu, pogodzenia rozbieżnych aspiracji
dwóch narodów i państw. Czy była to próba udana – o to można się
spierać. Z polskiego punktu widzenia część Śląska przyznana Polsce
była dla niej niezwykle cenna, głównie gospodarczo, umacniała bowiem
znacznie potencjał gospodarczy II Rzeczypospolitej.
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Pomysły na problem górnośląski
Część I Konspekt lekcji
Cele lekcji:
Temat: Pomysły na problem górnośląski
Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Środki dydaktyczne:
– mapa: „Europa po I wojnie światowej”
– tabela do analizy SWOT
Metody:
– opowiadanie, praca z mapą, analiza SWOT
Po zakończeniu lekcji uczeń:
zna:
– pojęcia: Komitet Górnośląski, Związek Górnoślązaków, Republika Górnośląska, Wolne Państwo Górnośląskie
– postacie: ks. Tomasz Reginek, dr Jan Reginek, dr Ewald Latacz, Arka Bożek,
Józef Rymer, Wojciech Korfanty
– daty: 14 października 1919 r. – podniesienie rejencji opolskiej do rangi
prowincji; 15 lipca 1920 r. – statut organiczny – nadanie Górnemu Śląskowi
autonomii; 20 października 1921 r. – decyzja Ligi Narodów o podziale Górnego Śląska
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rozumie:
– wskazane pojęcia
– rolę przedstawionych dat i postaci
– przyczyny skomplikowanej sytuacji Górnego Śląska po zakończeniu I
wojny światowej
– dlaczego Niemcy bronili swego dotychczasowego stanu posiadania
– dlaczego Rzeczpospolita Polska zgłaszała pretensje do ziemi górnośląskiej
– z czego wynikał brak jednomyślności Górnoślązaków w kwestii swej
przynależności
– dlaczego powstała koncepcja niepodległości Górnego Śląska
– założenia koncepcji Wolnego Państwa Górnośląskiego
– dlaczego koncepcja Wolnego Państwa Górnośląskiego była sprzeczna
z interesami Polski i Niemiec
– znaczenie dokumentów: niemieckiego z 14 października 1919 roku
i polskiego z 15 lipca 1920 roku
– dlaczego Liga Narodów dokonała podziału Górnego Śląska
potrafi:
– omówić trzy koncepcje rozwiązania problemu przynależności Górnego Śląska po I wojnie światowej
– dokonać oceny wszystkich trzech koncepcji
– wybrać koncepcję, która najbardziej mu odpowiada, i uargumentować swe stanowisko
– wskazać na mapie Górny Śląsk przed podziałem i po podziale
– odczytać z mapy miejscowości, które przypadły po podziale Niemcom, a które Polsce
– określić bezpośrednie i długofalowe skutki podziału
Lekcja
Ogniwa lekcji
I. Czynności
porządkowo-organizacyjne

Objaśnienia
Wprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego. Sprawdzenie obecności. Podanie tematu.
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Ogniwa lekcji

Objaśnienia

II. Rekapitulacja
wtórna

Powtórzenie poprzedniego tematu: „Powstańczy akt drugi”.
Sprawdzenie zadania domowego.

III. Ogniwo
wiążące

Wytłumaczenie uczniom, czym będziemy się zajmować na tej
lekcji.

Nauczyciel według założonych wcześniej celów charakteryzuje
trzy koncepcje przynależności Górnego Śląska po I wojnie światowej.
IV. Opracowanie
Wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie wskazują na mapie Górnowego materiału
ny Śląsk przed i po podziale, odczytują z mapy miejscowości, które należą do poszczególnych państw po podziale.
Uczniowie pod kontrolą nauczyciela wykonują analizę SWOT.

V. Rekapitulacja
pierwotna

Kilka pytań powtórzeniowych:
– Kim byli bracia Reginkowie?
– Kim był Ewald Latacz?
– Jakie koncepcje przynależności Górnego Śląska pojawiły się po
I wojnie światowej?
– Jak miało wyglądać Wolne Państwo Górnośląskie?
– W jaki sposób ostatecznie rozstrzygnięto losy Górnego Śląska?

VI. Ocena pracy
uczniów

Ocena pracy uczniów. Pochwała aktywnych uczniów.

VII. Zlecenie
pracy domowej

Zadanie domowe: Napisz w 15–20 zdaniach, jakie jest Twoje
zdanie na temat przynależności Górnego Śląska po I wojnie
światowej. Która koncepcja najbardziej Ci odpowiada i dlaczego? Uzasadnij swoje stanowisko, podając co najmniej trzy argumenty.

Część II Opis tematu
Problem przynależności Górnego Śląska po zakończeniu I wojny
światowej okazał się kwestią zasadniczą na kilka następnych lat. Mimo
że o jego losach ententa miała zdecydować dopiero na konferencji pokojowej, rywalizacja państw rozpoczęła się już w ostatnich miesiącach
1918 roku.
W chwili podpisywania traktatu w Compiegne Śląsk, wraz z częścią
górnośląską, leżał w granicach państwa niemieckiego. Był dla Niemców
obszarem szczególnie cennym, zwłaszcza ze względów gospodarczych.
Prężnie funkcjonujące tu kopalnie i huty stanowiły bowiem istotną
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część niemieckiego dochodu narodowego. Przegrana w wojnie oznaczała jednak poważne zmiany terytorialne, szczególnie że pretensje do
Górnego Śląska zaczęła zgłaszać nowo powstała Rzeczpospolita Polska.
Już w październiku 1918 roku, Komitet Narodowy Polski, funkcjonujący
w Paryżu i zarządzany przez czołowego polskiego polityka – Romana
Dmowskiego, wystosował do ententy memoriał w tej spawie. KNP domagał się wówczas przyznania Polsce 12 tys. km2 Górnego Śląska wraz
z zamieszkującymi tu 2 mln ludzi.
Przegrana Niemiec w wojnie ujawniła również separatystyczne tendencje części ludności górnośląskiej. Mieszkańcy coraz głośniej poczęli
domagać się zmiany swej sytuacji państwowej, widząc nierzadko szansę
na lepszą przyszłość w odrodzonej Polsce. Szczególnie zaciekle na terenie Górnego Śląska konkurowały, tworzone przez niemiecką lewicę,
rady robotnicze i żołnierskie oraz powstające z inicjatywy Polski rady ludowe. Do końca 1918 roku polskich rad było już bez mała 500. Zajmowały się one głównie organizacją wieców i manifestacji, na których ludność
wyrażała wolę przyłączenia do państwa polskiego. Szczególnie liczna
była manifestacja z 10 listopada 1918 roku, kiedy to ulicami górnośląskich miast przeszły kilkutysięczne tłumy identyfikujących się z Polską
Ślązaków. Do zgromadzonych manifestantów przemawiali m.in. Józef
Rymer, Wiktor Rumpfeld, Józef Biniszkiewicz. Zaniepokojone rozwojem
sytuacji władze niemieckie postanowiły odwołać swój wcześniejszy,
z dzisiejszej perspektywy zdecydowanie nieostrożny, zakaz nauki religii
w języku polskim. Pozwolono nawet, by lekcje czytania i pisania odbywały się po polsku. Niemcy jednak rozlokowali na Śląsku również 117.
Dywizję Piechoty, która jako oddział ochrony pogranicza Grenschutz,
miała przede wszystkim zastraszać zwolenników przyłączenia Górnego
Śląska do Polski, a próby ustabilizowania sytuacji metodami policyjnymi
wzmagały jedynie opór Ślązaków, wśród których dominowała wiara, że
w nowo powstałym państwie polskim nie będzie podziału na panów
i parobków. Ideą uniwersalną i wówczas bardzo chwytliwą okazało się
hasło powrotu do Macierzy. Powszechnie wierzono też w słowa przywódcy Polaków na Opolszczyźnie – Arki Bożka, że Polska czeka na swoje
dzieci, tak długo od niej oderwane.
Rady ludowe w grudniu 1918 roku zdecydowały się wysłać swoich
przedstawicieli do Poznania na rozpoczynający się tam sejm dzielnicy pruskiej. Czołowi przedstawiciele Ślązaków utożsamiających się
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z Polską, m.in. Wojciech Korfanty i Józef Rymer, znaleźli się również
w ukonstytuowanej na sejmie poznańskim Naczelnej Radzie Ludowej.
Powołano ponadto Podkomisariat NRL z Rymerem na czele, który miał
być bezpośrednim przedstawicielem władzy polskiej na Górnym Śląsku.
Z kolei na początku 1919 roku przy pełnym poparciu rządu polskiego
w Warszawie, powstała tu Polska Organizacja Wojskowa, która później
odegrała zasadniczą rolę w powstaniach śląskich. 3 maja 1919 roku
w związku z przedłożeniem Niemcom projektu traktatu pokojowego, ulice górnośląskich miast po raz kolejny opanowali propolsko nastawieni
manifestanci. Ostatecznie jednak zawarte tam żądanie oddanie Górnego
Śląska Polsce, wobec ostrego sprzeciwu Niemiec, zmieniono na decyzję
o plebiscycie, co potwierdzono w traktacie wersalskim.
Atmosfera na Górnym Śląsku stawała się coraz bardziej napięta,
zwłaszcza że część działaczy POW, wzorując się na dzielnicy wielkopolskiej, opowiadała się za zbrojnym powstaniem. Pierwsze walki powstańcze zaczęły się już 17 sierpnia 1919 roku w okolicach Pszczyny. Przyczyn
było kilka, ten zaś bezpośredni impuls dali sami Niemcy, z rąk których
zginęło 8 górników strajkujących w kopalni Mysłowice. Pierwsze powstanie śląskie trwało zaledwie kilka dni, zostało zakończone w momencie, kiedy powstańcy zrozumieli, że Polska nie udzieli im wsparcia.
9 tys. osób, które musiało emigrować przed ciężkimi wyrokami sądów
niemieckich, powróciło na Śląsk dopiero po ogłoszeniu 1 października
1919 roku amnestii. Pierwsze powstanie śląskie uzmysłowiło niewątpliwie Niemcom determinację Górnoślązaków. Już bowiem 14 października 1919 roku sejm pruski wydał dokument, w którym rejencja opolska
została podniesiona do rangi prowincji, co w dalszej perspektywie miało
przynieść uznanie Górnego Śląska za oddzielny kraj w granicach Rzeszy.
Sejm polski zdecydował się odpowiedzieć na tę decyzję Niemców dopiero 15 lipca 1920 roku, przyznając wówczas Górnemu Śląskowi bezprecedensową autonomię w ramach Rzeczypospolitej Polskiej.
Na przełomie 1918 i 1919 roku, niezależnie od rywalizujących z sobą
o Górny Śląsk stron: polskiej i niemieckiej, pojawiła się trzecia koncepcja, określająca przyszłość tej ziemi. Jej twórcy, bracia ks. Tomasz1
1

Ks. Tomasz Reginek ur. w 1887 r. w Dobrzeniu Wielkim, po przyjęciu I Komunii Św. oddany przez rodziców pod opiekę starszego brata Jana, z którym wyjechał do Prudnika.
Po ukończeniu gimnazjum został przeznaczony na naukę do konwiktu dla kandydatów
na kapłanów w Bytomiu. W latach 1909–1913 studiował teologię we Wrocławiu, tam też
przygotował pracę doktorską pt. „Życiowe elementy ewolucji kultury europejskiej”. Ze
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i dr Jan2 Reginkowie oraz dr Ewald Latacz3, wykorzystując nieokreśloną
przyszłość polityczną Górnego Śląska, postanowili utworzyć niepodległe państwo górnośląskie. Zyskując poparcie tutejszych, wielkich przedsiębiorców: Hochberg von Plessów i von Donersmarków, a także właściciela ziemskiego von Lichnowskiego, 27 listopada 1918 roku w Rybniku
powołali, początkowo tajny, Komitet Górnośląski. Domagał się on od
Niemiec, Polski i Czechosłowacji uznania Górnego Śląska za samodzielne państwo oraz zagwarantowania mu neutralności na wzór Szwajcarii
i Belgii. Już 2 grudnia bracia Reginkowie wraz z Lataczem udali się do
Pragi, by szukać tam poparcia u premiera Karela Kramarza. Przyjął on
jednak pozycję wyczekującą, uzależniając swe stanowisko od akceptacji
nowej republiki przez ententę. Z kolei by pozyskać przychylność tamtejszych polityków i przedsiębiorców, Komitet zaproponował intratną
wymianę handlową: śląski węgiel w zamian za czeską żywność. W styczniu 1919 roku Komitet został przekształcony w Związek Górnoślązaków
– Bund der Oberschlesier z siedzibą w Bytomiu, stając się oficjalnym
przedstawicielem tej części Ślązaków, która pragnęła, by ta ziemia uzyskała niepodległość.
Reginkowie wraz z Lataczem zyskiwali poparcie Górnoślązaków
zwłaszcza obietnicami równouprawnienia wszystkich grup językowych.
Ponadto nie przypisywali danemu językowi określonej narodowości,
uznając, że Górnoślązacy są Górnoślązakami, a nie Polakami czy Niemwzględu na treść, przewidującą odrodzenie krajów słowiańskich, praca została odrzucona.
Po podziale Górnego Śląska, związany z Korfantym, zasiadła w ławach Sejmu Śląskiego.
W 1923 r. otrzymał godność proboszcza w Rybniku, którą pełnił do grudnia 1939 r., formalnie zrzekł się jej dopiero w 1957 r. Zmarł w Oleśnie w 1974 r. Patrz: D. Jerczyński:
Orędownicy niepodległości Śląska. Zabrze 2005, s. 108, 116.
2
Jan Reginek ur. w 1879 r. w Dobrzeniu Wielkim, skąd w 1895 r. przeniósł się do Prudnika. W latach 1914–1918 studiował geologię w Szwajcarii. Po powrocie na Górny Śląsk
osiadł w Raciborzu i został nauczycielem w seminarium nauczycielskim. Po wojnie,
w okresie wrzenia rewolucyjnego, został przewodniczącym Rady Robotniczej i Żołnierskiej w Raciborzu. Po podziale Śląska zamieszkał z w Tarnowskich Górach, gdzie pracował
jako nauczyciel. W 1928 r. przeprowadził się do Golejowa (współcześnie dzielnica Rybnika). Po agresji hitlerowskiej został osadzony w obozie KL Auschwitz – Birkenau, gdzie
zginął w 1941 r. Patrz: ibidem, s. 116, 121.
3
Ewald Latacz ur. ok. 1885 r. w Katowicach. Do Wodzisławia Śląskiego przybył wraz z ojcem, członkiem partii Centrum. Po ukończeniu studiów we Wrocławiu został adwokatem
i notariuszem w Wodzisławiu. Po I wojnie światowej przewodniczył Radzie Robotniczej
i Żołnierskiej w Wodzisławiu. Po podziale Górnego Śląska, nie znając języka polskiego, zdecydował się przyjąć pracę w spółce petrochemicznej w Berlinie. Patrz: ibidem, s. 128, 139.
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cami. Często też posługiwali się bardzo chwytliwym hasłem: „Górny
Śląsk dla Górnoślązaków”, głosząc w dalszej kolejności, że wcielenie tej
ziemi do Polski oznaczać będzie ruinę gospodarczą. Przekonywali, że
państwo to widzi w Górnym Śląsku jedynie źródło dochodów i podatków, Górnoślązaków zaś nie rozumie i zapewne traktować ich będzie
jako obywateli drugiej kategorii. Według planów Związku Górny Śląsk
miał być republiką z dwuizbowym parlamentem oraz wybieranym co
siedem lat prezydentem. Rząd swą siedzibę miał mieć albo w Bytomiu,
albo też w Gliwicach. Językiem urzędowym zamierzano uczynić zarówno język polski, jak i niemiecki, a walutą miała być marka górnośląska.
Przygotowano nawet projekt flagi nowego państwa: trzy poziomo biegnące pasy w kolorze czarnym, białym i żółtym. Republika Górnośląska
ponadto oddana miała zostać pod opiekę Ligi Narodów. Związek podjął
również działania zmierzające do umożliwienia Górnoślązakom opowiedzenia się w plebiscycie za trzecią opcją, za niepodległością.
Koncepcja Wolnego Państwa Górnośląskiego została uznana przez
Niemców za zdradę stanu. Władze niemieckie zawiesiły działalność
Związku Górnośląskiego, a jego członków aresztowano. Do więzienia
trafili Jan Reginek i Ewald Latacz, natomiast ks. Tomaszowi udało się
uciec do Berlina. Krytycznie wobec idei niepodległości Górnego Śląska
nastawieni byli, co zresztą zrozumiałe, Polacy. Swój sprzeciw wyraziła
także Francja, która obawiała się, że Niemcy pozbawieni obszaru górnośląskiego nie spłacą reparacji wojennych. Również Czechosłowacy nie
byli przychylni idei niepodległości, gdyby bowiem została ona wcielona
w życie, zostałby im odebrany Śląsk Austriacki.
Ostatecznie o przynależności Górnego Śląska zdecydowała Rada Ligi
Narodów, podejmując 20 października 1921 roku decyzję o jego podziale.
W myśl założeń Ligi Niemcy uzyskały 71% spornego terytorium, Polska
natomiast 29%. Terytorialnie zyskiwali Niemcy, gospodarczo Polacy. To
bowiem po polskiej stronie znalazła się większość śląskiego przemysłu,
co pozwoliło jej zakwalifikować się w szereg państw rolniczo-przemysłowych, a nie wyłącznie rolniczych. Idea niepodległości Śląska w swych
założeniach miała przede wszystkim pokojowo rozwiązać spór między
Polską a Niemcami, miała także zapobiec podziałowi Górnego Śląska
i Górnoślązaków.
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Załącznik do konspektu:
Analiza SWOT porównująca trzy koncepcje rozwiązania problemu
przynależności Górnego Śląska po I wojnie światowej:
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Zagrożenia

Przynależność Górnego
Śląska do Niemiec
Przynależność Górnego
Śląska do Polski
Wolne Państwo
Górnośląskie

Przynależność Górnego
Śląska do Niemiec
Przynależność Górnego
Śląska do Polski
Wolne Państwo
Górnośląskie

Pomysły na problem górnośląski

Wzór wypełnienia tabeli:

Zalety

Wady

Przynależność Górnego
Śląska do Niemiec

– podniesienie
Górnego Śląska do
rangi prowincji
– część Górnoślązaków
czuła się Niemcami

– wykorzystywanie
gospodarcze
– nie traktowano
Górnoślązaków jak
obywateli, ale jak
parobków

Przynależność Górnego
Śląska do Polski

– część Górnoślązaków
czuła się Polakami
– możliwość używania
języka polskiego bez
ograniczeń
– możliwość nauki w
języku polskim
– autonomia

– Polacy
nie rozumieli
skomplikowanych
losów Górnoślązaków
ani specyfiki
tego terenu
– mówiących językiem
niemieckim uznawali
za Niemców

Wolne Państwo
Górnośląskie

– własne państwo
– możliwość
stanowienia prawa
– równouprawnienie
wszystkich grup
językowych
– Górnoślązacy
mogliby samodzielnie
rządzić swoim
państwem

– nowe państwo to
ryzyko niestabilności
politycznej
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Przynależność Górnego
Śląska do Niemiec

Przynależność Górnego
Śląska do Polski

Wolne Państwo
Górnośląskie

Szanse

Zagrożenia

– silne gospodarczo
państwo niemieckie
dawało Górnemu
Śląskowi szansę
rozwoju
– podniesienie
Górnego Śląska do
rangi prowincji dawało
szansę na większą
samodzielność

– Niemcy mogłyby
odwołać zarządzenie
o prowincji, uznając
za obwiązujący
stan sprzed tego
zarządzenia
– mimo podniesienia
Górnego Śląska
do rangi prowincji
Niemicy mogliby nadal
traktować Ślązaków
jak swych poddanych,
nadających się
wyłącznie do pracy

– autonomia
stwarzała możliwość
decydowania
o swoich sprawach
– poprzez autonomię
mogłoby dokonać
się zbliżenie
Górnoślązaków
z Polakami

– wyniszczenie
gospodarcze Górnego
Śląska
– antagonizmy między
Polakami
a Górnoślązakami
– zanik specyficznej dla
Górnego Śląska kultury
– zanik gwary śląskiej
– brak porozumienia
miedzy Ślązakami a
Polakami

– Górny Śląsk jako
wolne państwo mógłby
się swobodnie i w pełni
rozwijać
– szansa na
kultywowanie własnej
historii, języka i kultury
– możliwość
decydowania o swoich
sprawach

– nowe państwo
mogłoby
nie być traktowane
poważnie na arenie
międzynarodowej
– ryzyko sterowania
rządzącymi przez inne
państwa

Dariusz Jądro
Propaganda plebiscytowa
Część I Konspekt lekcji
Cele lekcji:
Temat lekcji: Propaganda plebiscytowa
Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu
Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Środki dydaktyczne:
– tekst stanowiący załącznik do konspektu
– materiały źródłowe stanowiące załącznik do konspektu
– pomoce przygotowane przez nauczyciela (urna, karty do głosowania)
Metody:
– rozmowa nauczająca, praca z tekstem autorskim, praca w grupach,
praca z tekstem źródłowym, elementy dramy
Po zakończeniu lekcji uczeń:
zna:
– argumenty, którymi posługiwały się strony w toku akcji plebiscytowej
– środki propagandy stosowane wobec mieszkańców obszaru plebiscytowego
– postaci, które w toku walki plebiscytowej reprezentowały poszczególne
opcje narodowe
– kiedy, w jaki sposób oraz na jakim obszarze odbywało się głosowanie
plebiscytowe
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rozumie:
– jakie znaczenie dla wyniku plebiscytu mogły mieć materiały źródłowe
analizowane na zajęciach
– jakie konsekwencje społeczne przyniosła propaganda plebiscytowa
– jaką rolę w tym okresie odgrywała Międzysojusznicza Komisja Rządząca
i Plebiscytowa
potrafi:
– myśleć krytycznie
– analizować i syntetyzować informacje pochodzące z różnego rodzaju
materiałów źródłowych
– rozróżniać fakty i opinie
– samodzielnie interpretować różnorodny materiał propagandowy oraz
tekst o charakterze normatywnym
– efektywnie pracować w zespołach zadaniowych
Lekcja
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

I. Czynności
porządkowo-organizacyjne

Sprawdzenie obecności i podanie tematu lekcji.

II. Rekapitulacja
wtórna

Przypomnienie wybranych treści z poprzednich zajęć.

III. Ogniwo
wiążące

Wytłumaczenie uczniom, czym będziemy się zajmować na tej
lekcji.

Propaganda plebiscytowa
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy zadaniowe. Każda z grup
ma 15 min. na przygotowanie i 5 min. na prezentację dokonań.
Polecenie dla grupy A
Jesteście grupą niezależnych ekspertów, np. komisją etyki mediów. Przeczytajcie podrozdział 3 oraz 5 z tematu „Propaganda
IV. Opracowanie
plebiscytowa”, a następnie dokonajcie analizy przykładowych
nowego materiału
materiałów propagandowych, jakie ukazały się na łamach propolskiej regionalnej prasy w okresie bezpośrednio poprzedzającym plebiscyt. W analizie pomogą wam pytania zamieszczone
pod materiałami źródłowymi. Przedstawiciel grupy przedstawi
wnioski na forum klasy.
Polecenie dla grupy B
Jesteście grupą, która na podstawie prezentowanego materiału
propagandowego, opracowań historycznych oraz wybranych dokumentów przyjrzy się sprawie Alojzego Pronobisa. Przeczytajcie
podrozdział 5 zatytułowany „W ferworze walki plebiscytowej”,
a następnie teksty źródłowe. Na poznanym przykładzie ukażcie
istniejące problemy walki plebiscytowej oraz ich społeczne konsekwencje. Pomogą wam w tym pytania zamieszczone pod tekIV. Opracowanie
stami źródłowymi.
nowego materiału
Polecenie dla grupy C
Jesteście grupą, której zadaniem będzie odegranie scenki głosowania plebiscytowego. W tym celu zapoznajcie się z zamieszczonymi materiałami źródłowymi. Od swojego nauczyciela otrzymacie dodatkowo kartonowe pudełko imitujące urnę, kilka kopert
oraz „prawdziwe” i „fałszywe” karty do głosowania. Wybierzcie
ze swojego grona jednego komentatora, który omawiać będzie
scenkę odgrywaną przez pozostałych uczestników grupy.
Nauczyciel dokonuje podsumowania efektów pracy grup i zapreV. Rekapitulacja
zentowanych wniosków. Uczniowie przypominają najważniejsze
pierwotna i ocena
fakty. Nauczyciel wskazuje osoby, które najlepiej wykonały wypracy
znaczone zadania.
VI. Zlecenie pracy
domowej

Nauczyciel zadaje zadanie domowe: Znajdź w zasobach Śląskiej
Biblioteki Cyfrowej (wpisując hasło: „plebiscyt”) przykłady ówczesnej propagandy. Dokonaj „uwspółcześnienia” wybranego przez
siebie materiału propagandowego, osadzając go wyraźnie w realiach III RP.
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Część II Opis tematu
Droga do plebiscytu
Koniec I wojny światowej stworzył dla Niemiec realne zagrożenie utraty znacznej części swoich ziem – w tym całego Górnego Śląska. Pretensje
do tego obszaru na forum międzynarodowym dobitnie zgłaszało odradzające się państwo polskie, ale też i czeskie. Przywódcy ententy, którzy
kreowali wówczas nową rzeczywistość polityczną, zdecydowali się jednak
uwzględnić w tym głos tutejszych mieszkańców. Zarządzony plebiscyt
odsuwał decyzję w czasie i ostatecznie dla dwóch rywalizujących stron
(polskiej i niemieckiej) pozostawiał nadzieję na urobienie opinii zróżnicowanych narodowościowo Górnoślązaków. Temu służyć miała szeroko
zakrojona akcja propagandowa – bez precedensu w dotychczasowych
dziejach Górnego Śląska.
Tak strona polska, jak i niemiecka powołały specjalne struktury, które na miejscu przygotowywały i koordynowały akcję propagandową,
a nawet przyjazd na głosowanie uprawnionych do tego osób. W 1920
roku w bytomskim hotelu „Lomnitz” osiadł Polski Komisariat Plebiscytowy z Wojciechem Korfantym na czele, w katowickim zaś hotelu „Central”
Niemiecki Komisariat Plebiscytowy z szefującym mu dr. Kurtem Urbankiem. W polskich i niemieckich komitetach powiatowych zaangażowani
byli przedstawiciele lokalnych elit, często z tytułami naukowymi. I tak,
w komitetach niemieckich licznie reprezentowane było nauczycielstwo
szkół średnich i administratorzy szkolni, a w polskich – przedstawiciele
wolnych zawodów. Na terenach, gdzie dominowały sympatie jednej opcji
narodowej, przejmowano nawet konspiracyjne formy działania, aby nie
narazić się na szykany strony przeciwnej. Tak robili Niemcy m.in. na terenie powiatu rybnickiego. Akcję po obu stronach wspierały dodatkowo
partie polityczne, związki zawodowe, regionalne stowarzyszenia, a nawet organizacje bojowe. Przygotowaniem materiałów propagandowych
zajmowały się też ośrodki spoza obszaru plebiscytowego. Opcję polską
wspierał głównie Kraków, ale też Poznań i Warszawa. Niemcy znajdowali
wsparcie głównie we Wrocławiu i Berlinie.
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Środki propagandy plebiscytowej
Cały bogaty materiał propagandowy, który powstał na okoliczność
plebiscytu, można podzielić na trzy kategorie. Spora część materiałów,
która uwidaczniała jej prawdziwego autora i działała jawnie w jego interesie, to tzw. propaganda „biała”. Stoi ona w opozycji do tzw. propagandy
„czarnej”, która przypisywała autorstwo przeciwnikowi i działała na jego
szkodę (np. falsyfikaty prasy i odezw). Trzecią kategorią była propaganda „szara”. Ta również działała na szkodę przeciwnika, lecz nie ujawniała
autora, proponując odbiorcy materiał niewiadomego pochodzenia. Podział ten zasadniczo dotyczy słowa drukowanego, które uznać trzeba za
masowy środek oddziaływania.
Najpopularniejsze były ulotki, które w ostatnim okresie przed plebiscytem wręcz zalewały Górny Śląsk i docierały praktycznie do każdego
domu. Nad niektórymi miastami Niemcy rozrzucali je nawet z samolotów.
Jedno- lub dwujęzyczne, czasami z ilustracją, pokazywały przeciwnika
w złym świetle. Najwięcej było tutaj jadu, złośliwości i obelg. Generalnie
były one obliczone na brak krytycyzmu ze strony odbiorcy. Starano się
w nich, przez zastraszenie konsekwencjami złej decyzji w głosowaniu,
wręcz zmusić czytelnika do opowiedzenia się za jednym z państw.
Bardziej rzeczowa polemika z racjami strony przeciwnej toczyła się
na stronicach broszur, które zwykle poruszały wiele zagadnień. Prym
wiedli tutaj Niemcy, publikując ponad 100 tytułów i rozprowadzając je
w setkach egzemplarzy. Wiele polskich broszur zawierało wyłącznie odpowiedzi na argumenty broszur niemieckich. W ostatnim okresie przed
plebiscytem obie strony odstąpiły od tej formy propagandy.
Z wyraźną przewagą niemiecką w liczbie tytułów i wielkości nakładów
mamy również do czynienia w przypadku prasy. I tu znaczna jej część, aby
mogła dotrzeć do szerokich rzesz czytelniczych, była nawet rozdawana
bezpłatnie. Jako że 92% ogółu mieszkańców obszaru plebiscytowego
stanowili katolicy, niemieckie gazety najczęściej podporządkowane były
ideom Katolickiej Partii Centrum. Polskie również reprezentowały najczęściej właśnie katolicki światopogląd i próbowały wykorzystać stereotyp
„Polaka-katolika” i „Niemca-ewangelika”. Prasa często kreowała rzeczywistość, przesadnie informując o wzroście poparcia dla własnego obozu,
milczała na temat wewnętrznych konfliktów, a dostarczając „odpowiednich” wiadomości, sama tworzyła z nich kolejne argumenty.
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Jednym z najpopularniejszych ówczesnych polskich pism był drukowany w Mikołowie humorystyczny periodyk „Kocynder”. Świetnymi
rysunkami i karykaturami zasłynął w nim Stanisław Ligoń, znany pod
pseudonimem „Karlik”. Niemiecką odpowiedzią na to pismo był „Pieron”
drukowane w Gliwicach. W tego typu prasie satyrycznej, ale również
w wierszach i piosenkach, obiektami niewybrednych ataków stawali się
często przywódcy narodowi oraz działacze plebiscytowi przeciwnego
obozu.
Tak Polacy, jak i Niemcy tworzyli również pisma o charakterze dywersyjnym – miały one bowiem osłabiać szeregi przeciwnika. W sposób jawny bądź niejawny prasa ta przekonywała do swoich racji w języku strony
przeciwnej lub też tekstem dwujęzycznym. Czasem do pism tego typu
zalicza się właśnie gazety wydawane przez zwolenników trzeciej drogi
– niepodległości Górnego Śląska. Dzieje się tak, gdyż po początkowym
okresie neutralności, kiedy tzw. separatyści śląscy próbowali przekonać
ententę do głosowania również za niepodległością, ostatecznie skłonili
się oni do poparcia opcji niemieckiej. Ich organem było poczytne pismo
„Der Bund-Związek” wydawane od 1919 roku.
W propagandzie wizualnej pierwsze miejsce zajmował plakat. Operował on głównie łatwym do zrozumienia rysunkiem (np. wyobrażeniem
symbolicznym) i minimalnym tekstem. Często była to ilustracja argumentów znanych już odbiorcy. Ich rozlepianie na ulicach miast niejednokrotnie rozbudzało gwałtowne emocje i prowadziło do „wojny plakatowej”
(zaklejania plakatów przeciwnika), a nawet bójek. Część z tych plakatów
kolportowana była również w postaci pocztówek. Warto zauważyć, że
w ostatnich tygodniach przed plebiscytem popularniejsze od plakatów
stały się małe nalepki z krótkim tekstem propagandowym lub rysunkiem.
Naklejano je w najróżniejszych miejscach, co dawało przeciwnikowi do
zrozumienia, że jest się wszędzie i czuwa bez ustanku.
W okresie plebiscytowym od agitacji nie stroniły istniejące organizacje
kulturalno-oświatowe. Część z nich powstała właśnie w tym celu, aby
poprzez wiece, wycieczki, pielgrzymki (do Częstochowy, Wambierzyc
i Barda Śląskiego) czy też obdarowywanie zapomogami i przedmiotami
codziennego użytku oddziaływać na narodowe preferencje Górnoślązaków. Nie zapominajmy jednak, że polska i niemiecka strona dysponowały
też bojówkami, które dokonując bandyckich napadów, rozbijały imprezy
przeciwnika, a nawet uciekały się do zabójstw.
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Linia polskiej argumentacji plebiscytowej
Strona polska, odwołując się do przedwojennych niemieckich danych
statystycznych, ukazywała, że na Górnym Śląsku od wieków mieszkają
Polacy. Reprezentują oni głównie warstwy niższe, ale przez wieki germanizacji (prowadzonej przez szkołę, Kościół, urzędy i armię) w większości
zachowali oni polski język i kulturę. W ostatnim czasie nastąpiło tu polskie „odrodzenie narodowe”, które miało czysto rodzimy charakter i nie
było inspirowane z zewnątrz. Górnoślązacy wielokrotnie dawali też wyraz
chęci zjednoczenia z Polską, a dobitnym przykładem tego są chociażby
ostatnie powstania śląskie. Zatem ziemia ta powinna przypaść Polsce,
a plebiscyt jest w zasadzie niesłuszny.
Posiłkując się znowu danymi statystycznymi, propaganda polska pokazywała, iż upośledzeniu zarobkowemu robotnika górnośląskiego towarzyszy wysoka wypadkowość w górnictwie i jednocześnie ogromne
zyski niemieckich przemysłowców. W Polsce robotnik będzie miał pełną
wolność i zapewniony 8-godzinny dzień pracy. Górny Śląsk przy Polsce,
mając specjalny status (autonomię), ma przed sobą doskonałą perspektywę rozwoju.
Dobrym prognostykiem dla chłopów górnośląskich miała być ponadto uchwała polskiego Sejmu Ustawodawczego z lipca 1919 roku, zapowiadająca reformę rolną. Nawet sam Wojciech Korfanty zagalopował się
nieco w składaniu obietnic i przyrzekł po jednej krowie dla każdego najbiedniejszego Górnoślązaka. Kpiła potem z tego niemiecka propaganda,
nazywając często aktywistów polskich „krowami Korfantego”.
Według propagandy polskiej Niemcy to odwieczni wrogowie Polski
i Polaków. Okazali też (podczas kulturkampfu), że są wrogo ustosunkowani do katolicyzmu. W protestanckich Niemczech wyznanie katolickie
dalej będzie znieważane i ograniczane, więc tylko w Polsce ma ono szansę
na pełny rozwój.
Przeznaczeniem całej, tej ponoć wysokiej niemieckiej kultury – jak
głosiła propaganda polska – jest niszczenie ludzkości i podbój obcych
ziem, co rzekomo potwierdza ostatnia wojna. Niemcy na tle innych narodów cechuje fałsz, oszustwo, gwałt i przemoc. Taką drogą Śląsk znalazł się
w granicach państwa pruskiego i tak chcą go dziś utrzymać w granicach
Niemiec.
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Teraz państwo to jest powalone przez aliantów, ale szykuje się już do
nowej wojny. Jednak po przegranej czeka je jeszcze wieloletni proces
spłaty reparacji wojennych. Konsekwencją tego będzie niska wartość
niemieckiej waluty, nędza społeczna, brak żywności, dla jednych wydłużenie czasu pracy, a dla innych zasilenie ogromnej rzeszy bezrobotnych.
Kosztami spłaty reparacji obciążeni zostaną również robotnicy i chłopi
górnośląscy, jeśli oczywiście zechcą pozostać przy Niemczech.
Argumenty plebiscytowe strony niemieckiej
Zdaniem niemieckiej propagandy plebiscytowej, mieszkańcy Górnego Śląska nie byli przedstawicielami narodu polskiego. Zbyt wielkie były
różnice w języku, obyczajach i kulturze. Skłaniali się zatem do nazywania
ich „Górnoślązakami mówiącymi po polsku lub niemiecku”. Woleli uznać
mieszkańców tej ziemi za wielonarodowościową ludność mieszaną, której przywiązanie do religii katolickiej zastępuje jednoznaczną deklarację
narodową.
W swojej propagandzie Niemcy doceniali rolę religii katolickiej. Głosili,
że sami przed wiekami zaszczepili ją na Śląsku, teraz zaś opowiedzenie
się po stronie Niemiec wzmocni w tym kraju katolicyzm. W Polsce, zdaniem propagandy niemieckiej, mamy raczej do czynienia z pozornym
katolicyzmem, bo tam zawsze religią był nacjonalizm.
Niemcy również starali się na podstawie dziejów Górnego Śląska uzasadnić swoje prawa do tych ziem. Argumentowali, że pierwotnie teren
zamieszkiwały plemiona germańskie (Silingowie). Po krótkim okresie, gdy
Śląsk znajdował się w granicach państwa polskiego, przez okres 700 lat
pozostawał pod wyraźnym wpływem kultury niemieckiej. Rozwój polskości na tych ziemiach to dopiero efekt działalności obcych przybyszów,
gównie z terenu Wielkopolski. Owa „agitacja Wielkopolska” to w zasadzie
objaw odwiecznych ekspansjonistycznych zapędów, jakie przejawiają
Polacy.
Rodzące się po I wojnie światowej państwo polskie – zdaniem agitatorów plebiscytowych – miało powstać dzięki Niemcom. To właśnie
akt cesarzy Austro-Węgier i Niemiec z 5 listopada 1916 roku powoływał
je do istnienia. Niewdzięczni Polacy odpłacają się, m.in. przez organizowanie powstań śląskich, dążenie do zagarnięcia Górnego Śląska, bo
jest im potrzebny do ratowania podupadającej gospodarki. Nie jest to
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odosobniony przykład działań tego państwa. Polacy obiecują bowiem
Górnoślązakom wolność, ale nie dają jej innym narodom, które też chcą
oswobodzić się ze związków z państwem polskim. Dążenia do aneksji niepolskich ziem, do oderwania ich od prawowitego właściciela, przejawiają
oni jeszcze wobec terenów czeskich, rosyjskich i litewskich. Aby osiągnąć
swój cel, Polacy nie cofną się przed zbrojną aneksją. Opowiedzenie się
więc za Polską grozi Górnoślązakom powrotem na front, ale tym razem
z powodu militaryzmu polskiego. Wówczas w przypadku śmierci ich sieroty i wdowy nie otrzymają rent, gdyż Polska nie przewidziała zabezpieczenia rodzin po poległych na wojnie Górnoślązakach.
Porównując zatem gospodarkę obu państw, stwierdzano, że Niemcy
to kraj dobrobytu, gdzie dobrze funkcjonuje system opieki i ubezpieczeń
społecznych. Mają też większy od Polski potencjał, np. dróg, szkół i szpitali. Polska to kraj zrujnowany, gdzie szaleje drożyzna, a marka polska ulega
dewaluacji. Konsekwencją przyłączenia do Polski będzie m.in. napływ
całej masy robotników z Polski, którzy mają bardzo małe wymagania
i będą skłonni pracować za pół darmo. Obniżą się więc zarobki i stopa
życiowa. Śląsk zmierzać będzie ku gospodarczemu upadkowi.
Naród polski – jak głosiła agresywna propaganda niemiecka – nigdy
nie miał zdolności do utrzymania swego bytu państwowego, państwowotwórczych , co w przeszłości doprowadziło już do upadku. Polska powstała po I wojnie światowej to jedynie twór sezonowy. Brak w nim ludzi
przygotowanych do efektywnego zarządzania i sprawowania władzy;
partie polityczne są przeciwne wszelkim reformom, a obywatele mają
ograniczone prawa. Zmierza to do niechybnej katastrofy, którą wieści
obecny chaos. Górnoślązacy mają zatem czytelną alternatywę: albo polski
bezład, albo niemiecka solidność, dokładność i porządek. Powinni się
opowiedzieć za państwem, które już znają, a nie za wielką niewiadomą
i niepewnym losem, jaki może im zgotować Polska.
W ferworze walki
Propaganda polska ukazywała Wojciecha Korfantego jako jednostkę wybitną, jako osobę, która najlepiej rozumie duszę Górnoślązaka,
a w związku z tym tylko on może być przewodnikiem w walce o wyzwolenie. Jednak Korfantemu nie zawsze udawało się zjednywać ludzi
dla opcji polskiej. Osobiste konflikty, do których dochodziło czasem
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w obozie polskim, kończyły się spektakularnymi odejściami, a nawet podjęciem współpracy z Niemcami. Tak było w przypadku Teofila Kupki oraz
Alojzego Pronobisa.
Teofil Kupka był górnikiem, który pochodził spod rybnickich Marklowic. Związany był też z pismem „Katolik” Adama Napieralskiego,
a na początku 1920 roku zatrudniony został jako kierownik w wydziale organizacyjnym Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu.
Jego sprzeciw budziły metody stosowane przez Korfantego i dominacja
urzędników sprowadzonych spoza Śląska. Domagając się m.in. zrównania
pensji polskich i górnośląskich pracowników plebiscytowych, założył on
we wrześniu 1920 roku Związek Górnośląskich Pracowników Polskiego
Komitetu Plebiscytowego. Korfanty zażądał rozwiązania związku, a kiedy
to nie nastąpiło, usunął Kupkę z Komisariatu. Ten, urażony, przeszedł na
pozycje separatystyczne i w październiku 1920 roku założył w Bytomiu
(niedaleko hotelu „Lomnitz”) Górnośląski Komitet Plebiscytowy. Zaczął
też wydawać dwujęzyczne pismo (redagowane w formie brukowca) pt.
„Wola Ludu – Der Wille des Volkes” z hasłem „Górny Śląsk dla Górnoślązaków”. Uzyskał on również wsparcie finansowe Niemców, bo ostry konflikt
z Korfantym sprzyjał im. Niemcy starali się również wykorzystać politycznie zabójstwo Teofila Kupki. Mimo złapania sprawcy, proces został
odroczony za sprawą aliantów i nie udało się ustalić, czy mocodawcą
mordu był faktycznie Korfanty.
Śmierci uniknął jednak inny z tzw. renegatów – jak określano ich
w polskiej propagandzie i historiografii – Alojzy Pronobis z Bytkowa. Był
on piekarzem i aktywnym członkiem POW, jednak dostrzeżone nieprawidłowości, konflikt osobisty, a także jego aresztowanie sprawiło, że zaczął głosić ideę Śląska jako samodzielnego państwa. Napisał broszurę
dotyczącą rzekomych nadużyć, jakie miały miejsce podczas pierwszego
powstania śląskiego. Również on, zwalczany przez polskie bojówki, uzyskał wsparcie Niemców.
Bilans akcji propagandowej
Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa wytworzyły ogromną
ilość zróżnicowanego materiału. Treści w nim zawarte przeznaczone
były zarówno dla masowego, jak i dla bardziej krytycznego odbiorcy. Ten
ostatni miał możliwość zapoznania się ze staranną argumentacją, danymi
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statystycznymi, a nawet wypowiedziami przeciwników dyskredytującymi
ich własne stanowisko. Jednak propaganda ta, po obu stronach barykady,
posługiwała się też ewidentnym kłamstwem. Nie tylko nie chciała ujawnić
faktycznej sytuacji, w jakiej znajdowało się dane państwo, ale też formułowała sporą liczbę obietnic, o których realizacji nikt poważnie nie myślał.
Tak zrodziły się liczne iluzje w umysłach Górnoślązaków. Prowadziło to
później do bolesnych rozczarowań.
Warto zaznaczyć również, iż omawiana propaganda ukształtowała
sposób myślenia i postawy ludzi nie tylko na czas plebiscytu, ale na lata
późniejsze. Wiele powstałych wówczas argumentów stało się oficjalną
wykładnią polskiej lub niemieckiej historiografii dotyczącej obszaru Górnego Śląska. Ujęcia te nie przystają do siebie, a brak zgody co do oceny faktów nie służy budowaniu wspólnej polsko-niemieckiej wizji tego
fragmentu dziejów. Trzeba jednak mieć nadzieję, że w przyszłości owe
antagonistyczne treści nigdy już nie będą miały wpływu na pokojowe
współistnienie sąsiadujących ze sobą nacji.
Bibliografia
Zieliński W.: Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na Górnym
Śląsku. Ossolineum 1972.
Łakomy L.: Niemiecka propaganda plebiscytowa. W: Plebiscyt Górnośląski 1921–1936. Wydawnictwo pamiątkowe w 15-letnią rocznicę. Oprac.
L. Łakomy. Katowice, b.r.w., s. 39–43.
Jądro D.: Plebiscyt w Rybniku. „Tygodnik Rybnicki” 2011, nr 12 (22.03.),
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Zadania dla grupy A
Dokonajcie analizy i oceny materiałów źródłowych, ukazujących przykłady propagandy plebiscytowej. Pomogą wam w tym niżej zamieszczone polecenia.
Źródło 1
Tekst propagandowy, który ukazał się w gliwickiej gazecie w przeddzień głosowania.
Górnoślązaku. Rozważ sobie dobrze w dzień głosowania! „Sztandar Polski” nr 63 z 19.03.1921, s. 1
Źródło: zasoby Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego
z możliwością wydruku. Link:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=774&tab=3
Źródło 2
Ilustracja plebiscytowa zamieszczona w książce Plebiscyt Górnośląski
1921–1936. Wydawnictwo pamiątkowe w 15-letnią rocznicę. Oprac. L. Łakomy. Katowice, b.r.w., s. 26.
Źródło: zasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej z możliwością wydruku.
Link: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=5864&dirids=1
Źródło 3
Karykatura Kurta Urbanka wraz z satyrycznym wierszykiem, zamieszczona w polskim humorystycznym piśmie „Kocynder” 1922, nr 14 (20.06.
– 1.07.), s. 7
Źródło: zasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej z możliwością wydruku.
Link: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=1011
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Źródło 4
Fragment popularnej niemieckiej piosenki plebiscytowej (wersja oryginalna i w polskim tłumaczeniu) ośmieszającej Wojciecha Korfantego1.
„Korfanty kam geritten
Auf einem Zigenbock,
Da dachten die Pollacken
Es wär der liebe Gott”.

Korfanty przyjechał
na capie (wykastrowanym koźle),
a Polaczki myślały,
Że to sam dobry Bóg.

Źródło: J. Opolski: Ślązacy. Warszawa 1968, s. 112.
Polecenia:
1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej, dotyczącej m.in. realiów
późniejszego życia na Górnym Śląsku, oceń zasadność argumentów
polskiego tekstu propagandowego, który ukazał się na łamach prasy
w przeddzień plebiscytu. Na jakiego typu odbiorcę były one nastawione?
2. Jakie symbole znajdujesz w rysunkowym przedstawieniu ze źródła
2? Postaraj się wymienić i omówić jak najwięcej elementów.
3. Analizując źródła nr 3 i 4, zastanów się, dlaczego obie strony wykorzystywały motyw kozy w celu ośmieszenia przywódców przeciwnych
komisariatów plebiscytowych.

Ten fragment pieśni śpiewanej przez oddziały niemieckie usłyszeć można w jednej ze
scen filmu pt. „Sól ziemi czarnej” w reż. Kazimierza Kutza.

1
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Zadania dla grupy B
Przeczytajcie uważnie teksty źródłowe dotyczące problemów walki
plebiscytowej oraz ich społecznych konsekwencji. Wykonajcie następnie
polecenia.
Źródło 1
Fragment opracowania autorstwa Jana Ludygi-Laskowskiego2, zawierającego materiały do dziejów powstań śląskich.
„W obozach uchodźczych na terenie Polski wystąpiły pewne nieprawidłowości w zakresie zaopatrzenia, z czego korzystały niekiedy różne
elementy żerujące na powstańcach. W Sosnowcu [w obozie dla powstańców-uchodźców] znalazł się m.in. A. Pronobis, piekarz z Bytkowa, który
został tam w dniu 10 IX 1919 r. aresztowany. Pronobis po powrocie na
Górny Śląsk przystał do ruchu tzw. autonomistów. (...) Pronobis opublikował w 1919 r. broszurę (Historia powstania górnośląskiego i jego rezultaty,
b.m. i r. wydania, ss. 85), w której opisywał własne perypetie, oskarżał
przywódców powstania o luksusowy tryb życia, występował przeciw
Polsce, podkreślał swój antysemityzm i propagował hasło autonomii.
W obozie polskim uważany był za renegata”.
Źródło: J. Ludyga-Laskowski: Zarys historii trzech powstań śląskich
1919–1920–1921. Warszawa–Wrocław 1973, s. 128.
Źródło 2
Fragmenty broszury Alojzego Pronobisa w zapisie oryginalnym.
„Do moich współziomków!
Dnia 10. 8. 1919 aresztowano mnie, jako powstańca i górnoślązaka na
terenie Królestwa Polskiego w Sosnowcu. Aresztowania tego właściwej
przyczyny do dziś dnia, mimo usilnych starań moich, dowiedzieć się nie
mogłem. Pozostaje mi jedynie domyślać się, jakie okoliczności i czynniki
do tego się przyczyniły.
Jan Ludyga-Laskowski (1894–1956) – górnośląski działacz plebiscytowy i przywódca
peowiacki. Był szefem sztabu POW G.Śl. i współtwórcą planu przygotowań II powstania.
Dowodził dywizją wojsk powstańczych w III powstaniu.
2
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Aresztowanie nastąpiło w Głównem Dowództwie P.O.W., dokąd mnie
jako organizatora i na komendanta żandarmerji polowej, w prowizorjum
powstańczych oddziałów, w których straszne nieporządki zapanowały,
powołano. Po zorganizowaniu inspekcji i żandarmerji polowej zaczęły
na jaw wychodzić okropne stosunki, a ulękli się przedewszytkiem ujawnienia tego najwyżsi wodzowie i postanowili mnie skrytobójczo usunąć.
Ja z mej strony, czując się zupełnie niewinnym by dać do aresztowania
tego jakie powody, pytałem się, o przyczyny tego i na czyją odpowiedzialność się to dzieje, protestując przeciw temu. Odpowiedziano mi, iż
dzieje się, to na rozkaz polskiego pułkownika Żymirskiego3, którego nam
Warszawa przysłała, jako kierownika sztabowego do przedsięwzięć strategicznych. Prosiłem wybranego przez komendantów powiatowych na
komendanta powstańców, względnie organizacji naszej P.O.W. na Górny
Śląsk, p. Alfonsa Zgrzebniaka4 o wytłumaczenie postępowania takiego
przez Żymirskiego i o prawo tegoż do mnie, jako wolnego powstańca
i obcego [tj. niemieckiego] dotąd poddanego, na co mi Zgrzebniak dał
słowo honoru, iż w tej sprawie będzie interweniował i o jak najśpieszniejsze uwolnienie mnie się starał. Z mej strony dałem przyrzeczenie, iż
w razie gdyby się najmniejsza jaka wina moja sie ujawniła, spokojnie się pod
wszelki wyrok poddać. (...) Atoli słowo honoru p. Alfonsa Zgrzebniaka, jak
i oficerów polskich, okazały sie natychmiast kłamstwem, czczym frazesem, dowodzącym, jak małe pojęcie o kodeksie honorowym ta szajka
ludzi w mundurach oficerskich posiada.
Osadzono mnie między innemi politycznie przyaresztowanymi powstańcami lub górnoslązakami między czteroma ścianami, gdzie literalnie nic innego prócz drzwi i krat nie było. (...) To działo się w Sosnowcu.
Gorzej mi było w areszcie wojskowym w Częstochowie, dokąd mnie po
trzech dniowym pobycie cichaczem przetransportowano. (...)
Michał Rola-Żymierski (1890–1989), Marszałek Polski. W sierpniu 1919 r. w związku z wybuchem I powstania śląskiego został kierownikiem ekspozytury Naczelnego Dowództwa
Wojsk Powstańczych w Sosnowcu z zadaniem kierowania akcją powstańczą na terenie
Górnego Śląska. Był wówczas przełożonym komendanta głównego POW G.Śl. Alfonsa
Zgrzebnioka. W 1927 r. zdegradowany do stopnia szeregowca i skazany na 5 lat więzienia za nadużycia finansowe przy dostawach masek przeciwgazowych dla polskiej armii.
W konsekwencji dalsze swoje życie związał z działalnością w ruchu komunistycznym.
4
Alfons Zgrzebniok (1891–1937) – górnośląski działacz polityczny i przywódca powstań
śląskich. W okresie od sierpnia 1919 r. do sierpnia 1920 r. pełnił funkcję Komendanta
Głównego POW G.Śl.
3
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Ale nie tylko nademną się pastwiono (...). Znęcano się nad żoną moją.
Żona biedna moja, w dodatku przewodnicząca tow. Polek i tow. nad żołnierzami w Bytkowie, (...) znosząca dzielnie liczne rewizje grencszucu
w domu, drżąca o mnie, ojca dzieci, na którego pochwycenie niemcy
kilka tysięcy marek nagrody przeznaczyli, tę żonę okłamali świadome –
polscy bracia – kiedy do mnie do Polski się przedarła i całe tygodnie ją
w nieświadomości trzymali o moim losie. (...) Ha, Wy bracia opryszki!
To Wy jeszcze tej Polski nie macie, a już takie świństwa, takie bezprawia robicie? Nie macie mnie już w swej mocy, więc mnie obryzgujecie
oszczerstwami, iż ja pieniądze tam jakieś w Polsce zdefraudowałem! Iż
a w żandermerji rosyjskiej służyłem! Iż ja, tak jak Wy naprzykład, Was
przed niemcami zdradziłem! (...)
[W obozie powstańców w Sosnowcu dochodziło do licznych nadużyć].
Pieniądz suto płynął do kieszeni. Jak suto płynął ten grosik do kieszeni,
niech posłuży fakt następujący: Dla łączności z Górnym Śląskiem stworzył
Drejza5 służbę kurierską. (...) Kurier taki miał za zadanie przeprowadzić
ludzi czasem przez granicę i przenosić listy. Zato otrzymywał sześćset marek miesięcznie. Wystarczyłby był sumienny człowiek tylko jeden. Ale...!
Widząc to inni naprz. bracia pierwszego kurjera Kralewskiego, potem
szwagier i koledzy jego, z piorunami polecieli i ze łzami do Drejzy i ten ich
zaangażował aż ośmiu, tj. trzech braci Kralewskich ze szwagrem i czterech
kolegów. Więc już 8 x 600 = 4800 marek miesięcznie. Ale to niewłaściwa
rzecz. Główna rzecz była – handel słoniną. Kurjerowi było na specjalne
poświadczenie Drejzy, wolno w Polsce do Prus zakupić tyle słoniny, ile
uniósł, by ją tu w Prusach sprzedać 100% drożej; a więc słoniny funt kosztował 10 marek, a tu ją sprzedawał po 20 marek. Jeśli przeniósł przeciętnie
po 80 funtów dziennie, zarabiał 80 x 10 = 800 marek dziennie, to jest 30
x 800 = 9000 marek miesięcznie. (...) Przez wypłatę niektórym członkom
i wszystkim komendantom sowitych pensji, każdy najniepowołańszy rył
się na komendanta i ujawniało się, że nie miłość do ojczyzny, nie gotowość poświęcenia się życiem i mieniem dla ideału, lecz chęć znaczenia
i pozyskania pieniędzy bez pracy były jedyną pobudką do wstąpienia
w szereg nasze. (...) Widząc ten chaos daremnie upominałem do reformy
5
Józef Dreyza (1863–1951) – urodzony w Wielkopolsce działacz spółdzielczości bankowej
na Górnym Śląsku oraz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Twórca Straży obywatelskich dla Górnego Śląska, a następnie Związków Wojackich. Jeden z głównych założycieli
górnośląskiego POW i członek jej Głównego Komitetu Wykonawczego.
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radykalnej, do ukształcenia i zreorganizowania wszystkiego. Za późno!
Wściekłość i nienawiść ogarnęła także tych ludzi w Sosnowcu, gdy poszedłem do Sosnowca i oburzony do żywego, co tam widziałem, surowo ale
po bratersku krytykowałem wszystkich, co źle postępowali. (...) Te same,
może gorsze jeszcze stosunki opanowały już niemal wszystkie obozy
i rady sobie nie wiedziano. W Sosnowcu i innych obozach zawiązały się
literalnie bandy złodziejskie i bandyckie. Na przykład w Choruniu napadli
i obrabowali powstańcy (nie zasługujący na tę nazwę) kościół i plebanię,
nie szczędząc nawet tabernakulum. (...)
Oto rejestr grzechów i rzeczy, które sobie jako tako z raportów zapamiętałem:
1. Koni zdobytych od grencszucu przeszło sześćdziesiąt sprzedano
pokątnie. Koń każdy był od 5 do 8000 marek wart.
2. Broń krótką (rewolwery) na Śląsku powstańcom rozdaną, posprzedawano, albo oficerzy polscy odebrali. Pomiędzy innemi Kuźma i Jan
Korfanty nie oddali swojej drogiej broni. Rewolwer był taki w Polsce od
2 do 500 marek płacony.
3. W obozach, szczególnie w Sosnowcu, wiele kobiet i ulicznic polskich
popoznawały się z ślązakami i mieszkały jako ich żony z nimi razem, odbierając z komitetu żywność i wsparcia. (...)
9. W garnizonie Sosnowskim utworzyła się samozwańcza policja pod
komendą niejakiego Slusarka z Szopienic. Tenże Slusarek bierze w nocy
uzbrojonych w mundury powstańców-uchodźców, obstawia dom jakiego żyda i pod jakimś pretekstem chce go niby aresztować. Przedstawia się
jako oficer, żąda okupu i puszcza żyda na wolność. Banda tego Slusarka
chodzi nad granice niby na patrole i tu uprawia najgorsze szwindle. (...)
Następstwem tych uzbrojonych śląskich wycieczek nad granicę było
zabieranie przemytnikom, a szczególnie ludziom takim, co z biedy z Prus,
a więc polskim górnoślązakom, po słoninę lub mięso do Polski przyszli.
Nie pomogły żadne łzy. Kobietę i dziewczynę niejedną przytem pogwałcono. Nawet oczekiwani tak bardzo i wychwalani Hallerczycy tak robili.
Może to poświadczyć moja matka Dorota Pronobis, staruszka 66 lat, która
poszła odwiedzić dwóch młodszych moich braci, służących w wojsku
polskim i której zabrano jeden po drodze z powrotem zabrany funt słoniny. (...)
Wy, co pod przykrywką religii i patriotyzmu fałszywego, masy ludu naszego zbałamuciliście, przychodząc mu jako zbawcy, jako pocieszyciele,
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by z zastępem łaknących znaczenia i korzyści, spryciarzy spekulantów, na
skórze naszej dopiąć celów waszych. I cóżeś cie nam to dotąd przynieśli.
Naród nasz przyprowadziliście do niesłychanej przed trzydziestu laty
niezgody i zamętu. (...)
No potem, zobaczymy wszak, jeśli do Polski przyjdziemy, będziemy
musieli przyjąć wojskowe prawa polskie i służbę wojenną i będziemy
walczyć, czy chcemy, czy nie, o granicę Polski, tak, jak to poznaniacy dziś
muszą. Różowe okulary spadną niejednemu z nas z oczu, gdy przyjdzie
o głodzie i chłodzie walczyć na nowo, jak niejednemu z pułku strzelców
bytomskich, z powstańców i Hallerczyków, którzy się spodziewał wnet
zobaczyć Górny Śląsk, a do dziś musi słuchać po żołniersku. Polska bowiem zmuszona będzie do ciągłych wojen, lub przygotowana na nie.
Dopóty zaś bolszewizm w Rosji nie jest złamany, dopóty będzie wojna.(...)
Zabezpieczmy sobie ››Autonomię‹‹ górnośląską i zapytajmy dumnie,
czy my się bez opiekunów nie obejdziemy, by z naszej pracy, z naszej
ziemi i skarbów nie korzystać, gdy nam je natura, czy Bóg dał do rąk
naszych na własność.
Wnijdzimy w rozum i sumienia nasze i zawstydzimy się, że sami nie
posiadamy tyle rozumu, jak afrykańskie szczepy, by nami inni w imię
fałszywych i nieszczerych haseł kierować mieli, byśmy tego tak nie pożałowali, jak żałują tego teraz pobratymcy nasi – Słowacy.
Żądamy Autonomji górnośląskiej! (...)
Łączmy się i twórzmy w każdej miejscowości związki górnośląskie
autonomje, albo kluby obywatelskie i tam pobierajmy sobie i udzielajmy
sobie w skupieniu rady nawzajem. Poznamy liczbę i siłę i wartość naszą
i zaczniemy cenić przedewszyskiem samych siebie. Wyróbmy sobie pogląd należyty na sprawę naszą, nim się udamy do głosowania plebiscytu
i rozstrzygnąć los nas na zawsze. Tak kobieta rozsądna przed zaślubieniem
czyni, która wie, na jaką stronę ma się zdecydować, albo co ma uczynić,
wiedząc iż to na zawsze, i przedewszystkiem się o nią samą rozchodzi. Nie
zważa na porywy serca, które często zawodzą i mylą. Trzyma się kobieta
zimnego rozumu i tak najlepiej na tem wychodzi.
Co daj Boże, byśmy tak samo zrobili i nie żałowali po niewczasie.
Niech żyje autonomiczny Górny i Cieszyński pobratymczy Śląsk!”

Propaganda plebiscytowa

Źródło: Pronobis z Bytkowa: Historja powstania górnośląskiego i jego
rezultaty. Wydane przez polski związek górnośląskich autonomistów, b.m
i r. w, s. 3–6, 28–31, 41, 44–45, 75, 77, 79, 85.
Źródło 3
Fragment opublikowanych w 1947 r. wspomnień Józefa Gawrycha6.
„Dalszym [obok Teofila Kupki] ruchliwym agitatorem ruchu ››autonomistów‹‹ jak mylnie ››freistaaterów‹‹7 nazywano, był Alojzy Pronobis
z Bytkowa. Pronobis szkodził Polsce na każdym kroku. Mając duże kwoty
do dyspozycji, jeździł po całym Śląsku, zwoływał zebrania, ludzi przepłacał, za pieniądze łatwo zdobywał zwolenników, wydawał ulotki, broszury
itd. Jednym słowem agitator dość dużej miary. Ale i z takimi dawał sobie
[Polski] Komisariat radę. Pronobis obijany przez naszych ludzi, gdzie tylko się pokazał, przekonał się wkrótce, że nie tak łatwo agitować przeciw
Polsce. Zebrania jego rozbijano. Adherentów i jego samego bito. Niejeden
z guzami i bez zębów umykał opłotkami do domu. Tutaj nie mogliśmy się
cackać. Trzeba było iść na doszczętne rozbicie tej grupy zdrajców. I tego
dokonaliśmy. (...) Dla charakterystyki nastrojów w stosunku do Pronobisa
podaję poniżej bez zmian stylistycznych ››Doniesienie z Siemianowic‹‹
oraz list W.W.I.8 do M.S. Wojskowych9.
Doniesienie z Siemianowic
Dzisiaj, dnia 16.07. br. w południe o godzinie 2-giej, nadeszła matka
Alojzego Białka Pronobisa z Bytkowa do mego mieszkania, która prosi, żeby się za nią przyczynić. Opowiada, że ona jest Polką dobrą, także
i mąż, który już nie żyje był dobrym Polakiem. Wyzywa na syna swego
z płaczem, że się stał sprzedawczykiem swej ojczyzny i dzisiaj musi cierpieć z powodu niego cała rodzina. Prosi, żeby się zlitować i pisać o uwolnienie jeszcze dwóch synów, którzy się znajdują w więzieniu zagraniczJózef Alojzy Gawrych (1891–1955) – pochodzący z Wielkopolski przywódca powstania
wielkopolskiego i powstań śląskich, działacz plebiscytowy. Od lutego 1920 r. był szefem Wydziału Wywiadowczego przy Polskim Komisariacie Plebiscytowym oraz szefem
ds. Policji Górnego Śląska.
7
Zwolennicy idei „Freistaat Oberschlesien” czyli koncepcji państwa Wolnego Śląska, którego głównym organizatorem był dr Edward Latacz z Wodzisławia Śląskiego.
8
Wydział Wywiadowczo-Informacyjny.
9
Ministerstwo Spraw Wojskowych.
6
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nym [tzn. polskim], którzy by ją utrzymać mogli w dzisiejszych czasach.
Ja odpowiedziałem, że o zwolnieniu z aresztu nie ma mowy, mogą być
zwolnieni, ale dopiero po plebiscycie.
Jednakowoż zalecało by się dać jej jakie wsparcie, jak matka Pronobisa żąda i dać jej pokwitować [publikując to] w jakiej gazecie. To może
być dla nas bardzo dobra agitacja. A jak Pronobis to przeczyta, to ja nie
wiem co on zrobi.
Siemianowice, dnia 16 lipca 1920 r. (-) podp. J. Korfanty
Bytom, dnia 14 VII 20 r.
Do M.S. Wojskowych Oddział II
w WARSZAWIE
Uprasza się o zwolnienie z więzienia dwóch braci Pronobisów alias
Białka z Bytkowa, których swego czasu w Polsce osadzono w więzieniu
jako odwet za to, iż ich starszy brat stoi obecnie na usługach Niemców.
Zwolnienie przynajmniej jednego z nich zalecałoby się ze względu na
naszą agitację plebiscytową. Matka Pronobisów uchodzi w Bytkowie za
dobrą Polkę, żyje obecnie w biedzie i skarży się, że nie ma z czego żyć,
ponieważ syn jej najstarszy, zbogaciwszy się na agitacji antypolskiej nie
pamięta o niej, bo jest nikczemnym człowiekiem a bracia jego, którzy
mogliby i chcieli być podporą jej, muszą cierpieć za gałgaństwo starszego
brata. Za tym było by pożądanym zwolnienie ich z więzienia, a co najmniej jednego, o ile nie stoją na przeszkodzie powody natury poważnej.
Okazując przez takie załatwienie dobroduszność i wspaniałomyślność
polską, zyskaliśmy chwiejnych Górnoślązaków dla sprawy plebiscytowej.
Szef W.W.I”
Źródło: Gawrych J.A.: Hotel Lomnitz. Z tajemnic szefa wywiadu. Katowice 1947, s. 43–46.
Źródło 4
Fragment książki autorstwa Józefa Grzegorzka10 – przywódcy POW
Górnego Śląska.

Józef Grzegorzek (1885–1961) – górnośląski przywódca peowiacki, działacz plebiscytowy. Współorganizował POW G.Śl., aresztowany w przededniu wybuchu I powstania
śląskiego.
10
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„[Alojzy Pronobis napisał książkę o pierwszy powstaniu śląskim
w której] w nader złośliwy sposób główniejszych działaczy P.O.W. zmieszał
z błotem, ośmieszając tym samym działalność całej organizacji wojskowej. Pamflet Pronobisa wywołał zachwyt u Niemców, którzy go przetłumaczyli, autora później przygarnęli do siebie i dobrze wynagrodzili. (...)
[Za sprawą propagandy narodowościowej] spokój domowy tysięcy
rodzin śląskich został znieważony. Żona występowała przeciwko mężowi, syn przeciwko ojcu, brat przeciw siostrze. Jedni chcieli pozostać przy
Niemczech, drudzy chcieli należeć do Polski. Byli i tacy, którym nie łatwo
było się zdecydować; tych serce ciągnęło do Polski, interes do Niemiec.
Liczba wahających się była nie mała. Zachodziły też wypadki, że mąż członek P.O.W. ukrywał swój karabin na strychu lub w stodole, natomiast żona
jego tylko z obawą i niechęcią słuchała o oderwaniu Śląska od państwa
pruskiego. Najlepsi długoletni przyjaciele zrywali przyjaźń na zawsze.
A propaganda dwóch obozów bombardowała umysły ludu bezustanku”.
Źródło: Grzegorzek J.: Pierwsze powstanie śląskie w 1919 roku w zarysie.
Katowice 1935. s. 46–47.
Polecenia:
1. Jakimi metodami walczyli Polacy z przeciwnikami we własnym obozie? Jak oceniasz te metody zastosowane wobec Alojzego Pronobisa, jego
rodziny oraz zwolenników?
2. Jak walka plebiscytowa przekładała się na problemy życia rodzinnego ówczesnych Górnoślązaków? Zastanów się nad uwarunkowaniami
prezentowanych postaw.
3. Postaraj się sformułować własną cenę tych wydarzeń.
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Zadania dla grupy C
Przeczytajcie uważnie teksty źródłowe, a następnie wykonajcie polecenie.
Źródło 1
Fragment regulaminu plebiscytu na Górnym Śląsku, zawierający opis
głosowania (art. 53–63).
Tekst opublikowany w „Sztandarze Polskim” nr 49 z 03.03.1921 r.,
s. 3–4
Źródło: zasoby Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego z mo
żliwością wydruku. Link:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=774&tab=3
Źródło 2
Materiał propagandowy i instruktażowy – Pouczenie dla głosujących
Tekst zamieszczony w „Sztandarze Polskim” nr 62 z 18.03.1921 r., s. 7
Źródło: zasoby Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego
z możliwością wydruku. Link:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=774&tab=3
Polecenie:
Jesteście grupą, której zadaniem będzie odegranie scenki głosowania
plebiscytowego. W tym celu zapoznajcie się z zamieszczonymi materiałami źródłowymi. Od swojego nauczyciela otrzymacie dodatkowo kartonowe pudełko imitujące urnę, kilka kopert oraz „prawdziwe” i „fałszywe”
karty do głosowania. Wybierzcie ze swojego grona komentatora, który
omawiać będzie scenkę odgrywaną przez pozostałych uczestników grupy.

Łukasz Cyran
Trzecie powstanie śląskie
Część I: Konspekt lekcji
Cele lekcji:
Temat: Trzecie powstanie śląskie
Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu
Liczba jednostek lekcyjnych: 2
Środki dydaktyczne:
– opracowanie przebiegu trzeciego powstania śląskiego (wykonane
przez autora tej części projektu – część II)
– ilustracje, zdjęcia, teksty źródłowe z okresu powstania śląskiego będące w posiadaniu Muzeum w Rybniku (wybrane przez autora; dostępne
nauczycielom i uczniom)
– tekst źródłowy autorstwa Wojciecha Korfantego dotyczący przyczyn
wybuchu trzeciego powstania śląskiego
– mapki przedstawiające sytuację w trakcie trzeciego powstania śląskiego
– mapa ścienna przedstawiająca Rzeczpospolitą w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Metody:
– pogadanka, praca pod kierunkiem, praca z tekstem źródłowym, praca
z mapą, praca z tekstem autorskim, praca z źródłami ikonograficznymi,
praca w grupach, dyskusja
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Po zakończeniu lekcji uczeń:
zna:
– przyczyny wybuchu trzeciego powstania śląskiego
– plan działań powstańczej „Grupy Południe” ze szczególnym uwzględnieniem działań na terenie powiatu rybnickiego
– działania zbrojne prowadzone w powiecie rybnickim
– postaci: Wojciecha Korfantego, Macieja Mielżyńskiego, „Konrada Wawelberga” (Tadeusza Puszczyńskiego), Bronisława Sikorskiego
rozumie:
– złożoność stanowisk ludności Górnego Śląska (strona propolska, proniemiecka oraz „proniepodleglościowa”
– przyczyny i skutki wybuchu trzeciego powstania śląskiego
potrafi:
– wskazać kluczowe momenty walk w trzecim powstaniu śląskim
– zanalizować wykorzystane w lekcji materiały autorskie i źródłowe (fotograficzne oraz tekstowe)
– przedstawić własne zdanie i stanowisko w dyskusji dotyczącej słuszności wybuchu powstania oraz postaw zajmowanych przez mieszkańców
Górnego Śląska w trakcie jego trwania
– wskazać na mapie miejsca związane z trzecim powstaniem śląskim
– ocenić role osób w trzecim powstaniu śląskim

Trzecie powstanie śląskie

Lekcja 1
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

I. Czynności
porządkowo-organizacyjne

Przywitanie, sprawdzenie listy obecności; podanie tematu zajęć.

II. Rekapitulacja
wtórna

Uczniowie proszeni są przez nauczyciela o to, aby wykorzystując
wiedzę zdobytą na wcześniejszych zajęciach projektu, przypomnieli wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku oraz pierwotne plany
jego podziału pomiędzy stronę polską a niemiecką.
Wybrany przez prowadzącego uczeń wskazuje na mapie ściennej
obszar plebiscytowy, rejon przemysłowy Górnego Śląska oraz odrębne plany zakładające podział Górnego Śląska (korzystna dla
Niemiec linia Percival – De Marinis będąca propozycją brytyjsko-włoską oraz zbliżona do linii Korfantego propozycja francuskiego generała Henry Le Ronda).
Uczniowie wspólnie zastanawiają się, jakie mogły być skutki
odmiennych propozycji dotyczących kwestii podziału obszaru
plebiscytowego (jeśli taka odpowiedź nie padnie, prowadzący
powinien zwrócić uwagę na kwestię niezadowolenia obydwu
stron z braku rozstrzygnięcia sprawy górnośląskiej, a tym samym
przygotowywania się do wystąpienia zbrojnego).
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Ogniwa lekcji

Objaśnienia

Prowadzący przedstawia sytuację w przededniu wybuchu walk.
Informuje uczniów o planie Dowództwa Obrony Plebiscytu zakładającym rozpoczęcie strajku generalnego oraz wystąpienie
zbrojne na wypadek niekorzystnych dla strony polskiej rozstrzygnięć Rady Ambasadorów. Uczniowie zostają poinformowani
o decyzji podjęcia działań zbrojnych (30 kwietnia 1921r.), i o tym,
że 1 maja rozpocznie się strajk generalny. Zaznaczenie decydującej roli Wojciecha Korfantego. Pytanie skierowane do uczniów
odnośnie do tej postaci (Korfanty pojawia się już przy temacie
dotyczącym plebiscytu, powinna być znana uczniom).
Podział klasy na (5–6-osobowe) grupy, którym rozdany zostaje tekst z wystąpieniem Korfantego skierowanym do rządów
państw sprzymierzonych w sprawie powodów wybuchu trzeciego powstania śląskiego (tekst udostępniony także nauczycielom).
Uczniowie czytają i analizują tekst.
Sugerowane pytania:
III. Opracowanie
nowego materiału: – Czy oświadczenie Korfantego o jego próbie powstrzymania wybuchu walk jest prawdziwe? Jeśli nie, to czemu służy?
– Jaki sugeruje główny powód wybuchu walk?
Organizacja
– Czy teza przedstawiona przez niego jest wiarygodna? Argui przygotowanie
menty na „tak”, argumenty na „nie” (argumenty częściowo trafpowstania
ne, szczególnie w kwestii nacisków i terroru bojówek proniemieckich, nieprawdziwe są te odnoszące się do „samorzutnego”
rozpoczęcia strajku oraz „samorzutnego” pochwycenia za broń).
Warto zwrócić uwagę na kwestię błyskawicznych sukcesów oddziałów powstańczych.
– Dlaczego autor stawia tezę o woli zniszczenia przemysłu górnośląskiego w razie konieczności kapitulacji? Co mogło być skutkiem takiego stanowiska?
– Dlaczego Korfanty już wtedy prosił o wyznaczenie linii demarkacyjnej pomiędzy oddziałami polskimi a niemieckimi? (Sukcesy
powstańców pozwalały spodziewać się przesunięcia jej znacznie
na zachód w stosunku do pierwotnych propozycji).
Uczniowie opracowują odpowiedzi w grupach, po czym w każdej
z grup jedna osoba przedstawia odpowiedzi. Następuje konfrontacja odpowiedzi oraz ich podsumowanie przez nauczyciela.

Trzecie powstanie śląskie
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

IV. Plany stron

Wykorzystując opracowanie przebiegu działań zbrojnych, prowadzący zwraca uwagę na doskonałe przygotowanie powstania
przez Dowództwo Obrony Plebiscytu (strajk, zgromadzenie niezbędnej broni, szybka mobilizacja, plan działań). Na mapie ściennej nauczyciel przedstawia plan działań powstańców (ogólny zarys działań trzech grup operacyjnych – dostępny w materiałach
do zajęć).

V. Akcja „Mosty”

Uczniowie pytani są o znaczenie słów „dywersja”, „sabotaż” oraz
proszeni o podanie przykładów takich działań z historii (Szare Szeregi, V kolumna, komandosi w trakcie II wojny światowej,
pracownicy przymusowi w fabrykach w Niemczech w trakcie II
wojny światowej).
Otrzymują oni mapki z zaznaczonymi miejscami działań grupy
destrukcyjnej Konrada Wawelberga (Tadeusza Puszczyńskiego)
(akcja „Mosty”). Na podstawie mapek uczniowie odpowiadają na
pytania dotyczące celu i sensu takich działań (odcięcie oddziałów niemieckich od zaplecza i pomocy z głębi kraju). Następnie
są pytani o skuteczność ataku na linie kolejowe (bardzo wysoka
– dominuje transport kolejowy z racji niewielkiej liczby pojazdów
mechanicznych i dróg).
Nauczyciel przedstawia zarys działań zbrojnych Grupy Operacyjnej „Północ” oraz Grupy Operacyjnej „Wschód” (można skorzystać
z opracowania przebiegu powstania – dostępne w materiałach
dla uczniów). Szczególny nacisk należy położyć na bitwę w rejonie Góry Świętej Anny.
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Ogniwa lekcji

VI. Rekapitulacja
pierwotna –
zakończenie
pierwszej
godziny zajęć

Objaśnienia
Na tym etapie prowadzący kończy pierwszą godzinę zajęć. W zależności od poziomu wiedzy i aktywności grupy lekcyjnej zajęcia
można zakończyć nieco wcześniej – tuż po omówieniu punktu IV
„Plany stron”.
Zakończenie powinno zawierać podsumowanie zajęć, najlepiej
w postaci sprawdzających pytań kierowanych do młodzieży.
Sugerowane pytania:
– Jakie były główne przyczyny wybuchu trzeciego powstania śląskiego?
– Wskaż na mapie ściennej propozycje: włosko-brytyjską oraz
francuską podziału Górnego Śląska.
– Czego dotyczyło wystąpienie Wojciecha Korfantego skierowane do przywódców mocarstw?
– Wymień i wskaż miejsca działań dywersyjnych w czasie akcji
„Mosty”.
– Wskaż na mapie Górę Świętej Anny i wyjaśnij jej strategiczne
znaczenie w czasie trzeciego powstania śląskiego.

Lekcja II
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

I. Czynności
porządkowo-organizacyjne

Przywitanie, sprawdzenie listy obecności; podanie tematu zajęć.

II. Rekapitulacja
wtórna

W przypadku, kiedy prowadzący ma do dyspozycji dwie godziny
lekcyjne pod rząd, kontynuuje temat po przerwie. W przeciwnym
wypadku rozpoczyna kolejną godzinę zajęć od czynności organizacyjnych, a następnie krótko przypomina omawianą poprzednio tematykę. Prosi również jednego z uczniów o wskazanie na
mapie wymienianych miejsc.

Po zapoznaniu się przez uczniów z walkami prowadzonymi
w północnej oraz centralnej części Górnego Śląska, kolejnym etaIII. Opracowanie
nowego materiału: pem jest omówienie działań w południowej części regionu.
Nauczyciel przedstawia podstawowe fakty dotyczące sytuacji na
ziemi rybnicko-wodzisławskiej w przededniu wybuchu walk.
Walki w połuNastępnie uczniom odczytana zostaje rota przysięgi powstańczej
dniowej części
(dostępna w materiałach). Pytani są o styl tego tekstu i znaczenie
Górnego Śląska
jego słów dla powstańców.
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Ogniwa lekcji

Objaśnienia

Na podstawie „Sprawozdania z zajęcia Żor, Rybnika, Paruszowca”
(dokument dostępny nauczycielom) uczniowie śledzą działania
w naszym regionie. W celu wprowadzenia elementów realizmu
omawianych działań nauczyciel przekazuje uczniom fotografie przedstawiające wybrane oddziały wojsk powstańczych, ich
uzbrojenie, ale także te elementy życia wojskowego, które słabiej
kojarzą się z walkami zbrojnymi: zdjęcie pielęgniarki, ilustracja
przedstawiająca orkiestrę powstańczą. Uczniowie korzystają także z odręcznych mapek przedstawiających walki o Rybnik i Paruszowiec (dostępne w materiałach).
IV. Walki w rejonie Uczniowie analizują przebieg walk, pytani przy tym o powód
niezwykłej zaciętości starć (wysokie morale obydwu stron, przeRybnika
konanie o słuszności swojego stanowiska – „walczymy o swoje”
– problem propagandy antypolskiej i antyniemieckiej).
Na podstawie opisu walk na terenie ziemi rybnicko-wodzisławskiej (można skorzystać z opracowania losów powstania)
młodzież zdobywa wiedzę o przebiegu starć. Uczniowie mogą
również określić losy swojej miejscowości w trakcie trzeciego powstania śląskiego.
Nauczyciel kończy tę część lekcji podsumowaniem walk w trzecim powstaniu śląskim z rozbiciem na starcia zbrojne oraz, mające wielki wpływ na zryw, rozmowy i działania polityczne.

V. Rekapitulacja
pierwotna

Ostatnim elementem lekcji jest dyskusja (będąca formą rekapitulacji) na temat postaw ludności Górnego Śląska w trakcie
trzeciego powstania śląskiego. Uczniowie zostają zaznajomieni z danymi wskazującymi na dominujący udział mieszkańców regionu w walkach (po obu stronach), z jednoczesnym
poparciem dla walczących stron z terenu Niemiec (Freikorpsy) oraz odradzającej się Rzeczypospolitej (dane dostępne
w opracowaniu przebiegu powstania). Czas trwania dyskusji należy dostosować do wolnego czasu; prowadzący powinien również zwrócić uwagę na zaangażowanie młodzieży w tej kwestii
(należy spodziewać się różnorodnego odzewu ze strony osób
biorących udział w zajęciach). Istotne jest, aby prowadzący dyskusję potrafił właściwie ją przeprowadzić, szczególnie pod kątem
doboru argumentów oraz kontrolowania emocji uczestników.
Prowadzący powinien zakończyć dyskusję podsumowaniem,
w którym weźmie pod uwagę argumenty uczniów, ustalenia historyków oraz obecne postawy polityków i mieszkańców regionu.
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Część II Opis tematu
Przygotowania do rozpoczęcia powstania
Przygotowania do rozpoczęcia działań zbrojnych obie strony podjęły
tuż po ogłoszeniu wyników plebiscytu z dnia 20 marca 1921 roku. 22
kwietnia przywódcy Dowództwa Obrony Plebiscytu (DOP) zatwierdzili ostateczną wersję operacyjnego planu działań powstańczych (patrz:
załączniki). W tym samym czasie podobne działania prowadziły organizacje opowiadające się za pozostawieniem obszaru plebiscytowego
w granicach Niemiec (dzięki meldunkom wywiadu polskiego stacjonujące na Górnym Śląsku oddziały francuskie odkryły liczne magazyny
z bronią należące do lokalnych oddziałów Selbstschutzu (Samoobrony)
i przybyłych z głębi Niemiec ochotniczych Freikorpsów (oddziały złożone
w głównej mierze ze zdemobilizowanych żołnierzy armii niemieckiej).
Jednocześnie rząd polski mimo kierowania na Górny Śląsk ochotników, instruktorów, broni i amunicji nie przewidywał zbyt szybkiego
wybuchu walk. Obawiając się także reakcji Międzysojuszniczej Komisji
zakazano Wojciechowi Korfantemu wydania rozkazu rozpoczęcia powstania. Mimo to 29 kwietnia na wieść o niekorzystnym projekcie podziału obszaru plebiscytowego sztab DOP podjął ostateczną decyzję
o rozpoczęciu działań zbrojnych.
Dnia 1 maja 1921 roku w zakładach przemysłowych Górnego Śląska
wybuchł strajk powszechny inspirowany przez DOP. W celu usprawnienia działań zbrojnych strona polska zapowiedziała, a następnie przeprowadziła przekształcenie Dowództwa Obrony Plebiscytu w Naczelną
Komendę Wojsk Powstańczych (NKWP). Komenda stała się najwyższą
władzą wojskową i organem dowodzenia propolskich sił zbrojnych trzeciego powstania. Jej szefem i jednocześnie wodzem naczelnym wojsk
powstańczych był podpułkownik Maciej Mielżyński.
Akcja „Mosty” grupy dywersyjnej „Wawelberg”
Mimo krótkiego terminu, jaki pozostał między decyzją o rozpoczęciu
walk a ich rozpoczęciem, w pełni udała się mobilizacja oddziałów powstańczych. Plan strony powstańczej zakładał także działania dywersyjne.
Tuż przed początkiem powstania specjalna grupa dywersyjna dowodzo-
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na przez Tadeusza Puszczyńskiego („Konrada Wawelberga”) w ramach
akcji „Mosty” przeprowadziła akcję niszczenia mostów i wiaduktów kolejowych na strategicznych trasach łączących Górny Śląsk z resztą Niemiec.
Przygotowywana przez kilka miesięcy akcja zakończyła się sukcesem –
z 10 przeznaczonych do zniszczenia obiektów udało się wyłączyć z użytkowania aż 8 (patrz: mapka „akcja dywersyjna grupy Konrada Wawelberga”). Dywersja grupy „Wawelberg” w dużym stopniu przyczyniła się do
sukcesów wojsk powstańczych w I etapie walk.
Liczebność stron
Liczebność obu stron trudno dokładnie określić. Rozbieżności, często wzmacniane elementami propagandy, są duże. Przyjmuje się jednak, że Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska (POW G.Śl.) liczyła
w przededniu powstania ok. 40 tys. członków, ale pamiętać należy o sporej grupie wojskowych i ochotników z Polski, którzy przybyli walczyć
w szeregach powstańczych (ok. 700 oficerów, ponad 8 tys. podoficerów
i szeregowych). Proniemiecki Selbstschutz liczył – wg różnych źródeł – od
20 tys. do 35 tys. ludzi, mógł polegać także na wsparciu przybyłych z głębi
Niemiec, a werbowanych przez nacjonalistycznie nastawionych oficerów
niemieckich Freikorpsów. Najliczniejszy z tych, który przybył na Górny
Śląsk w okresie trzeciego powstania (Freikorps „Oberland” z Bawarii) liczył
ok. 1 tys. żołnierzy. Łącznie w walkach po stronie niemieckiej miało wziąć
udział ok. 7 tys. ochotników z głębi Niemiec. Do 21 maja oddziałami niemieckimi dowodził pułkownik von Schwarzkoppen, zastąpił go generał
Karl Hoefer.
Przebieg walk w I etapie powstania
Ostatecznie powstanie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku.
3 maja Wojciech Korfanty został odwołany przez rząd polski z funkcji
polskiego komisarza plebiscytowego, ale nie przeszkodziło mu to w faktycznym kierowaniu powstaniem od strony dyplomatycznej, a częściowo
także wojskowej (patrz: dokument „Nota Wojciecha Korfantego do rządów państw sprzymierzonych...”)
Zaskoczenie przeciwnika oraz ciągłość inicjatywy strategicznej spowodowały, że do 4 maja powstańcy opanowali większą część Górno-
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śląskiego Okręgu Przemysłowego (z Katowicami, Zabrzem, Bytomiem,
Królewską Hutą [Chorzów] i Gliwicami na czele). Część tych miast oddziały
powstańcze musiały jednak opuścić na wyraźne, czasami poparte groźbą
użycia broni, żądania wojsk alianckich (głównie włoskich i brytyjskich).
Były to Bytom, Katowice, Tarnowskie Góry, część Zabrza, a na południu
– Rybnik i Mikołów. Spowodowało to konieczność blokady tych miast
i w efekcie zaangażowało znaczny procent sił powstańczych.
W centralnej części obszaru plebiscytowego powstańcy opanowali
bez walki Zawadzkie, Kolonowskie i Fosowskie, a po ciężkich walkach
zajęto Strzelce Opolskie i Gogolin.
Szybkie postępy zanotowali także powstańcy z Grupy Operacyjnej
(GO) „Północ” w północnej części Górnego Śląska. Szybko udało się opanować Lubliniec i okolice, natomiast ciężkie walki trwały o Dobrodzień
zdobyty dopiero 6 maja. Walki w powiecie oleskim przyniosły powodzenie powstańcom, ale już w powiecie kluczborskim siły Selbstschutzu bez
większych problemów powstrzymały nieskoordynowane ataki oddziałów
powstańczych.
W południowej części obszaru operacyjnego oddziały GO „Południe”
dowodzone przez podpułkownika Malinowskiego (pułki: wodzisławski,
rybnicki, raciborski i żorski) praktycznie bez walki opanowały powiat
pszczyński. Żory zostały zdobyte już 3 maja, ale walki o Wodzisław Śląski
przeciągnęły się do 4 maja (po opanowaniu miasta oddziały powstańcze
zostały ostrzelane na rynku przez ukrywających się członków Selbstschutzu, co zmusiło ich do odwrotu).
Rybnik powstańcy zaatakowali od strony Ligoty i Paruszowca (oddziały z Żor dowodzone przez Nikodema Sobika) oraz od południowej
i zachodniej (oddziały rybnickie Józefa Płaczka). Walki o miasto były
ciężkie – oddziałom niemieckim z pomocą przyszli także stacjonujący
w mieście żołnierze włoscy. Intensywne walki trwały o linię kolejową
biegnącą z Rybnika do Żor, o Paruszowiec oraz o zakład psychiatryczny
w Rybniku, gdzie zabarykadowali się Włosi. Miasto udało się opanować,
ale na żądanie strony włoskiej powstańcy musieli je opuścić – od tej pory
było ono blokowane.
Zwycięskie dla strony powstańczej walki trwały również o Czerwionkę,
Rzuchów, Biertułtowy, Lyski, Jastrzębie, Nieborowice, Zwonowice i Rudy.
Na południe od Wodzisławia Śląskiego powstańcy doszli do brzegów
Odry, ale nie udało im się opanować prawobrzeżnej dzielnicy Racibo-
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rza – Ostroga. Plan powstańczy zakładający opanowanie linii Odry nie
powiódł się więc.
Bitwa o Kędzierzyn
W dniach 6–10 maja oddziały GO „Wschód” wspierane od północy
przez oddziały GO „Północ” podjęły walki o strategicznie położony Kędzierzyn. Miał on duże znaczenie jako ośrodek przemysłowy, ale przede
wszystkim jako port rzeczny i ważny węzeł kolejowy. Strona niemiecka
przygotowywała się do obrony miasta i okolic; obie strony dysponowały
artylerią, a nawet pociągami pancernymi.
Walki były niezwykle zacięte, obie strony wielokrotnie atakowały
i kontratakowały, wiele miejscowości przechodziło z rąk do rąk. Ostatecznie dzięki wykorzystaniu rezerw (bataliony pszczyńskie) powstańcom
udało się zdobyć Kędzierzyn, a przy tym dużą liczbę broni i zaopatrzenia.
W centralnej części frontu oddziały Selbstschutzu wyparto za Odrę.
Bitwa o Górę Świętej Anny
Góra Św. Anny to wygasły wulkan sięgający 400 m.n.p.m. Leży on
mniej więcej pośrodku trójkąta wyznaczonego przez miasta Gogolin
(na zachodzie) – Kędzierzyn Koźle (na południowym wschodzie) i Strzelce Opolskie (na północnym wschodzie). Wraz z masywem góruje nad
okolicznymi nizinami, będąc istotnym punktem strategicznym. Góra
Świętej Anny została zajęta przez powstańców już 4 maja. Strona niemiecka dostrzegając jej strategiczne położenie, przygotowała koncentryczny atak, którego celem było nie tylko zajęcie Góry, ale i zniszczenie
oddziałów powstańczych i przygotowanie pozycji do dalszego natarcia
w kierunku na centrum obszaru plebiscytowego.
Atak Selbstschutzu i wspierającego go Freikorpsu „Oberland” rozpoczął się 21 maja z rejonu Gogolina i był dla strony polskiej zaskoczeniem.
Niemcy szybko weszli na tyły pozycji powstańczych na Górze, co zmusiło
je do odwrotu w obawie przed otoczeniem. Oddziały niemieckie szybko
napotkały jednak opór batalionów katowickich, zabrzańskich, chorzowskich i pszczyńskich. Na północy twardy opór Freikorpsowi „Oberland”
stawiała grupa „Bogdana” (bataliony z Toszka i Strzelec Opolskich) należące do G.O. Północ. Wiele miejscowości przechodziło tu z rąk do rąk
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(Kamień, Raszowa, Lichynia, Leśnica). Walki powoli wygasły w dniach
25– 26 maja – Góra Świętej Anny pozostała w rękach niemieckich. Obie
walczące strony poniosły duże straty sięgające ponad połowy pierwotnych stanów osobowych oddziałów.
Bitwa nad Olzą
Jednocześnie z atakiem w rejonie Góry Świętej Anny oddziały Selbst
schutzu rozpoczęły atak znad rzeki Olzy w kierunku na Wodzisław Śląski. Celem było zdobycie miasta i dalsze wyjście na dalekie tyły wojsk
powstańczych. Atak niemiecki rozpoczął się 23 maja, ale został krwawo
odparty przez wojska GO „Południe”. Mimo to walki w tym rejonie trwały
aż do początku rozejmu (de facto do początku czerwca 1921 roku).
Wygasanie walk
Pod koniec maja intensywne walki trwały w rejonie Gorzowa Śląskiego
i Olesna. Na przełomie maja i czerwca w dowództwie NKWP doszło do
sporów personalnych, czego efektem było odwołanie z zajmowanego
stanowiska pułkownika Macieja Mielżyńskiego (31 maja) i zastąpienie
go przez pułkownika Kazimierza Zentkellera (7 czerwca).
Na początku czerwca Selbstschutz rozpoczął ofensywę w rejonie Kędzierzyna, co doprowadziło do zajęcia tego ważnego miasta wraz z portem
w Koźlu. Mimo toczących się walk i potyczek trwały intensywne rozmowy
dyplomatyczne. Ich efektem było stopniowe separowanie od siebie walczących stron przez oddziały alianckie (począwszy od przełomu maja i czerwca). Walki stopniowo wygasały, ale obie strony próbowały jednocześnie
zająć jak największy teren, co stawiało by je w uprzywilejowanej sytuacji
w trakcie negocjacji politycznych.
Ostateczna ewakuacja sił zbrojnych obu stron rozpoczęła się 28 czerwca, a zakończyła 5 lipca 1921 roku. Tego dnia (5 lipca) zawarto także ostateczny rozejm. Trzecie powstanie śląskie dobiegło kresu.
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Załączniki:
Materiały dostępne w zbiorach Muzeum w Rybniku

a) Rota przysięgi powstańczej, kopia maszynowa, sygn. MRy/H/425

b) Dowódca III powstania śląskiego, sygn. MRy/H/1108
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c) Sprawozdanie z zajęcia Żor, Rybnika, Paruszowca. Maszynopis autorstwa Nikodema, dowódcy II baonu 2pp. Żory, sygn. MRy/H/437
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c) Sprawozdanie z zajęcia Żor, Rybnika, Paruszowca. Maszynopis autorstwa Nikodema, dowódcy II baonu 2pp. Żory, sygn. MRy/H/437,
ciąg dalszy
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c) Sprawozdanie z zajęcia Żor, Rybnika, Paruszowca. Maszynopis autorstwa Nikodema, dowódcy II baonu 2pp. Żory, sygn. MRy/H/437,
ciąg dalszy
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c) Sprawozdanie z zajęcia Żor, Rybnika, Paruszowca. Maszynopis autorstwa Nikodema, dowódcy II baonu 2pp. Żory, sygn. MRy/H/437,
ciąg dalszy
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c) Sprawozdanie z zajęcia Żor, Rybnika, Paruszowca. Maszynopis autorstwa Nikodema, dowódcy II baonu 2pp. Żory, sygn. MRy/H/437,
ciąg dalszy
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d) Grupa 5 powstańców przy karabinie maszynowym, Biertułtowy,
sygn. MRy/H/166

e) Oddział artylerii powstańczej, 1921, sygn. MRy/H/578
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f ) Orkiestra powstańcza, 1921, sygn. MRy/H/2459

g) Aniela Wolnik w stroju sanitariuszki z 1921r., sygn. MRy/H/1809
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h) Mapa bojowa ilustrująca walki o Paruszowiec
w trzecim powstaniu śląskim, sygn. MRy/H/458

Trzecie powstanie śląskie

i) Mapa bojowa ilustrująca zajęcie Rybnika
w trzecim powstaniu śląskim, MRy/H/457
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Materiały pochodzące z innych źródeł
a) Nota Wojciecha Korfantego do rządów państw sprzymierzonych,
o powodach wybuchu III powstania śląskiego, z 3 V 1921r. W: Wiek XX
w źródłach, wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla
nauczycieli historii, studentów i uczniów. Oprac.: M. Sobańska-Bondaruk,
S.B. Lenard. Warszawa 1998
„Rząd Rzeczypospolitej Polskiej odwołał mnie ze stanowiska polskiego komisarza plebiscytowego na Górnym Śląsku, ponieważ nie przeszkodziłem zbrojnemu powstaniu ludu polskiego na Górnym Śląsku.
Oświadczam uroczyście, że uczyniłem wszystko, co było w moich siłach,
aby zapobiec zbrojnemu powstaniu i zakłóceniu porządku publicznego.
Gdy jednak propozycje Wysokiej Komisji Międzysojuszniczej Rządzącej
i Plebiscytowej w Opolu co do podziału Górnego Śląska2 dostały się do
wiadomości szerokich kół polskich robotników i chłopów, którzy od wieków są przedmiotem niesumiennego wyzysku i brutalnej polityki represji ze strony Prus i Niemiec, ogarnęła te masy bezgraniczna rozpacz na
myśl, że znowu mogą powrócić pod jarzmo prusko-niemieckie. Ludność
zdecydowana na wszystko dowiedziała się o raporcie i propozycjach Komisji Międzysojuszniczej w Opolu w niedzielę dnia l maja po południu
o godzinie czwartej, a w poniedziałek rano samorzutnie rozpoczęła strajk
generalny. Wszystkie kopalnie i huty stanęły. Trzysta tysięcy robotników
strajkuje, a włościanie górnośląscy zsolidaryzowali się z nimi. W dwudziestu czterech godzinach po otrzymaniu hiobowej wieści, że Komisja
Międzysojusznicza w Opolu w propozycjach dotyczących podziału Górnego Śląska pomiędzy Polską a Niemcami uwzględniła około 35 procent
głosów oddanych za połączeniem Górnego Śląska z Polską, ludność samorzutnie pochwyciła za broń, która w wielkich miastach przywożona
była przez Niemców na teren plebiscytowy i którą od tajnych niemieckich organizacji za tanie pieniądze było można kupować, i w przeciągu
dwunastu godzin zaokupowała powiaty — Pszczyna, Rybnik, Katowice,
Zabrze, częściowo Racibórz i Koźle, a olbrzymi ten ruch żywiołowy jeszcze
nie ustał, lecz posuwa się coraz więcej na zachód.
Aby ten odruch rozdrażnienia ludu uzbrojonego nie zmienił się pod
wpływem zbrodniczych jednostek w anarchię, stanąłem na żądanie powstańców i robotników strajkujących na czele tego ruchu, aby go ująć
w ramy organizacyjne i zapobiec morderstwom, gwałtom i rabunkom,
i przywrócić czym prędzej porządek publiczny i normalny tryb życia.

Trzecie powstanie śląskie

Oświadczam jednakże, że ten lud, który w przeciągu ostatnich dwóch lat
po raz trzeci chwyta za broń przeciwko Niemcom, nigdy już nie zniesie
panowania prusko-niemieckiego. A ja ten lud znam, bo jestem synem
jego i od lat dwudziestu razem z nim walczę o prawa i wolność jego.
Zaręczam, że lud ten zdecydowany jest raczej na to, by wojska alianckie
go wysiekły co do jednego, niż żeby miał ponownie uchylić karku pod
pruskie jarzmo. Lud ten raczej zniszczy wszystkie kopalnie i huty oraz
inne warsztaty pracy, niż gdyby miał kapitulować.
I dlatego proszę w interesie ludzkości i życia gospodarczego Europy
o powzięcie co do losów Górnego Śląska decyzji zgodnej z wolą ludu
polskiego na Górnym Śląsku, który tak dobitnie daje jej wyraz. W interesie
pokoju i ludzkości proszę o natychmiastowe wyznaczenie linii demarkacyjnej.
Wojciech Korfanty”
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b) mapa Akcja dywersyjna Grupy Destrukcyjnej Konrada Wawelberga. W:
Encyklopedia powstań śląskich. Opole 1982, s.115

Trzecie powstanie śląskie

c) mapa Plan operacyjny III powstania śląskiego (wariant zaczepno-odporny). W: Encyklopedia powstań śląskich. Opole 1982, s. 643
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d) mapa Plan operacyjny III powstania śląskiego (wariant obronno-zaczepny). W: Encyklopedia powstań śląskich. Opole 1982, s. 644

Dawid Keller
Autonomia województwa śląskiego
Część I Konspekt lekcji
Cele lekcji:
Temat: Autonomia województwa śląskiego
Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu
Liczba jednostek lekcyjnych: 1 lub 2
Środki dydaktyczne:
– tekst stanowiący załącznik do konspektu
– załączniki do konspektu:
1. Ustawa konstytucyjna zawierająca Statut autonomiczny województwa
śląskiego z 15 lipca 1920 r. (fragmenty)
2. D. Keller: Działalność inwestycyjna województwa śląskiego w sferze
kolei lokalnych – przyczynek do monografii. „Rocznik Koła Naukowego
Historyków Studentów KUL ››Ibidem‹‹” 2004, T. 2, s. 55–101 (fragmenty,
na podstawie maszynopisu autora)
3. Publikacje zamieszczone w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej
Metody:
– opowiadanie, dyskusja, drama, praca w grupach, praca z tekstem
autorskim
Po zakończeniu lekcji uczeń:
zna:
– pojęcia: autonomia województwa śląskiego, Skarb Śląski, Sejm Śląski
– datę uchwalenia Statutu autonomicznego województwa śląskiego (15
lipca 1920 roku)
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– okoliczności polityczne towarzyszące uchwaleniu Statutu autono
micznego województwa śląskiego
– działania, których realizacja wynikała z uprawnień zapisanych w Statucie
autonomicznym województwa śląskiego
– spory, jakie budziła autonomia województwa śląskiego
rozumie:
– wymienione pojęcia
– znaczenie wskazanych dat i pojęć
– przyczyny wydania statutu autonomicznego województwa śląskiego
– znaczenie uchwalenia Statutu autonomicznego województwa śląskiego
dla propagandy plebiscytowej
– znaczenie autonomii dla kształtowania się społeczeństwa obywatel
skiego w okresie międzywojennym
– przyczyny i skutki sporów, jakie budziła autonomia województwa ślą
skiego
potrafi:
– omówić okoliczności towarzyszące uchwaleniu Statutu autonomicznego
województwa śląskiego
– wskazać najważniejsze postanowienia Statutu (zwłaszcza odrębności
prawne i gospodarcze województwa względem reszty kraju)
– omówić wybrane działania podejmowane na terenie województwa
śląskiego na podstawie postanowień Statutu autonomicznego woje
wództwa śląskiego
– opierając się na omówionych podczas lekcji przykładach, wskazać na
działalność integracyjną autonomii województwa śląskiego
Lekcja 1
Ogniwa lekcji
I. Czynności
porządkowo-organizacyjne

Objaśnienia
Wprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego. Sprawdzenie
obecności. Podanie tematu.

Autonomia województwa śląskiego
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

II. Rekapitulacja
wtórna

Powtórzenie poprzednich lekcji. Nauczyciel odwołuje się do
trzech koncepcji funkcjonowania Górnego Śląska po I wojnie
światowej. Należy również zwrócić uwagę na sytuację Polski
i Górnego Śląska w roku 1920.

III. Ogniwo
wiążące

Wytłumaczenie uczniom, czym będziemy się zajmować na tej
lekcji.

Nauczyciel przedstawia kulisy polityczne wydania Statutu auto
nomicznego województwa śląskiego, zwracając szczególną
uwagę na sytuację Polski w tym czasie. Następnie dzieli klasę na
trzy grupy. Każda z nich (po 10 minutach) przygotowuje krótką
wypowiedź (za pośrednictwem reprezentanta, wskazanego
przez nauczyciela) na temat:
– Grupa 1 – uprawnienia autonomicznego województwa śląskie
go zawarte w Statucie autonomicznym
– Grupa 2 – działalność inwestycyjna województwa śląskiego w sfe
IV. Opracowanie
rze kolei lokalnych (jakie linie, czyje potrzeby zaspokajały)
nowego materiału
– Grupa 3 – Skarb Śląski (jakie dochody go tworzyły, na jakie kon
kretnie cele wydatkowano środki)
Po prezentacji nauczyciel podsumowuje zagadnienie, wskazując
na odmienność sytuacji Górnego Śląska od pozostałych woje
wództw w Polsce i na relikty okresu autonomii w aktualnej sy
tuacji Górnego Śląska.
W trakcie pracy w grupach nauczyciel wyznacza ucznia-spra
wozdawcę, który podczas prezentacji wyników ustaleń grup
przygotuje notatkę dla całej klasy.
V. Rekapitulacja
pierwotna

Nauczyciel prosi ucznia-sprawozdawcę o podyktowanie krótkiej
notatki podsumowującej ustalenia lekcji. Nauczyciel kontroluje
treść zapisu i ewentualnie koryguje jego błędy.

VI. Ocena pracy
uczniów

Ocena pracy uczniów. Pochwała aktywnych uczniów.

Zadanie domowe:
Wariant 1: przygotować się do inscenizacji I. posiedzenia Sejmu
Śląskiego na podstawie przekazanych uczniom wydruków spra
wozdania stenograficznego z tego posiedzenia oraz materiałów
VII. Zlecenie pracy
statystycznych.
domowej
Wariant 2 (jeżeli nie będzie realizowana druga lekcja z tematu):
przygotować pisemną ocenę funkcjonowania autonomii na pod
stawie materiału prezentowanego na lekcji, własnych przemyśleń
oraz opinii współczesnych osób (rodzice, dziadkowie, znajomi).
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Lekcja 2

Ogniwa lekcji

Objaśnienia

I. Czynności
porządkowo-organizacyjne

Wprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego. Sprawdzenie
obecności. Podanie tematu.

II. Rekapitulacja
wtórna
i prezentacja
tematu zajęć

Powtórzenie poprzedniej lekcji. Uczniowie udzielają odpowiedzi
na pytania nauczyciela:
– Jakie były uprawnienia Sejmu Śląskiego i władz autonomicznego
województwa śląskiego?
– Jakie projekty zrealizowało autonomiczne województwo ślą
skie w sferze infrastruktury?
– Do jakich konkretnych celów wykorzystywano środki finansowe
Skarbu Śląskiego?
– Czym różniło się funkcjonowanie województwa śląskiego od
innych województw w Polsce?

Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Widzów, uczestników oraz
sędziów. Nadzoruje przebieg dramy, ewentualnie moderuje
dyskusję w celu wskazania zysków i strat płynących z autonomii.
Po jej przedstawieniu prosi uczniów z grupy sędziów o dokonanie
III. Utrwalenie
oceny autonomii śląskiej na podstawie wiedzy z poprzedniej le
przepracowanego
kcji, własnych ustaleń (realizacja alternatywnego zadania domo
materiału
wego) oraz toku dyskusji.
Wskazana jest co najmniej symboliczna dekoracja sali z wyraźnym
wyodrębnieniem części dla widzów, części dla dyskutantów-uczestników i części dla sędziów.
IV. Rekapitulacja
pierwotna

Uczniowie podsumowują pracę na lekcji, odpowiadając na pyta
nia nauczyciela:
– Czy istniało alternatywne rozwiązanie dla wprowadzenia auto
nomii województwa ślaskiego? Odpowiedź uzasadnij.

V. Ocena pracy
uczniów

Ocena pracy uczniów. Pochwała aktywnych uczniów.

Autonomia województwa śląskiego
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

VI. Zlecenie pracy
domowej

Zadanie domowe:
Wariant 1: przygotować pisemną ocenę funkcjonowania autono
mii na podstawie materiału prezentowanego na lekcji, własnych
przemyśleń oraz opinii współczesnych osób (rodzice, dziadkowie,
znajomi).
Wariant 2: udzielić pisemnej odpowiedzi na pytanie: Czy Górny
Śląsk powinien w dalszym ciągu posiadać autonomię w ramach
Polski? Odpowiedź uzasadnij.

Część II: Opis tematu
Wśród propozycji skierowanych do mieszkańców Górnego Śląska
w epoce plebiscytu szczególne miejsce zajmuje Ustawa konstytucyjna
zawierająca Statut autonomiczny województwa śląskiego z 15 lipca
1920 roku. Jej uchwalenie można jednoznacznie odczytywać jako
element propagandy plebiscytowej. Jednocześnie jednak jej faktyczne
skutki miały o wiele większe znaczenie (i mają w pewien sposób
i obecnie), niż przewidywali jej autorzy. Trudno jednakże wskazać
osobę czy osoby, które stały bezpośrednio za uchwaleniem tego
tekstu w takim brzmieniu. Sprawozdawcą komisji konstytucyjnej
w sprawie statutu był Józef Buzek, któremu 17 maja 1920 roku Sejm
Ustawodawczy formalnie zlecił opracowanie projektu. W tym samym
czasie działała również 8-osobowa komisja powołana przez Polski
Komisariat Plebiscytowy, w której skład wchodzili m.in. Konstanty
Wolny i Paweł Kempka. Projekt przygotowany przez ten zespół był
gotowy 21 czerwca. Oba opracowania różniły się między sobą, ale za
podstawę ostatecznej wersji przyjęto powstałe w Bytomiu. Sprawę
części dochodów skarbowych przekazywanych z Górnego Śląska do
Skarbu Państwa (art. 5) opracował Roman Rybarski. W trakcie dyskusji
w parlamencie wprowadzono również dwie poprawki – Andrzeja Kędziora
w sprawie rzek i Zygmunta Seydy w sprawach kompetencji sądowych.
Po latach do sformułowania jednego z artykułów (44) przyznawał
się adwokat – Konstanty Wolny. O ile autonomia pewnych jednostek
w różnych krajach, jako forma prawna, występowała, o tyle w odradzającej
się Polsce stanowiła całkowite novum.
Dyskusja o przyszłym kształcie Górnego Śląska została za sprawą
uchwalenia Statutu skierowana w nową stronę. Oto jedno z państw
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zainteresowanych przyłączeniem tego terenu, znajdujące się w chwili
ogłoszenia decyzji w stanie zagrożenia istnienia (był to czas sukcesów
wojska radzieckiego), kilka dni po prestiżowej porażce w plebiscycie
na Warmii i Mazurach zagwarantowało dla przyszłego Górnego
Śląska znaczący procent samodzielności. W ten sposób można było
przeciwstawić ideę autonomii idei samodzielności Górnego Śląska. Co
więcej, w przyszłości można było przeciwstawić ją nawet propozycjom
strony niemieckiej, które były jedynie ogólnikowe. Samodzielność
(obwarowana wszak licznymi obostrzeniami) pozwalała w znacznym
sposób zachować dotychczasowe normy i zasady, które regulowały
życie gospodarcze na Górnym Śląsku. Co prawda, o wiele większą rolę
odgrywała tutaj Konwencja Górnośląska, jednakże pozostawienie pewnej
swobody ustawodawczej lokalnemu samorządowi miało doniosłe
znaczenie. Łatwo wskazać przykłady praktycznej realizacji tego stanu
rzeczy. Gdy budowano linie kolejowe finansowane ze środków śląskich,
wykorzystywano postanowienia pruskiego ustawodawstwa, co było dla
uczestników tych procesów zrozumiałe. Z kolei gdy podział Górnego
Śląska pozostawił po niemieckiej stronie sąd przemysłowy w Raciborzu,
górnośląscy przemysłowcy zrobili wszystko, co było możliwe, aby po
dobna jednostka powstała po polskiej stronie.
Autonomia Górnego Śląska przyznawała mieszkańcom tego terenu
dodatkową formę samorządu – Sejm Śląski, który stał się miejscem,
niemającej precedensu w historii Polski, debaty na poziomie lokalnym.
Sprawy, które w nim poruszano (w ramach interpelacji, wniosków,
uchwalania ustaw), dotykały każdego z posłów – każdy z nich mógł
z łatwością odwołać się do własnego doświadczenia. A gdyby to nie
wystarczało, istniała możliwość (bo przecież województwo nie było zbyt
rozległe), aby posłowie na własnej skórze doświadczyli trudów podróży
drogą do Istebnej i wyrazili zgodę na przyznanie funduszy na budowę
drogi czy kolei.
Właśnie do rozstrzygania tego typu spraw przewidziano lokalny
samorząd. W Statucie zastrzeżono, że do kompetencji Sejmu Śląskiego
(jako organu ustawodawczego) należały sprawy wymienione w art. 4
(por. załącznik).
Tak znaczny zakres uprawnień powodował, że władze wojewódzkie
oraz Skarb Śląski stały się znaczącym podmiotem życia gospodarczego
(zarówno dzięki inwestycjom, jak i działalności kredytowej) oraz wpływały
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na życie społeczne (np. w 1926 roku wydano ustawę, która wprowadzała
celibat dla nauczycielek; spowodowała ona liczne rezygnacje z zawodu).
Bliskość organów administracji mogła przyczyniać się również do wy
stępowania zjawisk negatywnych, związanych np. z dążeniami licznego
grona byłych powstańców oczekujących obiecywanego godnego życia,
usiłującymi wpływać na decyzje np. Sejmu Śląskiego.
Ów zakres uprawnień przyczyniał się również do trwających przez cały
okres międzywojenny starań o ograniczenie autonomii. Ścierały się tu,
zresztą podobnie jak i w procesie tworzenia aktu prawnego – choć wówczas
znacząco ograniczone powagą chwili, tendencje do ujednolicenia
państwa z sugestiami zalecającymi większą samodzielność lokalną (która
mogła być pewnym rozwiązaniem na Kresach Wschodnich). Również
bezpośrednio wśród polityków aktywnych w lokalnym parlamencie czy
ogólnie samorządzie śląskim istniały różne poglądy na to zagadnienie
(i nie zawsze były one stałe). Zbiegało się to oczywiście z tendencjami
ogólnopolskimi i każdy kolejny parlament lokalny podejmował mniej
decyzji, zbierał się mniej razy i jego kompetencje (zwłaszcza po uchwa
leniu konstytucji kwietniowej 1935 r.) stopniowo ograniczano. Symbo
lem realnych już poglądów na autonomię było nieuchwalenie przez cały
okres obowiązywania Statutu (formalnie zniesionego dopiero w 1945 r.)
zapowiedzianej w nim ustawy o wewnętrznym ustroju województwa
śląskiego.
Należy podkreślić, że autonomia województwa śląskiego miała
swoje dobre i złe strony. Z pewnością pozostawienie dotychczasowych
przepisów (wymuszone Konwencją Górnośląską, ale wzmocnione pozycją
samorządu) przyczyniło się do mniejszego „szoku” spowodowanego
zmianą państwowości na newralgicznym gospodarczo terenie.
Jednakże utrudniło to scalanie Polski, co w pewien sposób rozbijało ją
„od wewnątrz”. Środki finansowe wydzielone i tworzące Skarb Śląski
mogą być przykładem nowoczesnego samorządu – wydatkowano je na
sprawy potrzebne społeczności lokalnej, na potrzeby, które pomijano
przez wiele wcześniejszych lat, czy na wsparcie miejscowej ludności.
W pewnym sensie było to zatem szkołą demokracji. Oczywiście rodziło
i zagrożenia płynące głównie z nadmiernego partykularyzmu czy dążeń
do realizacji wniosków określonych grup politycznych. Jednak czy było
to specyfiką wyłącznie autonomii?
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Załączniki:
1. Ustawa konstytucyjna zawierająca Statut autonomiczny woje
wództwa śląskiego z 15 lipca 1920 r. (fragmenty, pisownia oryginalna)
„I. Przepisy ogólne
Art. l. Województwo Śląskie będzie obejmowało wszystkie ziemie
śląskie przyznane Polsce, czy to ze Śląska Cieszyńskiego, czy też na mocy
art. 88 Traktatu Wersalskiego z Niemcami z 28 czerwca 1919 r. (Dz. Ustaw
z 26 kwietnia 1920 r. No 35, poz. 200).
Województwo Śląskie będzie nieodłączalną częścią składową
Rzeczypospolitej Polskiej i będzie posiadało prawa samorządne stosownie
do przepisów niniejszego statutu organicznego.
Art. 2. Dotychczasowe prawa i rozporządzenia, obowiązujące w dniu
wejścia w życie niniejszego statutu w granicach Śląska, pozostają w mocy
nadal, o ile nie zostaną zmienione zgodnie z przepisami tego statutu.
Art. 3. Wszyscy mieszkańcy Województwa Śląskiego, posiadający
prawa obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, są równouprawnieni,
a wszelkie prawa wyjątkowe zostają zniesione z chwilą wejścia w życie
niniejszego statutu.
II. Kompetencje ustawodawstwa i samorządu śląskiego
Art. 4. Dla ustawodawstwa Sejmu Śląskiego są zastrzeżone sprawy
następujące:
1) ustawodawstwo o używaniu języka polskiego i niemieckiego
w służbie zewnętrznej wszelkich cywilnych władz i urzędów na obszarze
Śląska;
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2) ustawodawstwo o ustroju śląskich władz administracyjnych
i o samorządzie powiatowym i gminnym, tudzież podział administracyjny
Śląska;
3) ustawodawstwo sanitarne w zakresie hygjeny publicznej i samorządowych urządzeń sanitarnych z wyjątkiem przepisów o zwalczaniu
chorób zaraźliwych i zaraz zwierzęcych;
4) ustawodawstwo o organizacji sił policyjnych i żandarmerii;
5) ustawodawstwo o policji budowlanej, ogniowej, drogowej
i o utrzymywaniu dróg lądowych;
6) ustawodawstwo w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego
oraz zawodowego wszelkich typów i stopni;
7) ustawodawstwo w sprawach wyznaniowych z wykluczeniem spraw
kościelnych, wchodzących w zakres polityki zagranicznej (Concordat);
8) ustawodawstwo o zaopatrzeniu ubogich i o zwalczaniu żebractwa
i włóczęgostwa;
9) ustawodawstwo we wszystkich sprawach, których przedmiotem
jest ustawowa organizacja zawodowa rolnicza, organizacja kredytu
rolniczego, komasacja gruntów, wytwórczość rolnicza i leśna oraz
uprawianie i używanie przeznaczonych na nie obszarów, jako to:
leśnictwo, polowanie, rybołówstwo, chów bydła, ochrona pól (policja
połowa) i zarządzenia celem tępienia szkodników rolnych i leśnych;
10) ustawodawstwo o meljoracjach rolnych;
11) ustawodawstwo wodne łącznie z ustawodawstwem o budo
wnictwie wodnem, z wyjątkiem ustawodawstwa o sztucznych drogach
wodnych, tudzież regulacji rzek spławnych i granicznych;
12) ustawodawstwo o zaopatrzeniu ludności śląskiej w energję
elektryczną dla celów prywatnych i publicznych;
13) ustawodawstwo o kolejach drugo- i trzeciorzędnych (lokalnych)
oraz o komunikacji elektrycznej i motorowej;
14) ustawy przeciwko lichwie, tudzież ustawodawstwo, zmierzające
do ukrócenia spekulacji na każdem polu (spekulaqa nieruchomościami,
skup towarów, kwestja mieszkaniowa itd.);
15) ustawodawstwo w sprawie zakładów użyteczności publicznej
względnie w sprawie robót publicznych, dokonanych na koszt skarbu
śląskiego, tudzież w sprawie dotowanych ze skarbu śląskiego spółek
akcyjnych lub kooperatyw;
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16) ustalanie dorocznego budżetu śląskiego i zatwierdzanie zamknięć
rachunkowych, zaciąganie pożyczek wojwódzkich, zbywanie, zamiana
i obciążanie nieruchomego majątku wojewódzkiego i przyjęcie gwarancji
finansowej przez skarb śląski. Sprzedaż publiczna rent i innych obligacyj
wojewódzkich śląskich może być dokonywana poza granicami Śląska
tylko za zezwoleniem Ministerstwa Skarbu;
17) nakładanie podatków i opłat publicznych śląskich stosownie do
przepisów ustawy, przewidzianej w art. 5.
Art. 5. Zakres spraw Sejmu Śląskiego w dziedzinie skarbowości,
a zwłaszcza stosunek systemu podatkowego śląskiego do systemu
podatkowego państwowego i wzajemny stosunek administracji
skarbowej państwowej i śląskiej będą ustalone w równobrzmiących
ustawach: państwowej i śląskiej. Projekt tych ustaw będzie ułożony przez
Radę Ministrów w porozumieniu z Radą Wojewódzką. Do tego czasu
obowiązują na terenie Województwa Śląskiego:
1) ustawy o podatkach i opłatach, które obowiązywały na Śląsku dnia
l-go stycznia 1919 roku;
2) ustawy o podatkach i opłatach, wprowadzonych później przez
rządy niemiecki, pruski lub czeski i komisje międzysojusznicze o tyle,
o ile ich ważność będzie utrzymaną ustawą Sejmu Śląskiego;
3) ustawy o dodatkach do podatków bezpośrednich, uchwalone
na potrzeby województwa przez Sejm Śląski, które bez zgody Ministra
Skarbu nie będą mogły przekraczać 100%;
4) obowiązywać będą wreszcie i te podatki i opłaty, które zostały
jednolicie uregulowane przez ustawy państwowe na całym terenie
Rzeczypospolitej, a których moc rozciąga się także na terytorjum
Województwa Śląskiego. W wypadku tym podatki te i opłaty wchodzą
w miejsce analogicznych podatków i opłat, poprzednio obowiązujących.
Sejm Śląski mocen będzie ujednolicić podatki, dotąd pobierane na
ziemiach śląskich, i utrzymać te systemy, które w czasie objęcia władzy
przez Polskę na tych ziemiach obowiązywały, o ile nie będzie się to
sprzeciwiało powyższemu punktowi 4. Dochód z podatków i opłat,
pobieranych ze Śląska, wpływać będzie do skarbu śląskiego, który też
prowadzi administrację podatkową.
Z tych dochodów oddaje skarb śląski na potrzeby ogólnopaństwowe
część, odpowiadającą liczbie mieszkańców i sile podatkowej Śląska,
a obliczoną w sposób podany w dodatku.
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Kwotę należną ustala corocznie Rada Ministrów na podstawie wnio
sków Rady Wojewódzkiej i publikuje swą decyzję wraz ze szczegółowem
uzasadnieniem.
Art. 6. We wszystkich sprawach, nie zastrzeżonych dla Śląska, jest
ustawodawstwo śląskie właściwem, o ile Województwo Śląskie jest
wyraźnie wyjętem z pod zakresu działania odnośnej ustawy państwowej.
Ustawodawstwo śląskie będzie jednak zawsze uprawnione do
wydawania przepisów cywilnych i karnych w sprawach, zastrzeżonych
dla ustawodawstwa śląskiego. [...]
Art. 8. Zgody Sejmu Śląskiego będzie wymagało:
1) wszelkie ograniczanie ilościowe wytwórczości przedsiębiorstw
śląskich w dziedzinie produkcji węgla, hutnictwa, wyrobów chemicznych,
cementu i innych gałęzi produkcji, zatrudniających na Śląsku co najmniej
tylu robotników, co odpowiednie przedsiębiorstwa w innych dzielnicach
Polski razem wziętych;
2) wprowadzanie podatków od produkcji lub monopoli na węgiel,
wyroby hutnicze, wyroby chemiczne, cement i inne gałęzie produkcji,
zatrudniające na Śląsku co najmniej tylu robotników, co odpowiednie
przedsiębiorstwa w innych dzielnicach Polski razem wziętych.
Podatek handlowy lub podatek konsumpcyjny nie będzie uważany
za podatek od produkcji. [...]
Art. 11. Połączenie administracji kolejowej na terenie Województwa
Śląskiego z administracją kolejową państwową będzie przeprowadzone
stopniowo w porozumieniu Rządu Rzeczypospolitejz Radą Wojewódzką,
względnie z Tymczasową Radą Wojewódzką.
III. O Sejmie i ustawodawstwie śląskiem
Art. 13. Pierwszy Sejm Śląski będzie wybrany w głosowaniu pow
szechnem, bezpośredniem, równem, tajnem i stosunkowem. Na każdych
25000 mieszkańców będzie przypadał jeden poseł.
Podział na okręgi wyborcze ustali Rada Ministrów na wniosek
Tymczasowej Rady Wojewódzkiej. Wybory do Sejmu Śląskiego muszą
się odbyć najdalej w ciągu 80 dni od chwili objęcia kraju przez władze
polskie.
Wybory będą się odbywały według ordynacji wyborczej, obowiązującej
przy wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, z tem zastrzeżeniem,
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że prawo wyborcze czynne przysługuje każdej osobie, posiadającej
obywatelstwo polskie i zamieszkałej na Śląsku w dniu objęcia kraju
przez władze polskie. Gdyby ze względu na odrębne stosunki Śląska nie
które przepisy tej ordynacji nie mogły znaleźć zastosowania – zastąpi je
Rada Ministrów na wniosek Tymczasowej Rady Wojewódzkiej innemi
przepisami.
Art. 14. Sejm Śląski uchwali ustawę o wewnętrznym ustroju Woje
wództwa Śląskiego.
Ustawa ta określi szczegółowo skład Śląskiego Sejmu Wojewódzkiego,
ordynację wyborczą i prawo wyborcze do tegoż Sejmu, sposób uchwalania
i ogłaszania ustaw śląskich, ewentualnie zaprowadzenie referendum
ludowego, prawo Sejmu do wykonywania kontroli nad działalnością
Rady Wojewódzkiej, zwłaszcza zaś prawo Sejmu do zwracania się
z interpelacjami do wojewody i do Rady Wojewódzkiej, prawo Sejmu do
urządzenia ankiet lub do delegowania specjalnych komisyj w obrębie
ustawodawstwa śląskiego i administracji śląskiej, czas trwania mandatu
wybieralnych członków Rady Wojewódzkiej, zakres działania i ustrój
izby obrachunkowej śląskiej i inne ważniejsze kwestie ustroju Sejmu
Śląskiego, Rady Wojewódzkiej i jej departamentów administracyjnych,
śląskiego urzędu wojewódzkiego i innych urządzeń śląskich. [...]
Art. 17. Członkowie Sejmu Śląskiego korzystają z takich samych praw
nietykalności poselskiej, co posłowie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
[...]
Art. 21. Naczelnik Państwa zwołuje, odracza i zamyka Sejm Śląski.
Sejm winien być zwołany na pierwsze posiedzenie w trzeci wtorek po
dniu wyborów i corocznie we wrześniu na sesję zwyczajną. Sesja ta nie
może być ani odroczoną, ani zamkniętą przed uchwaleniem budżetu.
Naczelnik Państwa może zwołać Sejm Śląski w każdym czasie na sesję
nadzwyczajną, winien zaś to uczynić na żądanie Rady Wojewódzkiej
w ciągu dwóch tygodni. [...]
Art. 23. Inicjatywa ustawodawcza w Sejmie Śląskiem przysługuje
wojewodzie z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej, Radzie Wojewódzkiej
i posłom sejmowym stosownie do przepisów regulaminu sejmowego.
Wojewodzie, zastępcy wojewody, członkom Rady Wojewódzkiej oraz
wydelegowanym przez wymienionych urzędnikom przysługuje prawo
przemawiania w Sejmie poza koleją zapisanych mówców. To samo prawo
przysługuje Ministrom Rzeczypospolitej.
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Ustawy śląskie nie mogą naruszać niniejszego statutu, praw obywatel
skich, zagwarantowanych w ustawie konstytucyjnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przepisów traktatów międzynarodowych, obowiązujących
w Rzeczypospolitej Polskiej, ani też przepisów innych ustaw państwowych,
obowiązujących w dziedzinie nie zastrzeżonej dla ustawodawstwa
śląskiego.
IV. Władze administracyjne Województwa Śląskiego
Art. 24. Naczelnymi organami administracji Województwa Śląskiego
są: wojewoda i Rada Wojewódzka.
Art. 25. Rada Wojewódzka składa się z wojewody śląskiego, z tegoż
zastępcy i 5 członków, wybranych w głosowaniu stosunkowem przez
Sejm Śląski. Przepisy o sposobie wyboru tych członków uchwali Sejm
Śląski.
Wojewodę i jego zastępcę mianuje Naczelnik Państwa na wniosek
Rady Ministrów.
Naczelnik Państwa może na wniosek Rady Ministrów zwolnić z urzędu
wojewodę i jego zastępcę z prawem do emerytury.
Art. 26. O ile ustawy państwowe lub śląskie stosownie do swych
kompetencji nic innego nie przepiszą, łączy wojewoda w sobie zakres
praw naczelnego prezesa Regencji, a względnie prezydenta kraju.
Wojewoda mianuje, odwołuje i przenosi wszystkich niższych i śred
nich urzędników podlegających mu władz państwowych na Śląsku
oraz przedstawia Naczelnikowi Państwa przez Prezydenta Ministrów,
a względnie odpowiednim Ministrom, nominację lub odwołanie wyż
szych urzędników tych władz. [...]
Art. 34. Urzędnicy śląscy, nauczyciele i urzędnicy komunalni składają
przysięgę według roty i w sposób, przepisany dla urzędników Rzeczy
pospolitej.
Członkowie Rady Wojewódzkiej przysięgają, że będą pełnili obowiązki
sumiennie, zgodnie z prawem i w zamiarze służenia Rzeczypospolitej Polskiej.
V. Sądy
Art. 35. Wszystkie sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej. [...]
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Art. 39. Ustawa Śląska ustanowi w miejsce sądów niemieckich i
pruskich, a względnie austriackich, które nie są sądami zwyczajnemi,
sądy administracyjne z właściwością aż do ujednostajnienia danego
prawodawstwa dla całej Polski. [...]
VI. Przepisy końcowe
[...]
Art. 41. W ciągu pierwszych 10 lat od chwili objęcia Śląska przez
Polskę nominacja wszystkich urzędników, których nie mianują lub
nie wybierają władze lub instytucje śląskie, nie może nastąpić bez
wysłuchania wojewody. [...]
Art. 44. Ustawa, zmieniająca niniejszą ustawę konstytucyjną, a ogra
niczająca prawa ustawodawstwa lub samorządu śląskiego (artykuły l,
4 do 12, 13 do 33, 36 do 42 i 44), wymagać będzie zgody Sejmu Śląskiego.
Art. 45. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem objęcia Woje
wództwa Śląskiego przez Rzeczpospolitą Polską.
Dodatek do art. 5. Należy obliczyć corocznie:
1) ludność cywilną Województwa Śląskiego, = a;
2) ludność cywilną Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Województwem
Śląskim, = b;
3) dochód ogólny skarbu śląskiego z podatków i opłat pobieranych ze
Śląska, atoli bez dochodu z dodatków do podatków (punkt 3, art. 5), = c;
4) dochód ogólny Skarbu Rzeczypospolitej i skarbu śląskiego z podat
ków i opłat wszelkiego rodzaju (bez dodatków do podatków), = d;
5) skarb śląski zatrzymuje na własne potrzeby część równającą się c/2
+ d/2 x a/b;
6) skarb śląski oddaje na potrzeby ogólnopaństwowe część równającą
się c/2 - d/2 x a/b”.
2. D. Keller: Działalność inwestycyjna województwa śląskiego w sferze
kolei lokalnych – przyczynek do monografii. „Rocznik Koła Naukowego
Historyków Studentów KUL ››Ibidem‹‹” 2004, T. 2, s. 55–101 (fragmenty,
na podstawie maszynopisu autora)
„Gdy zdołano uchwalić ustawę o budowie danej linii kolejowej, władze
województwa, a ściślej Oddział Budowy Kolei (dalej: OBK), przystępowały
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do czynności związanych z dokładnym wytyczeniem budowanej kolei
w terenie. Zapewne podobne prace podejmowano również wcześniej.
Przykładem mogą tutaj służyć zwłaszcza studia przedwstępne przy
budowie kolei Ustroń – Głębce, gdzie już w czasie przebiegu samego
procesu legislacyjnego, zlecano kilkakrotne analiy potencjalnego
przebiegu trasy, aby ustalić faktycznie najtańszą możliwość pogodzenia
interesów zarówno tamtejszych mieszkańców, jak i województwa oraz, na
samym końcu, choć nie najmniej ważnych, Polskich Kolei Państwowych.
W czasie poszukiwań archiwalnych natrafiono na obszerną (na poziomie
władz powiatowych) dokumentację prowadzonych przez OBK, spotkań
z mieszkańcami terenów, przez które przebiegać miała, będąca wówczas
w ostatnim stadium projektowania, linia kolejowa Cieszyn – Zebrzydowice
– Moszczenica, a konkretnie jej III los. Zdołano dzięki niej uzyskać
obraz przebiegu działań następujących po pozytywnym uchwaleniu
ustawy o budowie. Szczegóły odnośnie tej konkretnej kolei zostaną
omówione poniżej, tutaj jedynie wyjaśnione będą reguły tych prac. [...]
Należy zaznaczyć, że kolejnictwo na Górnym Śląsku, jak to podkreślano
w okresie przygotowywania tutejszych kolei do przejęcia przez państwo
polskie w 1922 r., było podówczas zmuszone do korzystania z pruskich
przepisów obowiązujących w ruchu pociągów. Zasada ta obowiązywała
również w kwestii ustawodawstwa. Szczególnie wymowne jest podane w
piśmie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z września 1929 r. odwołanie do
postanowień § 14 ustawy z 3 XI 1838 r. /Zb. ust. [pruskich] str. 505/ i § 14
i 15 ust. z 11 lipca 1874 r. /Zb. ust. str. 221/. Polecano wówczas wyłożenie
planów i wykazów dotyczących budowy kolei Cieszyn – Moszczenica
los III, w odnośnych gminach na okres 14 dni (16-30 IX). Zalecano
również ogłoszenie informacji o terminach spotkań z mieszkańcami
oraz możliwości składania pisemnych lub ustnych protestów, w Gazecie
Urzędowej powiatu czy też w inny skuteczny sposób. W krajowopolicyjnej i kolejowo-technicznej rewizji trasy projektowanej kolei brali
udział: przedstawiciele ŚUW (dr Stanisław Małodobry) oraz Ministerstwa
Komunikacji (inż. Stanisław Sawicki) jako członkowie Komisji oraz
w funkcjach zastępców Urzędów oraz zainteresowanych stron (m. in.):
za Min. Spraw Wojskowych, Oddział IV Sztabu Głównego; dypl. Ppłk.
Otton Matuszek; kpt. Stefan Karpowicz; za Min. Poczt i Telegrafów
Władysław Wojciechowski z Dyrekcji Poczty w Katowicach; za Dyrekcję
Okręgową Kolei Państwowych w Katowicach inż. Antoni Smoliński
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Naczelnik Wydziału, inż. Paweł Kwaśniewski kierownik działu, mgr Stefan
Piaseczny kierownik działu; za Oddział Budowy Kolei Krajowych Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach inż. Alfred Popper kierownik
O.B.K.K., inż. Walter Forner kierownik Budowy Kolei, inż. Otton Zgorski
kierownik Budowy Kolei, a także przedstawiciele Starostwa w Rybniku,
Urzędu Okręgowego w Jastrzębiu Zdroju oraz władz gminnych. Pomimo
wysłanych zaproszeń nie przybyli na spotkanie w Cisówce 4 X 1929 r.
reprezentanci Min. Przemysłu i Handlu, Wyższego Urzędu Górniczego
w Katowicach oraz Wydziału Powiatowego w Rybniku. Komisja prowadziła
kontrolę w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Komunikacji reskrypt w
sprawie budowy tejże kolei z dnia 9 VI 1929 r. (No dz. V-3155/16b/29 i L. dz.
V-10016/16b/26). W trakcie obrad posługiwano się: planem sytuacyjnym
w skali 1:1000; profilem podłużnym terenu w skali 1:2000:200; wykazem
kierunków; wykazem przepustów; sprawozdaniem technicznym; wyka
zem dróg i wód bieżących; wykazem wzniesień i spadków; wykazem
przejazdów w poziomie; wykazem właścicieli gruntów oraz planem
wykupna gruntów. Komisja kolejno prosiła o podanie swojej opinii
przez wszystkie zainteresowane strony. Najczęstszą odpowiedzią osób
prywatnych (nawet jeśli zgłaszały protesty, to dotyczyły one innych
materii – patrz niżej) była formuła zgody na natychmiastowe przejęcie
gruntu pod budowę kolei wraz z zezwoleniem na rozwiązanie kwestii
odszkodowania w drodze dobrowolnej umowy lub na podstawie ustawy
wywłaszczeniowej” [s. 65–67].
„Proces legislacyjny Ustawy o budowie kolei Ustroń – Wisła –
Głębiec [Głębce] (–Milówka)
Decyzja Rady Ambasadorów wielkich mocarstw podjęta w wyjątkowo
niekorzystnych dla Polski warunkach (trwająca kontrofensywa wojsk
radzieckich i płynące stąd zagrożenie dalszego istnienia państwowości)
na konferencji w Spa 28 lipca 1920 r., przyniosła poza niekorzystnymi
zmianami politycznymi, także wyjątkowo liczne i uciążliwe skutki natury
społecznej i gospodarczej. Teren Śląska Cieszyńskiego ze swoim centrum
przemysłowym – karwińskim zagłębiem węglowym, stanowił mieszankę
narodowościową. Niestety podział dokonany praktycznie po myśli tylko
jednej nacji (czeskiej), choć za milczącą – z konieczności – zgodą Polski,
spowodował praktyczne odcięcie mieszkańców terenów przyznanych
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Polsce zarówno od miejsc pracy, jak i utrudnił im do tej pory w miarę
swobodną komunikację. Gdy w prawie dwa lata później przyłączono
przyznaną Polsce po okresie plebiscytu i walk powstańczych, część
Górnego Śląska, która na podstawie wspomnianej wyżej ustawy z lipca
1920 r., posiadać miała pewien rodzaj autonomii, skrawek polskiego
Śląska Cieszyńskiego został również objęty jej zapisami (należy jednak
zwrócić uwagę, iż nad kolejami w cieszyńskiem zarząd pełniła DKP Kraków,
co było źródłem licznych późniejszych sporów). Dzięki temu posłowie
z cieszyńskiego znaleźli się w Sejmie, gdzie już od początku wysuwali
propozycje korzystnych dla siebie i swojego rejonu rozwiązań. Jak wyżej
wspomniano, sprawy kolejowe budziły ogromne zainteresowanie, były
przyczyną zażartych waśni, a i zapewne, choć nie sposób znaleźć na to
dowodów w przebadanym materiale źródłowym, poważnych działań
lobbingowych. Na czwartym posiedzeniu Sejmu I kadencji poseł ks. Brzu
ska domagał się budowy nowych linii kolejowych na Śląsku Cieszyńskim,
podkreślając konieczność połączenia tych terenów z Górnym Śląskiem
i dalej resztą Polski60. Ks. Brzuska bowiem w dniu 18 października
1922 r. wystąpił (pod wnioskiem podpisali się także: Mathea (Mateja),
Kempka, Kędzior, Sobota, Łukoszek, Palarczyk, Kałdonek, Fojkis, Korfanty,
Rybarz, Wydra, Lubos, Szymkowiakówna, Omańkowska) z wnioskiem
o budowę kolei normalnotorowej (pierwszorzędnej) z Ustronia przez
Wisłę, Głębiec, Kubalonkę aż do Milówki. Sześć dni później podobny
złożył także poseł Szuścik (wraz z towarzyszami), dodając jednakże prośbę
o naprawę tamtejszej drogi i o przyznanie 50 mln Marek polskich na roboty
przygotowawcze. We wniosku (dopisek odręczny) zwracano uwagę, że
budowa musi nastąpić na koszt władz autonomicznych, gdyż projekt
ten był już przez Państwową Radę Kolejową analizowany i nie znalazł
tam akceptacji. Oba wnioski zostały przekazane do Komisji Budżetowej
Sejmu. Po przeprowadzeniu wstępnych analiz, Komisja 23 listopada przez
posła Rakowskiego przedstawiła wyniki swych studiów na posiedzeniu
Sejmu. W dniu 27 października bez sprzeciwu postanowiono obradować
nad obydwoma wnioskami jednocześnie. Zaraz na początku Wojciech
Korfanty zwrócił uwagę, że Sejm nie jest uprawniony do budowy kolei
głównej, a jednocześnie poseł Machej wniósł o dodanie linii Cieszyn–
Zebrzydowice (do Pielgrzymowic), aby robotnicy, którzy utracili pracę
w Karwinie, mogli szukać jej na Górnym Śląsku. Zwrócił również uwagę,
że charakter górski projektowanej kolei uniemożliwia i tak budowę
linii głównej. Poseł Rakowski z wielkim żalem, relacjonując obrady
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Komisji Budżetowej, zauważył, że Skarb Śląski nie posiada funduszy
i zaproponował zwrócenie się z prośbą do władz centralnych o pomoc.
Arcydziełem oratorstwa była natomiast mowa posła Szuścika. Zabie
gając o kolej dla prawdziwych pereł piękności przyrody, naszej uroczej
Wisły [oraz] przepięknych górskich widoków: Istebnej, Jaworzynki i Ko
niakowa odwoływał się do patriotyzmu lokalnego posłów (stwórzmy
pierwszą kolej krajową, niech Wisła konkuruje z Zakopanem). Miał jednak
świadomość, że o budowie kolei bez tunelu z Wisły do Istebnej mowy
być nie może, więc prosił chociaż o kolej do Wisły i naprawę dalszej
drogi w kierunku Istebnej. Dla lepszego umotywowania swych próśb,
Szuścik dodał jeszcze, że Ministerstwo Kolei Żelaznych nie ma pieniędzy,
a według memoriału PRK trzeba przyznać, że budowa kolei do uzdrowisk
ma znaczenie państwowe, a nie tylko lokalne.
Wniosek został więc jednogłośnie skierowany do dalszych prac. Na
początku stycznia przesłano go do Prezydium Rady Ministrów w celu
zaopiniowania. Jak się wydaje 3 lutego 1923 r. został on przekazany do
MKŻ.
W międzyczasie zwolennicy koncepcji budowy kolei próbowali
różnymi metodami wymóc nie tylko przyspieszenie budowy, ale również
konkretny przebieg linii. Nie obyło się niestety bez komicznych koncepcji,
w stylu tej, niemalże ogłoszonej za oficjalną i planowaną do realizacji,
wygłoszonej przez posła Biniszkiewicza, budowy na odcinku od Ustronia
do Kubalonki tramwaju bez szyn. Poseł rozwijając ten pomysł dodał
tylko, że aby go zrealizować powstanie spółka akcyjna, której kapitał
będzie pochodził po połowie ze środków województwa i prywatnych
przedsiębiorców i że tramwaj zarabiać będzie na przewozie drewna. Ten
całkowicie utopijny pomysł nie został chyba jednak w żaden praktyczny
sposób rozwinięty (makiety, szkice, plany itp.). W tym kontekście cie
kawie jednak brzmi pismo wojewody do Sejmu z 14 kwietnia 1923 r.,
stwierdzające wstrzymanie decyzji PRM wobec przedłożenia przez Urząd
Wojewódzki Komisji Budżetowej wniosku o kredyt dla tego odcinka
jak[o] bezszynowej koleji elektrycznej. Poza tego typu wypowiedziami,
prasa gorączkowo próbowała wymóc budowę tej linii. Autor notatki
w ››Gwiazdce Cieszyńskiej‹‹ zwracał uwagę, że już Austriacy planowali
tą inwestycję (z Ustronia do Istebnej), a tymczasem solenne polskie
obietnice jak nie były, tak nie są realizowane. Specyficznym elementem
tego tekstu jest zwrócenie uwagi na względy strategiczne, płynące jakoby
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z budowy tej kolei. Nie sposób jednak ustalić, co autor miał na myśli pod
tym wyrażeniem, gdyż spojrzenie na mapę jednoznacznie udowadnia,
że trudno mówić o jakichkolwiek innych powodach budowy tej kolei,
poza rozlicznie powtarzanymi o konieczności skrócenia czasu przejazdu
do Bielska i Katowic, o walorach turystycznych regionu beskidzkiego,
o odcięciu Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki od dotychczasowej naturalnej
komunikacji przez Jabłonków.
Aby bardziej uświadomić posłów Sejmu o konieczności budowy kolei,
postanowiono zabrać grupę parlamentarzystów (Schultis, Żurawski,
Bobek, Mateja, Czaja, Rumfelt) na wycieczkę, której kulminacyjnym
momentem był przejazd autem ciężarowem na Kubalonkę [drogą,
która] zagrażała części ustawodawców utratą życia, to też składali [oni]
po cichu i głośno uroczyste śluby, że budowie kolei nie tylko nie będą się
sprzeciwiać, lecz gorąco ja poprą.
Wyboje rzeczywiście musiałby być fatalne, gdyż gdy wreszcie 23
listopada projekt kolei znalazł się wreszcie jako punkt obrad Sejmu,
bez większych problemów przyjęto wnioski Komisji Budżetowej. Efekty
prawie rocznych badań przedstawił radca Biniszkiewicz. Kolej z Ustronia
do Wisły o długości 9–10 km według wyliczeń Komisji miała kosztować
ok. 1,5 mld Mkp i nie przysporzyć budowniczym większych problemów
przy realizacji. Odnośnie dalszego odcinka, zalecano przeprowadzenie
badań na miejscu, mających na celu próbę przekroczenia działu
wód bez konieczności budowy tunelu. Badania w terenie wyceniono
na ok. 2 mln Mkp, a czas ich wykonania ograniczono do jednego
miesiąca. Jednocześnie Komisja szacowała całkowity koszt budowy
linii Ustroń – Milówka na ok. 7,5 mld Mkp. Równocześnie określano
także potencjalne przewozy prowadzone w przyszłości na tej linii. Na
podstawie danych oceniających łączne zaludnienie regionu na ok. 13
tys oraz przypuszczeń odnośnie liczby przybywających turystów (1 tys
rocznie), w powiązaniu z ilością firm (jedynie cztery tartaki, mogące w
ciągu roku dać zapełnienie ok. 1000 wagonom), Komisja oceniała przyszłą
kolej jako chronicznie deficytową. Jednocześnie dostrzegano kłopot
związany z przynależnością końcowego odcinka do Małopolski (i DKP
Kraków), co skutkowałoby koniecznością uzgodnień z MKŻ. Sejm jednak
wniosek o budowie przyjął, choć jednak do dalszej realizacji przesłał
podzielony (na część do Głębiec i Głębce – Milówka). Jednocześnie,
prawdopodobnie, przystąpiono do badań terenowych (zwłaszcza
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odnośnie najtrudniejszego odcinka). Niestety, w przebadanym materiale
źródłowym, nie zachowały się materialne pozostałości po nich. Jedynie
w czasie ostatecznej debaty nad ustawą przypomniano, że od lipca 1923 r.
do końca roku następnego Urząd Wojewódzki prowadził studia wstępne.
Stwierdzono, że kolej z Ustronia do Milówki musiałaby pokonać różnicę
pomiędzy 350 m.n.p.m. w Ustroniu, a 450 m.n.p.m. w Milówce, dwa razy
wspinając się na wysokość 760 m.n.p.m. Tor musiałby być prowadzony
po stromych górskich zboczach przeciętych olbrzymią ilością potoków
górskich. Wymagałoby to także budowy dwóch tuneli. W związku z tymi
trudnościami postanowiono ograniczyć się jedynie do odcinka Ustroń–
Głębiec.
Kolejny etap uchwalania ustawy o budowie nastąpił dopiero
w 1925 r. 26 lutego w piśmie do Marszałka Sejmu wojewoda śląski
Żurawski informuje, że 19 grudnia poprzedniego roku podjęto decyzję
zatwierdzającą projekt budowy linii Ustroń–Głębiec oraz upoważniono
wojewodę do przedłożenia go do PRM. Dodatkowo wstawiono do pre
liminarza budżetowego (czyli decyzje podjęła ŚRW) kwotę 2 890 tys zł
na przeprowadzenie działań wstępnych. Wojewoda zwracał uwagę na
konieczność rozpoczęcia badań przedwstępnych (wykonanie szczegó
łowego projektu – trzy miesiące, wykonanie prac ziemnych – kolejne
[?] pięć miesięcy), na które potrzebowano jednak funduszy. Postulował
więc otwarcie kredytu w wysokości 30 tys. zł [?]. Po naradzie Komisji
Budżetowej, Sejm na 112 posiedzeniu I kadencji uchwalił żądany kredyt.
Blisko cztery miesiące później, 20 czerwca 1925 r., wojewoda Bilski
w piśmie do Marszałka Sejmu informował go o upoważnieniu, które Rada
Ministrów na posiedzeniu w dniu 13 maja przyznała odnośnie do ustawy
o budowie wzmiankowanej kolei. Ustawa owa przewidywała budowę tej
kolei dla publicznego ruchu osobowego i towarowego począwszy od
roku 1926 przy pomocy kredytu ze Skarbu Śląskiego. Po wybudowaniu
linia miała zostać oddana w zarząd i wieczyste utrzymanie PKP do
eksploatacji własnym taborem i na własny rachunek. Ustawa miała wejść
w życie z dniem ogłoszenia.
[...]. Wobec powyższych planów zgłosili sprzeciw posłowie Machej,
Szuścik, Buchwald i inni, żądając jednoczesnej budowy tej linii wraz z linią
Chybie – Skoczów, zwracając uwagę na fakt, iż planowana do budowy
kolej z Chybia, tak naprawdę nikomu nie jest potrzebna, bo nikt jej nie
chciał. Z kolei poseł Szuścik zwracał uwagę na ryzyko spekulacji gruntami
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położonymi w pobliżu planowanej kolei, jeśli budowa nie zacznie sie
od razu, oraz na możliwe zniechęcenie ludności miejscowej do władzy
autonomicznej śląskiej. Projekt ustawy po zaopiniowaniu przez Komisję
Budżetową został uchwalony (z poprawką posła Macheja i in.) 8 lipca
1925 r.” [s. 68–74]
„Z informacji podawanych w Śląskich Wiadomościach Statystycznych
wynika, że budowa kolei finansowana była z kilku źródeł. Pewną
oczywistością jest fakt, iż większość funduszy pochodziła ze Skarbu
Śląskiego. W latach 1924–34 było to aż 21 mln zł. Ciekawostką pozostaje,
że najwięcej Skarb wydał w roku rozrachunkowym 1930/31 – ponad
6,5 mln, a najmniej w roku 1927/28 – jedynie nieco ponad 0,5 mln. Te
matem osobnych badań winny stać się przyczyny takiego stanu rzeczy.
W 1928 r. województwo pożyczyło w Stanach Zjednoczonych pieniądze,
które m.in. przeznaczono na budownictwo kolejowe. Było to ponad
5 mln zł, które województwo wykorzystało na konkretne projekty. Od
roku rozrachunkowego 1933/34 dodatkowym źródłem funduszy stał
się Fundusz Pracy. Do roku 1936/37 wykorzystano z niego na koleje
ponad 3 mln zł. Dwa lata później Nadzwyczajny Fundusz Inwestycyjny
wsparł budowę kolei o 800 tys zł. W związku z pewną dozą chwilowości
trzech ostatnich źródeł dochodów, były one wykorzystywane tam, gdzie
w danej chwili trwały prace budowlane, oraz gdzie potrzeba było wsparcia
na prace wstępne, przygotowanie i wykup gruntów it.p. Pieniądze
z pożyczki amerykańskiej zużytkowano, mniej więcej solidarnie, na linie
z Cieszyna do Zebrzydowic i dalej do Moszczenicy oraz ze Strzebinia do
Woźnik (po ok. 1,5 mln zł). Dodatkowo 100 tys zł przeznaczono dla kolei
do Głębiec. Co ciekawe nastąpiło to w roku rozrachunkowym 1936/37,
a więc w trzy lata po otwarciu ruchu na końcowym odcinku. Pewną
sugestią może tutaj służyć zapis w preliminarzu budżetowym na rok
1936/37 wymieniający jako kolej do budowy odcinek Głębce – Zwardoń,
choć nie planujący na niej żadnych wydatków. W kolejnym preliminarzu
już jej nie uwzględniono. Być może powróciła na krótką chwilę idea
kontynuacji tej kolei poza kozioł oporowy na stacji w Głębcach. Dotację
z Funduszu Pracy i Nadzwyczajnego Funduszu Inwestycyjnego wspomogły
przede wszystkim koleje: Cieszyn – Zebrzydowice – Moszczenica, Rybnik
– Żory – Pszczyna i Tychy – Bieruń Nowy. [...]
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Jak wyżej wspomniano, pierwsza linią, która została uchwalona
do budowy, była kolej prowadząca przez Wisłę do Głębiec. Po decyzji
Sejmu z 1925 r. jeszcze w październiku podjęto pierwsze prace. Wiadomo
jednak, że jeszcze w 1924 r. wydano 2,3 tys zł, prawdopodobnie na
studia wstępne. Kwota ta jednak niewiele ma wspólnego z licznymi
sumami wymienianymi w czasie procesu legislacyjnego (patrz wyżej).
Prace budowlane trwały bardzo długo. Kolej podzielono na trzy odcinki,
które oddawano do użytku w następującej kolejności: Ustroń – Polana:
15.03.1928, Polana – Wisła: 10.07.1929, Wisła – Głębce: 03.09.1933 [...]
Gdy oddano do użytku kolej do Wisły i zbudowano dworzec w pobliżu
centrum (obecnie Wisła Uzdrowisko), w sierpniu 1929 r. rozpoczęto prace
przy najtrudniejszym odcinku wykonanej linii. Największe natężenie
robót przypadło na rok rozrachunkowy 1930/31 (1,2 mln zł), potem
wydawane sume oscylowały ok. 600 tys zł rocznie. Jedynie w roku,
w którym oddano linię do użytku publicznego, suma wydana na budowę
zmniejszyła się o ok. 40% (co jest czymś niezwykłym w porównaniu do
innych budowanych ówcześnie kolei). Najprawdopodobniej ostatnie
prace prowadzono jeszcze w następnym roku (200 tys zł wydatków).
Należy pamiętać, iż na linii tej istnieją dość znaczne wzniesienia oraz
zbudowano na niej dwa mosty (Głębce), które stały się niemalże symbo
lami tej linii” (D. Keller: Działalność inwestycyjna..., s. 90–92).
3. „Śląskie Wiadomości Statystyczne” (wybrane przez nauczyciela
numery: www.sbc.org.pl, np:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=9011, nadzwyczajne
wydatki inwestycyjne Sejmu Śląskiego (1938, z. 4)
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=8314&dirids=1,
Fundusze i roboty publiczne (1934, z. 4, s. 95–96)
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=8360&dirids=1, Roboty
Publiczne (1935, z. 4, s. 125)
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=8357&dirids=1, Śląski
Fundusz Gospodarczy (1935, z. 3, s. 86–90)
4. Sprawozdanie stenograficzne z 1. posiedzenia I Sejmu Śląskiego
(http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=385)
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5. Wybór przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych ze środków
Skarbu Śląskiego na podstawie danych z pracy:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=14563, Województwo
śląskie: 1918–1928: rozwój administracji samorządowej województwa
śląskiego w zarysie: informator i przewodnik po wystawie województwa
śląskiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Red. L. Regoro
wicz, M. Dworzański, M. W . Tułacz, zwłaszcza s. 140–162 (roboty pub
liczne), 196–204 (koleje lokalne).
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Powstańcy – między apoteozą a wzgardą. Stosunek do powstań
i powstańców śląskich w latach 1919–2010
Część I Konspekt lekcji
Cele lekcji:
Temat: Powstańcy – między apoteozą a wzgardą. Stosunek do powstań
i powstańców śląskich w latach 1919–2010
Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu
Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Środki dydaktyczne:
– komputer z głośnikami
– projektor multimedialny i ekran
– mapa Górnego Śląska w XX wieku
– książka: S. Bieniasz: Stary portfel. Katowice 2002
– film Salve Regina (1935)
– (opcjonalnie) fotografie Pomnika Czynu Powstańczego i Pomnika Powstańców Śląskich
Metody:
– pogadanka, dyskusja, korzystanie z internetowej bazy danych, audiowizualne: film, fotografia
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Po zakończeniu lekcji uczeń:
zna:
– nazwy organizacji zrzeszających byłych powstańców śląskich (Związek Powstańców Śląskich (1923–1939), Związek Weteranów Powstań
Śląskich (1945–1949)
– nazwiska postaci śląskich polityków (Korfantego, Grażyńskiego, Ziętka), kształtujących wizję dziejów powstań śląskich
– nazwę i lokalizację pomników powstań i powstańców śląskich (Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, Pomnik Powstańców
Śląskich w Katowicach, Kopiec Wyzwolenia w Piekarach)
rozumie:
– znaczenie pojęć i skrótów: Orgesz, Gorol, turnus, biedaszyb, Wehrmacht, DVL, ZPŚl, ZBoWiD
– powody ideologizacji i propagandowego użycia pamięci o powstaniach śląskich w II Rzeczypospolitej oraz w PRL
– dylematy towarzyszące politycznym i życiowym decyzjom weteranów
powstań śląskich w XX wieku
potrafi:
– pokazać na przykładach różne formy upamiętniania powstań śląskich
w II RP i PRL
– wymienić najważniejsze dylematy życiowe powstańców śląskich po
1921 roku i wyjaśnić zróżnicowanie postaw politycznych byłych powstańców
– dać przykład represji wobec byłych powstańców śląskich w okresie II
wojny światowej
– wyjaśnić zróżnicowanie postaw politycznych byłych powstańców: pokazać jego przyczyny i skutki w historii XX-wiecznego Górnego Śląska
– korzystać z internetowej wyszukiwarki byłych powstańców śląskich
– pracować z mapą i materiałami audiowizualnymi
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Lekcja
Ogniwa lekcji

Objaśnienia

I. Czynności
porządkowo-organizacyjne

Przywitanie z uczniami, sprawdzenie listy obecności, wpisanie
tematu lekcji do dziennika oraz przygotowanie sprzętu elektronicznego i rozwinięcie mapy.

II. Rekapitulacja
wtórna

Przypomnienie podziału Górnego Śląska w 1922 roku i jego konsekwencji:
– migracje na polską i niemiecką stronę,
– podział przedsiębiorstw, linii komunikacyjnych etc.,
– autonomiczne woj. śląskie i Prowincja Górnośląska.
Uczniowie odpowiadają; praca na podstawie mapy.

III. Ogniwo
wiążące

Pogadanka nauczyciela połączona z pytaniami. Przypomnienie
najważniejszych wydarzeń z historii Górnego Śląska po 1922
roku:
– 1926: przejęcie władzy w Polsce przez piłsudczyków – Michał
Grażyński wojewodą śląskim,
– 1933: dojście A. Hitlera do władzy w Niemczech,
– 1 września 1939 – wybuch II wojny światowej; przyłączenie terenów woj. śląskiego do III Rzeszy,
– 1945 – koniec wojny; przyłączenie terenów niemieckich do Polski, „odniemczanie”,
– 1970: porozumienie PRL–RFN; migracje części Górnoślązaków
do RFN.
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Objaśnienia

Nauczyciel prowadzi pogadankę z uczniami wg podanych niżej
punktów 1-3, przeplatając ją dyskusją pokazywanym filmem oraz
fotografiami pomników. Po każdym punkcie nauczyciel dokonuje
krótkiego podsumowania pytając uczniów o ocenę sytuacji powstańców i powstań śląskich w danym okresie.
1. Powstania i powstańcy w województwie śląskim 1922–1939:
– masowe upamiętnianie powstań: pomniki tablice, kopiec Wyzwolenia – jako polski odpowiednik pomników żołnierzy poległych w I wojnie światowej
– byli powstańcy jako siła polityczna i grupa nacisku: utworzenie
IV. Opracowanie
Związku Powstańców Śląskich (1923),
nowego materiału
– polityczne i ideowe spory między wojewodą Michałem Grażyńskim a Wojciechem Korfantym: kto ma większe zasługi dla
powstań? Dzięki komu część Śląska została przyłączona do Polski
i kto ma wobec tego prawo rządzić woj. śląskim?
– codzienne problemy części powstańców: bezrobocie, bieda,
poczucie odrzucenia i niedocenienia,
– część powstańców zaangażowana politycznie po stronie władzy, część jednak rozczarowana polską rzeczywistością,
Pokaz fragmentu filmu Salve Regina (1935): budowa kopca Wyzwolenia w Piekarach Wielkich.
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Ogniwa lekcji

Objaśnienia
2. Powstańcy w okresie II wojny światowej:
– wejście wojsk niemieckich: próba organizacji lokalnej samoobrony byłych powstańców w wielu miejscowościach – mordowanej przez wkraczające wojska niemieckie,
– zniszczenie pomników powstań,
– ambiwalentna polityka niemiecka wobec byłych powstańców:
represje, problem z przyznaniem DVL (Deutsche Volksliste), pobór
do Wehrmachtu.

3. Powstańcy w Polsce Ludowej:
– byli powstańcy jako polskie lokalne elity: współoranizacja
pierwszych tymczasowych władz po wkroczeniu Armii Radzieckiej (1945),
– utworzenie Związku Weteranów Powstań Śląskich (1945) i włączenie go w skład ZBOWiDu (Związek Bojowników o Wolność
i Demokrację, 1949) – powstańcy częścią komunistycznego ruchu kombatanckiego,
– propagandowe użycie historii powstań śląskich: budowa poIV. Opracowanie
nowego materiału mnika Powstań Śląskich na Górze Świętej Anny dłuta Xawerego
Dunikowskiego (1955), Pomnika Powstań Śląskich w Katowicach
dłuta Gustawa Zemły, i innych pomników; uroczyste obchody powstańczych rocznic,
– powstańczy mit generała Jerzego Ziętka, współrządzącego do
1975 roku wicewojewody katowickiego,
– awansowanie wszystkich żyjących powstańców do stopnia
podporucznika przez ekipę Edwarda Gierka (1971),
– wyjazdy Górnoślązaków do Niemiec Zachodnich od lat sześćdziesiątych; wśród nich było też wielu powstańców z rodzinami:
sztuka teatralna Stary portfel Stanisława Bieniasza pokazująca byłego powstańca wyjeżdżającego z rodziną do Niemiec.
4. Powstańcy i powstania dziś:
Dyskusja z uczniami, prezentacja wyszukiwarki Pracowni Powstań Śląskich Muzeum Śląskiego: wpisywanie nazwisk uczniów
i nazw miejscowości:
http://phps.muzeumslaskie.pl/
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V. Rekapitulacja
pierwotna

Objaśnienia
Dylematy powstańców śląskich:
– 1921–1922: Polska–Niemcy,
– 20-lecie międzywojenne: angażować się – wycofać się,
– po 1926: Korfanty – Grażyński,
– 1 września 1939: zostać – uciekać,
– 1945 i później: angażować się – wycofać się (z władzą komunistyczną lub bez niej),
– lata siedemdzisiąte i osiemdziesiąte: Polska – Niemcy.

Część II Opis tematu
Po bezpośrednim zakończeniu działań wojennych ich uczestnicy
musieli gdzieś się podziać. Jak wiemy, ci uczestnicy walk, którzy znajdowali się szczególnie blisko polskiej granicy, mogli wybrać ewakuację na
terytorium Polski (głównie do Sosnowca i jego okolic). To rozwiązanie
wybierali zwłaszcza bardziej zaangażowani powstańcy lub tacy, którzy wywodzili się spoza Górnego Śląska. Większość jednak wracała do
swoich rodzinnych domów, nierzadko także do tych samych zakładów
pracy. Tam jednak byli narażeni często na agresję ze strony grup paramilitarnych o mniej lub bardziej formalnym kształcie, a czasem wręcz
na samosąd ze strony sąsiadów o radyklanie odmiennym nastawieniu
narodowym. W pamięci polskich Górnoślązaków szczególnie źle zapisała się bawarska grupa o nazwie Organisation Escherich (od nazwiska jej
twórcy Georga Eschericha), której członków nazywano Orgeszami. Jej
członkowie rekrutowali się głównie spośród młodych weteranów wojennych z innych niemieckich krain (Dolnego Śląska, Bawarii etc.), którzy
walkę o niemieckość Górnego Śląska uznawali za swój narodowy obowiązek, ale czasem i okazję do wyżycia się.
Ataki te nasiliły się po decyzji o ostatecznym podziale Obszaru Plebiscytowego z października 1921 roku, szczególnie w momencie opuszczania go przez wojska i administrację Ligi Narodów. Moment między
wyjściem alianckiej władzy a przyjściem nowej władzy polskiej czy niemieckiej wykorzystywany był do manifestowania nastawienia politycznego często w formie pobić i napadów na tych propolsko zaangażowanych politycznie, którzy zdecydowali się zostać po niemieckiej stronie
granicy.
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Powstańcy w województwie śląskim (1922–1939)
W prawie każdym kraju Europy I wojna światowa i późniejsze „wojny
karłów” (jak Winston Churchill nazwał konflikty zbrojne wybuchające
po 1918 roku, takie, jak powstania śląskie) zostawiły po sobie tysiące
grobów, wdów i sierot, wojennych inwalidów, ale i kombatantów. To
właśnie ci, których jednoczyło doświadczenie wspólnej walki, po zakończeniu wojen z reguły tworzyli organizacje, które miały ich jednoczyć
i reprezentować także w czasie pokoju.
Nie inaczej było z uczestnikami powstań śląskich. Jeszcze w 1921
roku podjęto pierwszą próbę stworzenia zrzeszenia pod nazwą Związek Byłych Powstańców, jednak ta próba wkrótce okazała się niewypałem – konflikty z Naczelną Radą Ludową i wojewodą Rymerem szybko
doprowadziły do rozpadu organizacji. Kolejną próbą, tym razem udaną,
było powstanie Związku Powstańców Śląskich w 1923 roku. Na jego czele stanął Alfons Zgrzebniok, dowódca walk z dwu pierwszych powstań,
a także zwolennik Józefa Piłsudskiego. Związek ten, zwłaszcza gdy po
zamachu majowym w 1926 roku obóz Piłsudskiego doszedł do władzy,
odgrywać zaczął bardzo istotną rolę w śląskiej polityce. Członkostwo
w ZPŚl mogło uratować przed zwolnieniem z pracy (a było to bardzo
ważne w czasie kryzysu gospodarczego 1929–1935), mogło też zapewnić szybszy awans, nawet pomimo braku kompetencji. Dlatego też do
tej organizacji zapisywali się z czasem także ci, którym wcale nie po drodze było z polityką władz. Powstańcy wierni wojewodzie Michałowi Grażyńskiemu mogli też liczyć na posadę w sanacyjnym aparacie władzy:
zostawali urzędnikami, naczelnikami gmin (jak Walenty Fojkis w Michałkowicach), a Alfons Zgrzebniok został pod koniec życia mianowany nawet wicewojewodą... białostockim.
Mimo to los wielu szeregowych powstańców nie był wcale godny pozazdroszczenia. Szacuje się, że w szczytowym okresie kryzysu gospodarczego 20% powstańców było bez pracy. Niektórzy pracowali w systemie
tzw. turnusu: naprzemiennie po 3 miesiącach pracy następował okres
3 miesięcy bezrobocia. Inni – tam gdzie blisko ziemi znajdowały się pokłady węgla – kopali biedaszyby i próbowali utrzymać się ze sprzedaży
wydobytego z nich węgla. Bezrobocie i nędza powodowały rozczarowanie rzeczywistością wywalczonej przez powstańców Polski, a kontakt
z ludnością napływową, głównie z terenu dawnej Galicji, jeszcze to
uczucie potęgował. Urzędnik czy nauczyciel, często o szlacheckim ro-
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dowodzie, okazywał swoje poczucie wyższości górnośląskiemu robotnikowi, u którego z kolei rosło przekonanie, że to Gorole winni są ich
upokorzeniu.
Jednocześnie same powstania były najbardziej świętowanymi i upa
miętnianymi wydarzeniami w województwie śląskim. Praktycznie w każ
dej miejscowości polskiego Śląska powstał w tym czasie pomnik, obelisk
lub tablica ku czci powstańców. Przy nich organizowano co roku uroczystości patriotyczne, tam składano wieńce. Pomniki ku czci powstań po
polskiej stronie granicy zastępowały liczne po niemieckiej stronie granicy tablice i pomniki upamiętniające poległych żołnierzy I wojny światowej. Tę samą symboliczną funkcję miał też pełnić kopiec Wyzwolenia,
usypany w połowie lat trzydziestych koło Wielkich Piekar (dziś: Piekary
Śląskie) – położony tuż przy granicy, miał być zza niej wyraźnie widoczny i przypominać Niemcom, kto wygrał w 1921 roku.
W całym województwie bardzo huczne były też obchody 10-lecia
trzeciego powstania śląskiego w 1931 roku. Dla rządzącego obozu sanacyjnego była to okazja do legitymizacji swojej władzy, dla opozycji Wojciecha Korfantego – do polemiki i pokazania niepięknych stron wydarzeń
roku 1921 roku. Korfanty przedstawił to w serii artykułów Wojciecha Korfantego marzenia i zdarzenia opublikowanych w swoim dzienniku „Polonia”. Była to z resztą odpowiedź na teksty strony rządowej, atakujące Korfantego i pomniejszające jego znaczenie lub nawet wprost oskarżające
go o „zdradę sprawy polskiej” na Śląsku. Spór o historię powstań i o poparcie byłych powstańców był de facto sporem o to, kto ma historyczne
i moralne prawo władać województwem śląskim – dlatego temperatura
sporu bywała bardzo wysoka.
Powstańcy w trakcie II wojny światowej
Jeszcze przed 1 września 1939 roku i w tym dniu napięcie i poczucie
zagrożenia powodowało, że z polskiego Górnego Śląska ewakuowano
urzędników, nauczycieli i osoby, które mogłyby być szczególnie zagrożone po wkroczeniu wojsk niemieckich – w ten sposób Śląsk opuściła
też część byłych dowódców powstańczych. W chwili wybuchu II wojny światowej wielu powstańców, pozostających na miejscu, zdecydowało się chwytać za broń i tworzyć paramilitarne oddziały mające bronić miejscowości województwa śląskiego przed niemieckim atakiem
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i wspierać w ten sposób regularne wojsko polskie. Jednak decyzja
o ewakuacji regularnych wojsk pozostawiła powstańców samych w obliczu wkraczającego Wehrmachtu (armii niemieckiej) – niektóre zdesperowane oddziały, jak np. w Wodzisławiu Śląskim, próbowały same walczyć z agresorem, co nierzadko kończyło się dla nich tragicznie: wielu
z nich zginęło w czasie próby takiej rozpaczliwej obrony.
Po zajęciu polskiej części Górnego Śląska przez III Rzeszę i włączeniu
jej w obszar państwa niemieckiego powstańcy śląscy stawali się jedną
z grup będących ofiarą różnych form nazistowskich prześladowań. Najaktywniejsi działacze powstańczy sprzed wybuchu wojny, jeśli przeżyli wrzesień 1939 roku, zostawali więźniami obozów koncentracyjnych
w Auschwitz lub Dachau. Także szeregowi i niezaangażowani powstańcy
mieli problemy np. z wpisem na niemiecką listę narodowościową (DVL,
popularnie zwana „Volkslistą”), która stanowiła podstawę do posiadania
podstawowych praw w państwie niemieckim. Do repertuaru szykan
należało także zwalnianie byłych powstańców z pracy, wywłaszczanie
ich. Jednak im dłużej trwała wojna, tym bardziej niemieckie podejście
wykazywało mniej konsekwencji: zdarzało się, że byli powstańcy mogli
otrzymać listę narodowościową nr 3, aby oni sami, a dużo częściej – ich
synowie zasilić mogli szeregi Wehrmachtu.
PRL i powstania
W styczniu i lutym 1945 roku teren Górnego Śląska został zajęty przez
Armię Radziecką. Po kilku dniach w wielu miejscowościach zaczęły powstawać zalążki polskich władz, próbujące przejąć kontrolę nad swoimi miastami i gminami od strony radzieckiej. Dość często byli aktywiści powstańczy współtworzyli te pierwsze władze. Rzekoma (dziś przez
historyków kwestionowana) powstańcza przeszłość była też jednym
z czynników legitymizujących w oczach Ślązaków generała Jerzego
Ziętka, który jako wicewojewoda (a potem – wojewoda) i wysoki funkcjonariusz PZPR sprawował władzę w katowickim Urzędzie Wojewódzkim przez 30 lat od zakończenia wojny.
W 1945 roku odtworzono też organizację byłych powstańców (dawny ZPŚl.), który nazywał się Związek Weteranów Powstań Śląskich. Jednak wraz z postępującym ograniczeniem wolności i podporządkowaniem całego życia społecznego władzy komunistycznej w 1949 roku,
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Związek Weteranów Powstań Śląskich włączono do ogólnopolskiej organizacji skupiającej wszystkich kombatantów, tj. Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację (zwanego popularnie: ZBoWiD), a Jerzy Ziętek
został dożywotnim wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej ZBoWiD-u.
Same powstania śląskie były też hucznie celebrowane w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – w głównych miastach Górnego Śląska lub na
Górze Św. Anny co roku odbywały się pochody i manifestacje, w których
maszerowali dawni powstańcy. Wszyscy z nich, którzy dożyli momentu,
gdy Edward Gierek został I sekretarzem KC PZPR w 1970 roku, zostali
wreszcie awansowani na stopnie oficerskie. Władza komunistyczna pragnęła podkreślić, że „czyn powstańczy” jest także częścią historii ważnej
dla PRL.
Historia powstań była – choć bardzo selektywnie – wykorzystywana przez władze komunistyczne z Katowic i Opola do pokazywania, że
to właśnie polskim komunistom udało się spełnić oczekiwania i marzenia powstańców z lat 1919–1921: przyłączyć do Polski cały Górny Śląsk
i oddać władzę „klasie robotniczej”. W historii powstań podkreślano ich
postępowy i robotniczy charakter, a milczeniem zbywano wątki czy postaci, które nie pasowały do takiej wizji: przez lata Wojciech Korfanty był
więc sylwetką prawie nieobecną lub ocenianą bardzo źle.
Władze PRL – podobnie jak przedwojenne władze województwa śląskiego – postawiły też wiele pomników powstańcom i powstaniom. Najbardziej znane z nich to: Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny – dłuta Xawerego Dunikowskiego, postawiony w 1955 roku
w tym samym miejscu, w którym w latach 1938–1945 stało Mauzoleum
upamiętniające Niemców poległych w walce z polskimi powstańcami;
oraz katowicki pomnik Powstań Śląskich, który w 1967 roku wg projektu Gustawa Zemły postawiono na miejscu dawnego dworu rodu von
Thiele-Winckler, założycieli Katowic. Uroczystości rocznic powstań, ale
też inne święta państwowe (1 maja, 22 lipca) odbywały się właśnie przy
tych pomnikach i stanowiły trwały element rytuału władz komunistycznych na Górnym Śląsku.
Jednocześnie jednak w pamięci rodzinnej przekazywana była wizja
dziejów powstań inna niż ta oficjalna: często znajdowało się w niej miejsce także na pamięć tych, którzy do powstań odnosili się niechętnie lub
też byli rozczarowani i zawiedzeni. Część byłych powstańców odrzucała
zaangażowanie w działalność kombatancką – w swojej opinii nie chcąc
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w ten sposób wspierać „władzy ludowej”. Rozczarowanie rzeczywistością
po 1945 roku zmuszało też Górnoślązaków do podejmowania trudnych
czasem decyzji. Od lat siedemdzisiątych łatwiejszy niż wcześniej stał się
wyjazd do Niemiec Zachodnich: Ślązacy bowiem, jako byli obywatele
niemieccy, mogli liczyć w RFN na szybkie przyznanie obywatelstwa, pracę i opiekę państwa. Dlatego ocenia się, że od 1956 do 1990 roku Górny
Śląsk opuściło ok. pół miliona ludzi. Wśród nich niemałą część stanowili
byli powstańcy śląscy lub ich potomkowie. Dylematy te – typowe dla
tożsamości górnośląskiej – uchwycił m.in. zabrzański pisarz Stanisław
Bieniasz w sztuce Stary portfel.
Wiele pamięci – powstania po 1989 roku
Przełom roku 1989 roku przyniósł także na Górny Śląsk wolność słowa
i wyrażania swoich poglądów. Okazało się wtedy, że dość monolityczna
wizja historii Śląska, utrwalona w latach PRL, rozbija się o wiele pamięci
do tej pory tłamszonych i nieujawnianych. Pojawiły się głosy krytyczne
wobec powstań i działań powstańczych. Część z nich można ocenić jako
odreagowanie propagandowego przekazu „władzy ludowej”, część jako
próbę wniesienia nowego spojrzenia na dzieje: mniej zabarwionego
nacjonalizmem i perspektywą „narodową”, a raczej próbującego zrozumieć i ocenić tamte wydarzenia z dzisiejszej perspektywy.
Jednocześnie wraz ze śmiercią ostatnich weteranów powstań na
przełomie XX i XXI wieku zniknęła bezpośrednia pamięć o latach 1919–
1921. Powstania stają się przedmiotem sporu historyków i publicystów.
Niezależnie jednak od stosunku do tamtych lat można powiedzieć, że
pamięć o nich stała się trwałym elementem górnośląskiej tożsamości.

169

170

Marcin Jarząbek

Bibliografia
Bieniasz S.: Stary portfel. Katowice 2003.
Encyklopedia Powstań Śląskich. Opole 1982.
Falęcki T.: Powstańcy śląscy 1931–1939. Warszawa 1990.
Pilch A., Zgórniak M.: Emigracja po drugiej wojnie światowej. W: Emigracja z ziem polskich... Nowa emigracja i wyjazdy zarobkowe za granicę.
Red. W. Misiak. Wrocław 1991.
Walczak J.: Jerzy Ziętek: biografia Ślązaka (1901–1985). Katowice 2002.
Wawrzyniak J.: ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969.
Warszawa 2009.
Wojciecha Korfantego marzenia i zdarzenia. Red. W. Zieliński. Katowice 1984.

Stanisław Kucharczak
Śladami powstań śląskich w Rybniku
Wycieczka w zamierzeniu jest podsumowaniem poprzednich lekcji,
których konspekty zawarto w niniejszej publikacji. Dlatego też uczniowie biorący udział w wycieczce mają już podstawową wiedzę na temat
sytuacji Śląska na przełomie XIX i XX wieku, znają genezę powstań i ich
przebieg w skali całego Śląska. Uczniowie powinni mieć z sobą plany miasta, mapy, kompas oraz powielone przez nauczyciela materiały źródłowe.
Wycieczka powinna oddziaływać na wyobraźnię, rozbudzać poczucie
więzi z regionem, rozwijać zainteresowanie historią regionalną.
Cele lekcji:
Po zakończeniu wycieczki uczeń:
zna:
– przywódców powstania walczących na terenie Rybnika (Wincenty
Motyka, Wojciech Zdrzałek, Ludwik Piechoczek, Nikodem Sobik, Józef
Płaczek, Feliks Michalski, Walter Larysz)
– miejsca na terenie Rybnika, gdzie toczyły się najcięższe walki w czasie
pierwszego i trzeciego powstania śląskiego (Gotartowice, Zebrzydowice,
Paruszowiec, zabudowania szpitala psychiatrycznego)
rozumie:
– wpływ, jaki na działalność powstańczą na terenie Rybnika miały Polski
Komisariat Plebiscytowy i Polska Organizacja Wojskowa
potrafi:
– omówić przebieg walk powstańczych na terenie Rybnika
– wskazać na mapie obszary Rybnika, na których toczyły się walki w trakcie powstań śląskich
– korzystać z różnych źródeł informacji
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– wykorzystać zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach problemowych (np.
w przygotowaniu artykułu, pracy plastycznej, do przygotowania wystawy
fotograficznej)
– znaleźć budynek, który był siedzibą Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i Polskiej Organizacji Wojskowej
– wskazać, gdzie na terenie Rybnika znajdują się miejsca pamięci związane z powstaniami śląskimi
Wycieczkę można zrealizować w ciągu jednego dnia, można też ją
podzielić na kilka etapów. Niektóre jej elementy można zrealizować
w ciągu 2 godzin lekcyjnych.
Przeprowadzenie wycieczki wiąże się ze spacerem w centrum miasta,
oraz z wyjazdami w promieniu kilku kilometrów poza centrum. Najważniejsze punkty wycieczki to związane z pierwszym powstaniem śląskim
rybnickie dzielnice Gotartowice i Zebrzydowice oraz powiązane z trzecim powstaniem okolice centrum Rybnika, Paruszowiec i okolice szpitala
psychiatrycznego.
Przebieg wycieczki
1. Wyjście do muzeum w Rybniku – lekcja muzealna „Powstańców
zaciągają”
2. Wyjazd poza miasto do dzielnicy Gotartowice. Dojazd możliwy
jest autobusem miejskim. Wysiadamy na przystanku Rybnik Gotartowice szkoła. Dochodzimy do ulicy Gotartowickiej 18. Jest to miejsce,
gdzie dawniej znajdował się dwór. W tych okolicach toczyły się działania powstańcze. Teren dawnego dworu wykorzystywany jest obecnie
na działalność gospodarczą. Uczniowie zapoznają się z kopią mapy
z początku XX wieku i porównują ją z mapą współczesną. Starają się
wyliczyć zaistniałe zmiany. Nauczyciel omawia nastepnie przebieg walk
w pierwszym powstaniu śląskim.
Do najwcześniejszych walk w okresie pierwszego powstania w okolicach Rybnika doszło na terenie dzielnicy Gotartowice. 18 sierpnia 1919
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roku powstańcy z Gotartowic, Ligoty, Boguszowic i Chwałowic, dowodzeni przez Wincentego Motykę, zaskoczyli i obezwładnili wartowników oraz po krótkiej walce opanowali placówkę niemiecką stacjonującą
w dworku gotartowickim. Sukces odniosła też kompania Adolfa Szymury,
która rozbroiła Niemców śpieszących na pomoc placówce zaatakowanej
w Gotartowicach. Sukcesy powstańców skłoniły Niemców do energicznego działania. Kontratak sił niemieckich doprowadził do bitwy na polach
między Ligotą Rybnicką a Gotartowicami. Po wyczerpaniu amunicji, 30
powstańców poddało się, a główne siły wycofały się na teren państwa
polskiego.
3. Następnie wyjeżdżamy poza miasto w kierunku zachodnim, do
dzielnicy Zebrzydowice, około 3 km od centrum. Dojazd w okolice
wiaduktu w Zebrzydowicach możliwy jest autobusami miejskimi nr 26,
27, 28, 29. Wysiadamy na przystanku Maroko Nowiny Księżok. Idziemy
w kierunku wiaduktu kolejowego. Nauczyciel omawia ogólną sytuację
związaną z potyczką między powstańcami dowodzonymi przez Wojciecha Zdrzałka a przemieszczającym się na rowerach oddziałem Grenzschutzu.
Nauczyciel rozdaje uczniom kopie ksero z tekstem źródłowym, w którym przebieg walki opisuje dowódca oddziału powstańców Wojciech
Zdrzałek. Jeden z uczniów odczytuje na głos tekst.
„Wybuchło pierwsze powstanie. My peowiacy w Zebrzydowicach
zebraliśmy się dnia 18 sierpnia 1919 roku o godzinie osiemnastej pod
lasem zwanym Rozsochorz. Niedługo też potem przyszło do pierwszej
utarczki pomiędzy nami a Grenzschutzem. Dowodziłem naszym oddziałem. Zaraz na początku strzelaniny, jaka się po obu stronach wywiązała,
zraniony został powstaniec Jan Węgrzyk z Zebrzydowic. Kilku z naszych
dostało się do niewoli niemieckiej. Byli to: Ryszard Berger, Alojzy Berger,
Paweł Mojżesz i Izydor Zieleźny. Wszyscy pochodzili z Zebrzydowic. Te
niespodziewane straty popchnęły nas do kontrnatarcia. Rzuciliśmy się na
wroga. Chodziło nam o odbicie jeńców. Deptaliśmy wojsku po piętach
i ścigaliśmy wycofujący się Grenzschutz aż do kamienia szosowego
z liczbą 2300, czyli pod sam most kolejowy. Tu właśnie prowadzi droga
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z Rybnika do Zebrzydowic – Lyski. Strzelaliśmy gęsto z karabinów i rzucali
również granaty ręczne. Wszystko jednak bez skutku, bo żołnierze wsunęli
się za nasyp kolejowy i pod jego osłoną wycofywali się w stronę Rybnika.
Nie było innej rady, jak wedrzeć się na most kolejowy. Tak też zrobiliśmy.
Niemcy uciekali po szosie. Myśmy poczęli do nich walić z karabinów,
a częściowo biliśmy w nich ręcznymi granatami.
W tym samym czasie Roman Zieleźny i Antonina Wieczorkowa z Zebrzydowic, przekradając się rowami, zauważyli, że na górze po obu stronach szosy usadowiły się silne oddziały wojska. Rzeczywiście, w pewnej
chwili otwarto do nas bardzo silny ogień. Zmierzch zapadał coraz bardziej. Łatwo było teraz Niemcom przejść do nowego natarcia. Uderzyli
na Rozsochorz. Zmusili nas przez to do odwrotu. Trzeba powiedzieć, że
byliśmy bardzo słabo uzbrojeni. Rozsypaliśmy się i obserwowali nieprzyjaciół. Grały z tamtej strony karabiny maszynowe, padały granaty ręczne,
a na niebie pryskały rakiety. Grenzschutzowi udało się obsadzić skraj
lasu. Ostrzeliwano las do późnej nocy. Na torze kolejowym przetaczał się
pociąg pancerny. Mimo to nie można było wracać do domów. Zaszyliśmy
się więc w lesie. Tymczasem grenzschutzowcy przeszukiwali prawie codziennie las, nadto przeprowadzali rewizje w domostwach przyległych
do lasów pomiędzy Zebrzydowicami i Chwałowicami. Taką rewizję przechodził Gaszka, Hajduczek, Adamczyk. Mimo że nocowaliśmy w stodole,
nie odkryto nas. Ustawiono armaty w Rybniku i bito z nich do lasów.
Jednego dnia wystrzelono dwadzieścia szrapneli. Wobec całkowitego
załamania się powstania, wydostaliśmy się pewnego dnia z lasu – było
to w czternaście dni po wybuchu powstania – i udaliśmy się ku granicy”
(W. Zdrzałek: W I powstaniu pod Rybnikiem. W: Pamiętniki powstańców
śląskich. Red. R. Pitera-Ratapi. Katowice 1957, s. 85).
Na podstawie źródłowej relacji Wojciecha Zdrzałka i mapy uczniowie
rekonstruują przebieg wydarzeń. Opisują kierunki natarcia wroga, wskazują możliwości wykorzystania ukształtowania terenu w celu przeprowadzenia skutecznej obrony i dokonania ataku.
Uczniowie przeprowadzają sondę z mieszkańcami okolicznych terenów na temat ich wiedzy o wydarzeniach, które rozegrały się w ich oko-
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licy. Na zakończenie tego etapu wycieczki proponuję spacer ścieżkami
lasu Rosochocz.
4. Wracamy do centrum Rybnika. Udajemy się na ulicę św. Jana nr 2,
gdzie zatrzymujemy się obok siedziby Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczniowie zapoznają się
z tablicą umieszczoną na ścianie budynku, informującą o roli, jaką odegrał ten budynek w latach 1920–1921. Nauczyciel przedstawia historię
wspomnianej organizacji.
Polski Komisariat Plebiscytowy to instytucja, która reprezentowała
interesy państwa polskiego i polskiej ludności Górnego Śląska na obszarze plebiscytowym. Na konferencji paryskiej przedstawiciele zwycięskich
mocarstw podjęli decyzję, że o losie Górnego Śląska zadecyduje plebiscyt. Nad przebiegiem głosowania miała czuwać Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa Górnego Śląska. Jednocześnie utworzono
2 komisariaty plebiscytowe – niemiecki i polski. Polski Komisariat Plebiscytowy (PKPleb.) miał główną siedzibę w Bytomiu w hotelu Lomnitz. Na
jego czele stanął Wojciech Korfanty. Zakres działalności Komisariatu jest
imponujący. Komisariat zatrudniał 1 tys. ludzi. Podlegały mu komitety
powiatowe i gminne. W zakresie zainteresowań PKPleb. znajdował się
całokształt życia społecznego, politycznego, gospodarczego. Funkcjonowały wydziały np. wywiadowczy, polityki wewnętrznej, prasowy, szkolny,
kulturalny, oświatowy, administracyjny, wychowania fizycznego, prawny, rolny, kolei i poczt, górniczy, kościelny, przemysłu i handlu, zdrowia,
dyplomatyczny i propagandy zagranicznej. Niemcy twierdzili nawet, że
PKPleb. to prawdziwy rząd w miniaturze. Na czele komisariatu rybnickiego stanął początkowo lekarz Feliks Biały, a następnie adwokat dr Marian
Różański. Komisariat liczył 27 wydziałów i sekcji:
W 1919 roku została założona Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska (POW G.Śl.). Jej głównym celem stało się przygotowanie do
walki zbrojnej w obronie zagrożonej polskości. W połowie stycznia 1919
roku POW G.Śl. powstała w Rybniku. Jej komendantem na terenie powiatu rybnickiego został Józef Buła, a później Ludwik Piechoczek. Organizacja na naszym terenie bardzo szybko się rozwijała. Wkrótce osiągnęła

175

176

Stanisław Kucharczak

liczbę 5 tys. członków, co stanowiło największą liczbę zaprzysiężonych
na terenie całego Górnego Śląska. Tak wielka liczba członków organizacji
umożliwiła stworzenie na obszarze powiatu rybnickiego 2 pułków Strzelców Rybnickich. W Rybniku działał II Batalion 2. Pułku, którym dowodził
Ludwik Piechoczek.
5. Najlepszym miejscem, w którym można omówić przebieg trzeciego
powstania śląskiego na terenie Rybnika, jest najwyższy dostępny punkt
miasta. Punktem takim, z którego moglibyśmy podziwiać panoramę okolicy, obecnie jest najwyższy poziom Plazy lub Focusa. Prawdopodobnie
w przyszłości do zwiedzania zostanie udostępniona wieża kościoła św.
Antoniego. Po dojściu na platformę widokową nauczyciel omawia wydarzenia z 3 maja 1921 roku. Jednocześnie rozdaje kopie kserograficzne
z relacją Nikodema Sobika o zdobyciu Rybnika.
Trzecie powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku.
Dosyć szybko i bez większych starć opanowano tereny wiejskie powiatu,
gdzie większość mieszkańców stanowiła ludność polska. Ostry charakter
przybrały walki w ośrodkach miejskich. Tak było m.in. w Żorach, Wodzisławiu i Rybniku. Szczególnie trudne zadanie dla oddziałów powstańczych
stanowiło opanowanie Rybnika. W mieście znajdowały się znaczne siły
niemieckie i wspierający je oddział włoski. Pierwszy w okolicach miasta pojawił się powstańczy II Batalion rybnicki dowodzony przez Józefa
Płaczka, który bez powodzenia próbował zająć miasto. Sytuacja uległa
zmianie, gdy pod Rybnikiem znalazły się oddziały przybyłe spod Żor,
dowodzone przez Nikodema Sobika i Feliksa Michalskiego. Dowódcy
oddziałów powstańczych, zbliżających się do Rybnika, otrzymali rozkaz:
„Po zajęciu Żor, baon II i cały baon III, dowódca p. Michalski Feliks z Szerokiej, powiat pszczyński, podjedzie na wozach i autach ciężarowych
pod Rybnik. Rozwinie się wzdłuż toru kolejowego na lewo i prawo od
szosy Rybnik – Żory. O godz. punkt 4-ta rozkaz rozpoczęcia ataku. Sądy
wojenne: kto zawiedzie zaufanie i nie stawi się do walki, zostanie oddany
pod sąd wojenny. Włosi: gdyby Włosi zastosowali się neutralnie, to dać im
spokój, w przeciwnym bowiem razie strzelać” (B. Cimała: Pułk żorski w III
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powstaniu śląskim. W: Nad Odrą i Bierawką podczas III powstania śląskiego.
Red. Z. Kapała. Bytom 1995, s. 185)
Oddziały powstańcze, przygotowujące się do ataku na Rybnik, otoczyły miasto z wszystkich stron. II Batalion pułku rybnickiego zajął pozycje
od szosy rydułtowskiej w kierunku szosy wodzisławskiej do wieży ciśnień
za dworcem kolejowym. Od strony północno-wschodniej kompanie II Batalionu pułku rybnickiego ustawiły się od szosy orzepowickiej w kierunku szosy wielopolskiej, aż do szosy Rybnik – Katowice. Bataliony żorskie
przygotowywały natarcie wzdłuż torów kolejowych Katowice – Rybnik
i szosy Żory – Rybnik.
Uczniowie pokazują pozycje zajmowane przez poszczególne bataliony.
O godzinie 4.00 powstańcy ruszyli do gwałtownego natarcia na centrum miasta. Przygotowania do ataku i szturm na śródmieście tak wspomina Nikodem Sobik, dowódca II Batalionu żorskiego: „Karabiny maszynowe zajmują stanowiska swoje na wzgórzach przeze mnie wskazanych.
Również jeden ciężki karabin maszynowy umieściłem już po południu
poprzedniego dnia w domu p. Piszczka przy ul. Kościuszki. Zadaniem
karabinu maszynowego było to, że o ile Niemcy będą się bronić, lub też
kontratakiem na nas uderzą, to wtenczas owy karabin miał im narobić
duże straty, strzelając na ich tyły. Dochodziła godzina 4-ta. W tym ugrupowaniu wydałem rozkaz do natarcia i szturmu. Baon II ruszył do ataku.
Rozpoczęła się strzelanina wszelkiej broni i ze wszystkich stron posypały
się strzały karabinów maszynowych, granatników i granatów ręcznych.
Osobiście posuwałem się z kompanią 6, która nacierała wzdłuż szosy
Ligota Rybnik ul. Marszałka Piłsudskiego, Sobieskiego, św. Jana, Kościelną i Rynek. Kompania powyższa otrzymała ogień ze starej szkoły obok
kościoła, gdzie mieściła się placówka Włochów. Po krótkiej walce z Włochami, Włosi zmykali. Po chwilowym odpoczynku i posiłku w Rybniku,
nakazałem baonowi II na Rynku ustawić w kozły broń i odczekać dalszych
rozkazów” (N. Sobik, sprawozdanie z zajęcia Żor, Rybnika, Paruszowca,
maszynopis w zbiorach Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/437).
Widząc całą panoramę miasta, z pomocą mapy, kompasu, wykładu
nauczyciela, tekstów źródłowych i mapki bojowej, ilustrującej zajęcie
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Rybnika uczniowie określają położenie ważniejszych punktów miasta
oraz ustalają kierunki, z których powstańcy przeprowadzili atak na miasto.
6. Po zejściu z platformy widokowej udajemy się do Paruszowca, dokąd dojeżdżamy autobusem miejskim. Wysiadamy na przystanku Rybnik
Paruszowiec. Udajemy się na ulicę Przemysłową w kierunku pomnika
poświęconego pamięci mieszkańców poległych w Trzecim Powstaniu
Śląskim oraz pomordowanych w obozach koncentracyjnych. Przy pomniku czytamy opis walk autorstwa Nikodema Sobika. Wszyscy uczniowie
analizują tekst i przy pomocy współczesnej mapy oraz mapy bojowej,
ilustrującej walki o Paruszowiec próbują zlokalizować i zrekonstruować
opisywane wydarzenia.
„Już baon II stał w szyku bojowym, maszerując w kierunku Paruszowca. Idąc na czele swego baonu, dotarliśmy do Kolonii Ogrodniczej. Z tego
miejsca zauważyłem, że stary tor kolejowy Rybnik – Piaski był silnie obsadzony przez Niemców i na kilku domach w Paruszowcu byli Niemcy,
mający do dyspozycji dwa ciężkie karabiny maszynowe. Nic złego nie
przypuszczając, gdyż Niemcy na znak poddania wywiesili białe chorągiewki, zbliżyliśmy się do Niemców na jakieś 200 metrów. W tym samym
momencie otwarli Niemcy ogień na czoło baonu. Zaskoczone silnym
i ciągłym ogniem czoło baonu stanęło, reszta zaś baonu ukryła się za
domy Kolonii Ogrodniczej. Byli wtedy pierwsi ranni i zabici”.
Powstańcy znaleźli się w pułapce. W tej sytuacji dowódca dokonał
przegrupowania i wydał rozkaz: „Godzina 9.35 otworzyć ogień z wszystkich broni, a to z karabinów maszynowych, granatników i karabinów
ręcznych. Godzina 10 na umówiony sygnał wystrzeleniem rakiety w górę
rusza baon II do natarcia i szturmu. Dalszy przebieg walki wg dowódcy
był następujący: Rakieta wystrzelona dała znak do natarcia i szturmu.
Ze wszystkich stron rozpoczęło się bombardowanie pozycji nieprzyjacielskich. Już nie było mowy o zatrzymaniu nas przez Niemców, chociaż
przyznać muszę, że nieprzyjaciel bronił się po bohatersku. Było już za późno. Jeden rzut granatem ręcznym i kilku skokami natarliśmy na pozycje
niemieckie. Wprawdzie Niemcy leżący na starym torze kolejowym poddali się, ale ci, co byli na dachach, rzucali granaty ręczne na nacierających
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z baonu II. Rozpoczęła się walka po domach. Kilku odważnych ludzi razem
ze mną obezwładniło Niemców na dachach, a obsada niemiecka, o ile nie
była rozbita, została zrzucona na ziemię. Walka była ciężka. Powstańcy
bili się po bohatersku. Straty po stronie niemieckiej były bardzo duże”
(B. Cimała: Pułk żorski..., s.186).
Na podstawie mapy oraz relacji Nikodema Sobika uczniowie rekonstruują przebieg wydarzeń. Znajdują w terenie charakterystyczne punkty
opisane w źródle.
7. W następnym etapie wycieczki udajemy się w kierunku zabudowań szpitala psychiatrycznego. Zatrzymujemy się przy rondzie gliwickim obok muru szpitala. Znajduje się tu tablica poświęcona kapitanowi Walterowi Laryszowi. Dalej idziemy drogą wzdłuż muru szpitala
(ul. Kapitana Waltera Larysza). W trakcie spaceru nauczyciel opowiada
o walkach w tej okolicy. Po opanowaniu centrum Rybnika znaczne siły
nieprzyjaciela pozostały jeszcze za murami szpitala psychiatrycznego.
Niełatwe zadanie zdobycia zakładu powierzono batalionowi Józefa Płaczka. Powstańcy zaatakowali szpital od strony ulicy Rudzkiej, Gliwickiej
z rejonu Wielopola i z terenu cegielni (cegielnia znajdowała się za obecną ulicą J. Kotucza.) W głębokim dole cegielni, który stanowił świetną
osłonę dla atakujących, umieszczono karabiny maszynowe i granatniki. Po godzinnym ostrzale powstańcy ruszyli do szturmu, który zakończył się pełnym sukcesem. W walce poległ jednak kapitan Walter
Larysz. Zginęło m.in. 19 żołnierzy włoskich. W trakcie walk poległo
6 powstańców. Straty po stronie niemieckiej to 18 zabitych.
8. Na koniec wycieczki szlakiem powstańców proponuję udać się na
cmentarz rybnicki. Wchodzimy przez główną bramę od ulicy J. Kotucza.
Przechodzimy ok. 30 metrów, skręcamy w prawo, przechodzimy obok
pomnika Powstańców Śląskich, zatrzymujemy się przy zbiorowym grobie
dowódców powstań śląskich. Leżą tutaj: Alfons Zgrzebniok, Jan Dziuba,
Józef Michalski, Maksymilian Iksal, Wilhelm Bluszcz. Naprzeciw tego grobu znajduje się mogiła Jana Wyględy.
Nauczyciel przedstawia postacie związane z powstaniami.
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Maksymilian Iksal. Urodził się w 1895 roku, zmarł w 1981 roku. Był
współtwórcą POW G.Śl. W sierpniu 1919 roku stanął na czele 5-osobowego komitetu, który wydał rozkaz komendantom w powiecie rybnickim
i pszczyńskim o rozpoczęciu powstania.
Alfons Zgrzebniok to jedna z najwybitniejszych postaci związanych
z powstaniami śląskimi. Urodził się w 1891 roku w Dziergowicach. W 1914
roku został wcielony do armii niemieckiej, na froncie został trzykrotnie
ranny. W 1919 roku mianowano go komendantem POW G.Śl. Był jednym
z dowódców pierwszego i drugiego powstania śląskiego. W trzecim powstaniu pełnił funkcję szefa oddziału personalnego Naczelnej Komendy
Wojsk Powstańczych, a następnie został doradcą wojskowym przy sztabie
1 Dywizji Wojsk Powstańczych. W okresie międzywojennym pracował
jako nauczyciel w gimnazjum. Aktywnie działał w Związku Powstańców
Śląskich, którego był założycielem. Zmarł w 1937 roku i zgodnie z jego
wolą pochowano go w Rybniku.
Jan Dziuba. Urodził się w 1882 roku, zmarł w 1938 roku. Uczęszczał do
szkoły ludowej w Golejowie, po której ukończeniu pracował w Hucie Silesia. Od 1919 roku został jednym z najważniejszych organizatorów POW
G.Śl. w powiecie rybnickim. Uczestniczył w trzecim powstaniu śląskim.
W latach 1935–1938 był posłem do Sejmu Śląskiego.
Józef Michalski. Urodził się 1889 roku, zmarł w 1947 roku. Był jednym z założycieli POW G.Śl. Walczył w trzech powstaniach śląskich.
W drugim powstaniu kierował zwycięskim atakiem na Wodzisław Śląski.
W okresie trzeciego powstania dowodził pułkiem wodzisławskim. W latach 1935–1939 był posłem Sejmu Śląskiego.
Jan Wyglenda (pseudonim Traugutt) urodził się w 1894 roku w Brze
źnicy koło Raciborza, zmarł w 1973 roku w Rybniku. Przed pierwszym
powstaniem został zastępcą komendanta POW Górnego Śląska i kierownikiem wywiadu tej organizacji. W pierwszym powstaniu, na czele stuosobowego oddziału, rozbił siły niemieckie w pobliżu Godowa.
W trzecim powstaniu był zastępcą dowódcy i szefem sztabu GO „Północ”. W okresie międzywojennym pełnił funkcję starosty powiatu lublinieckiego, a następnie rybnickiego. Podczas II wojny światowej walczył
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. W okresie stalinowskim na
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podstawie fałszywych oskarżeń trafił do więzienia, gdzie przebywał
w latach 1950–1956.
W pobliżu znajduje się grób Feliksa Białego (kwartał 5, po przeciwnej
stronie przejścia w stosunku do pomnika Powstańców Śląskich, dziesiąty
grób od przejścia). Feliks Biały urodził się w 1875 roku w Poznańskiem,
zmarł w 1943 roku. Był wybitnym lekarzem i działaczem narodowym.
Działał w Uniwersytecie Ludowym, Towarzystwie Turystycznym „Beskid”
i w rybnickim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. W 1904 roku zamieszkał w Rybniku. W czasie I wojny światowej został wcielony do wojska
niemieckiego, gdzie służył w charakterze lekarza. W czasie przygotowania do plebiscytu pełnił początkowo funkcję komisarza powiatowego
PKPleb. w Rybniku. Podczas trzeciego powstania śląskiego pełnił funkcję
komendanta szpitala polowego w Rybniku. Zmarł w Krakowie, zwłoki
przewieziono do Rybnika dopiero w 1960 roku. Obecnie Medyczna Szkoła
Policealna w Rybniku nosi imię dr. Feliksa Białego.
Następnie wracamy do pomnika Powstańców Śląskich. Wycieczkę
kończymy złożeniem kwiatów pod pomnikiem.
Propozycje zadań dla uczniów na zajęciach po wycieczce
1. Na planie miasta narysuj trasę wycieczki.
2. Na planie miasta zaznacz miejsca pamięci związane z powstaniami
śląskimi.
3. Wykonaj pracę plastyczną dotyczącą wydarzeń z lat 1919–1921 na
terenie Rybnika.
4. Wymień 3 dowódców powstańczych biorących udział w zajęciu
Rybnika w trzecim powstaniu śląskim.
5. Wymień 6 powstańców spoczywających na cmentarzu w Rybniku
6. Gdzie na obszarze, który obecnie należy do Rybnika, toczyły się
najcięższe walki w pierwszym i trzecim powstaniu śląskim?
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7. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej omów postawę oddziałów
włoskich na Górnym Śląsku. Z czego taka postawa wynikała?
8. Uzupełnij zdania z luką.
Wieczorem 18 sierpnia 1919 r. oddział powstańców z Jejkowic i Zebrzydowic dowodzony przez (*)………………… ……….………. zebrał
się w okolicy lasu (**)…………………….
W Rybniku przy ulicy św. Jana nr 2, niedaleko rynku, w latach 1920–1921
znajdowała się powiatowa siedziba Polskiego (***) ……………………….…
………………………. i Polskiej (****)…………..……… ……………….
……..…………. ……..…………… . Jej komendantem na terenie powiatu
rybnickiego został (*****)……..……… …….….…... .
Walką o zdobycie Paruszowca dowodził (******) ……………..
……………… .
* – podaj imię i nazwisko
** – podaj nazwę
*** – uzupełnij nazwę
**** – uzupełnij nazwę
***** – podaj imię i nazwisko
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