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Setna Rocznica Trzeciego Powstania Śląskiego 
 
Zgodnie z przyjętą  formułą historyczną 11 listopada 1918 roku uznawany  jest jako dzień 
formalnego odzyskania przez Polskę niepodległości. Symboliczna data mając naturalnie 
olbrzymie historyczne znaczenie w dziejach państwa jest jednocześnie punktem odniesienia 
do wielu wydarzeń towarzyszących. Od chwili formalnego zadeklarowania niepodległości 
minęło jeszcze pond 2 lata do ostatecznego ukształtowania się granic, ustroju  i struktur 
władzy II Rzeczypospolitej.  
Do wydarzeń o wielkiej wadze w drodze prowadzącej do geopolitycznego kształtu Polski po 
odzyskaniu niepodległości zaliczyć bez wątpienia należy Powstania Śląskie z lat 
1919,1920,1921. Setna rocznica Trzeciego powstania jest  szczególną chwilą do 
przypomnienia ówczesnych wydarzeń. 
 
Sytuacja na Śląsku przed wybuchem powstań wyzwoleńczych 
 
Zakończenie działań wojennych i klęska zarówno Niemiec jak i Austro-Węgier stały się 
jednoznaczną przesłanką do ustanowienia nowych porządków granicznych na obszarach 
pokonanych państw. Na pograniczu Niemiecko-Austriackim znajdowały się obszary, które do 
czasów I wojny światowej podlegały podziałom granicznym jakie ustanowione zostały jeszcze 
w roku 1763 po ostatecznym zakończeniu tzw. Wojen Śląskich 1740-1763. Większość ziem 
śląskich znalazła się po  stronie pruskiej. Przy Austrii pozostał tzw. Śląsk Opawski i Śląsk 
Cieszyński. 
W sensie symbolicznym można przyjąć iż początki walk o polski Śląsk powiązane są z 
utworzeniem Legionu śląskiego w Cieszynie – umownie 21 września 1914 roku rekrutował  
się z 600 ochotników z terenów Śląska Cieszyńskiego, który w ramach II Brygady Legionów 
pod dowództwem gen. Józefa Hallera uczestniczył we wszystkich kampaniach wojennych w 
Karpatach i Besarabii, na Bukowinie i Wołyniu. Jan Łysek, "Oddział śląski w Legionach 
polskich", Dziennik Cieszyński 1916 nr. I. Legioniści brali udział między innymi w bitwie pod 
Mołotkowem oraz w bitwie pod Kostiuchnówką, gdzie poległ dowódca kompanii, porucznik 
Jan Łysek. ("Zaranie Śląskie", zeszyt 3, Cieszyn-Katowice 30 września 1934.) 
Po zakończeniu I wojny światowej pretensje do Śląska Cieszyńskiego zgłosiły Polska oraz 
Czechosłowacja. Pomimo wcześniejszych ustaleń co do podziału tego rejonu wzdłuż granic 
etnicznych, 23 stycznia 1919 roku wojska czechosłowackie przekroczyły linię demarkacyjną i 
zaatakowały nieliczne oddziały polskie. Rząd Czechosłowacji tłumaczył swoją akcję 
koniecznością zapobiegnięcia przeprowadzeniu wyborów do Sejmu na terenach, o 
przynależności których decyzja miała dopiero zapaść. Ofensywa zatrzymała się na linii Wisły 
31 stycznia, kiedy nastąpiło zawieszenie broni po bitwie pod Skoczowem. 3 lutego 1919 r. 
zawarto porozumienie, na mocy którego ustalono nową linię demarkacyjną (wzdłuż linii kolei 
Koszycko-Bogumińskiej). Ostatnie walki były podjęte przez stronę czeską między 21 a 24 
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lutego. 25 lutego wojsko polskie wkroczyło do Cieszyna. E.Kozłowski, M.Wrzosek Historia 
oręża polskiego 1795-1939 WP, Warszawa 1984 s.592, Marian Eckert, Historia Polski 1914-
1939 WSiP, Warszawa 1990, s.80 
 
Uwarunkowania polityczne i wojskowe Powstań Śląskich 
 
Tymczasem na Górnym Śląsku sytuacja była o wiele bardziej złożona. Niemcy wprawdzie 
przegrały wojnę, jednakże praktycznie wszystkie tereny państwa po 11 listopada 1918 roku 
nadal administracyjnie podlegały Berlinowi.  
Jednocześnie wobec dynamiki wydarzeń za Brynicą, kształtowaniem się podstaw polskiej 
państwowości, wobec wydarzeń na Śląsku Cieszyński i w Wielkopolsce coraz wyraźniej 
potęgowała się polaryzacja tendencji narodowych na Śląsku. Niezależnie od różnorodności 
postaw, większość słowiańskich mieszkańców Śląska widziała swą przyszłość w kompilacji z 
odbudowującym się państwem polskim. 
Ludność Śląska utożsamiająca się z polskością podejmowała pierwsze działania organizacyjne 
już w końcu roku 1918. Podstawą organizacyjną polskich związków para-militarnych a 
następnie wojskowych były prowadzące tu dynamiczną pracę Gniazda Sokoła 
Tworzenie polskich sił zbrojnych na Górnym Śląsku rozpoczęło się na dwa tygodnie przed 
zakończeniem działań wojennych, inicjatorem podjętych w tym zakresie działań był dyrektor 
Banku Ludowego w Siemianowicach Józef Dreyza. Pierwszą konfrontacją w formie starć 
między władzą niemiecką a ludnością śląską było tzw. Powstanie Oleskie poprzedzające 
późniejsze powstania Śląskie Po zakończeniu I wojny światowej Polacy zamieszkali na ziemi 
oleskiej chcieli przyłączenia do Polski, Niemcy pozostania w Rzeszy. Na tym tle wybuchały 
nieporozumienia, a nawet bójki. 15 grudnia 1918 doszło w Oleśnie do pierwszych starć 
niemiecko - polskich . Żołnierze Grenzchutzu pobili na wiecu w Oleśnie ks. P. Kuczkę. W jego 
obronie stanęli polscy miejscowi chłopi z wsi okolic Olesna. Doszło do gwałtownych starć. W 
nocy z 7/8 czerwca 1919 roku miała miejsce próba wywołania powstania w Oleśnie. Akcja 
zakończyła się tylko jednym wypadem na leśniczówkę w okolicach Wachowa, po czym nie 
podjęto już żadnych akcji zaczepionych (Franciszek Hawranek: Encyklopedia powstań 
śląskich. s. 353-4, 437.) 
Tymczasem na Górnym Śląsku trwały działania związane z powoływaniem komendantur 
powiatowych POW. Do Końca stycznia 1919 roku praktycznie we wszystkich powiatach 
zostają ustanowione zostają komendantury.  
Na sytuację na Śląsku znaczący wpływ miały walki w Wielkopolsce związane z Powstaniem 
Wielkopolskim. Jednocześnie trwały intensywne zabiegi dyplomatyczne o rozwiązanie 
sytuacji Śląska. Jednakże wobec realnego niebezpieczeństwa braku powodzenia w 
rokowaniach dyplomatycznych kierownictwo POW podejmuje decyzję o przygotowaniach do 
powstania zbrojnego. Dowództwo POW zakładało iż najdogodniejszym terminem 
rozpoczęcia akcji powstańczej będzie połowa kwietnia  
Sytuacja uległa radykalnej zmianie po wizycie delegacji ze Śląska w Poznaniu dnia 17 
kwietnia, w trakcie obrad Korfanty był przeciwko wybuchowi powstania w tym czasie 
argumentując problemami dyplomatycznymi na konferencji w Paryżu i zblokowaniem 
powrotu do Polski armii generała Hallera. Akcja powstańcza została odwołana.  
Niemniej jednak przez niemal cały maj i czerwiec trwały nieustannie manifestacje i nasilała 
się konfrontacja polsko-niemiecka 
W tej  sytuacji wzrastających konfliktów  kierownictwo POW podejmuje ponownie decyzję o 
rozpoczęciu powstania. Datę wybuchu zaplanowano tym razem na noc 22/23 czerwca. I tym 



razem po interwencji Korfantego i Paderewskiego odstąpiono od planów wybuchu 
powstania. Henryk Zieliński, Pozycja Polski na arenie międzynarodowej, polityka zagraniczna 
rządu Paderewskiego (w;) Historia Polski  t.IV  PWN Warszawa 1969 s.295). Rozkaz o 
wstrzymaniu powstania nie dotarł do powiatu kozielskiego, Walki które tu wybuchły bez 
jakiegokolwiek wsparcia zakończyły się zupełnym fiaskiem. W lipcu z powodu działań 
niemieckich dowództwo POW zostało przeniesione do Strumienia. Przygotowania da akcji 
powstańczej były kontynuowane. Wobec aresztowania organizatora akcji wojskowej Józefa 
Grzegorka na naradzie w Bytomiu w dniach 16/17 sierpnia podjęta zostaje decyzja o 
wybuchu zbrojnego powstania. Po krótkiej naradzie Bytom wydał hasło powstania do 
wszystkich powiatów, ustalając termin ruszenia na godzinę 2-gą w nocy z 17 na 18 sierpnia. 
Rozkaz podpisany był przez Jana Przybyłka i Wiktora Rumpfelda. (Grzegorzek J., Pierwsze 
powstanie śląskie 1919 roku w zarysie, Katowice 1935. S.157) 
Pierwsze powstanie Śląskie rozpoczęło się od akcji zbrojnej w okolicach Pszczyny objęło 
następnie Tychy, Mikołów Bieruń stary, Tarnowskie Góry, Rybnik, Wodzisław Śląski oraz 
okolice Katowic i Bytomia. Pomimo wynikających z zaskoczenia kilku udanych akcji, wobec 
olbrzymiej przewagi strony niemieckiej w dniu 24 sierpnia dowódca powstania Alfons 
Zgrzebniok podejmuje decyzję o zaprzestaniu walk. (zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/I 
powstanie śląskie) 
Idea zbrojnej walki o polski Śląsk pozostała jednak żywa. Niemal dokładnie rok później (19/20 
sierpnia do 25 sierpnia 1920 ) ma miejsce drugie powstanie. Po fali protestów ludności 
Śląska z kwietnia i maja 1920 roku w dniu 19 sierpnia rozpoczął się strajk generalny a   
dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska,  Alfons  nakazało  niezwłoczne 
rozpoczęcie działań bojowych we wszystkich 5 okręgach wojskowych POW Tadeusz 
Jędruszczak Górny Śląsk w 1920 roku. Drugie Powstanie Śląskie w: Historia Polski T.IV s.446 . 
W dniach 20–21 sierpnia 1920[3] 2 tys. kilkuset powstańców śląskich[4] pod dowództwem 
ppor. Stanisława Krzyżowskiego, powiatowego komendanta POW G.Śl. w Pszczynie[6], 
opanowało cały powiat pszczyński Na Górnym Śląsku powstańcy śląscy zdobyli w toku walk 
m.in. miejscowości: Szopienice, Mikołów, Murcki, Hołdunów, Dąbrówka Mała, Janów, 
Nikiszowiec, Giszowiec, Ochojec oraz Hutę Baildon, Rozbark, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka 
Wielka, Brzozowice-Kamień, Piekary Śląskie, Miechowice, Bogucice, Bytom (opuszczony 
wkrótce przez powstańców na żądanie koalicji).W powiecie rybnickim powstańcy pod 
dowództwem Jana Wyglendy i Józefa i Mikołaja Witczaków opanowali teren do linii Pszów – 
Wodzisław Śląski – Godów, a oddziały z Józefem Michalskim na czele zdobyły Wodzisław 
Śląski[8]. Encyklopedia Powstań Śląskich, red. F. Hawranek (i in.), Opole 1982 s.104,260,298; 
Marian Eckert Historia Polski 1914-1939 s.107 W związku z tym, że 24 sierpnia 
Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku nakazała rozwiązać 
niemiecką Sicherheitspolizei, uznano, że należy zakończyć działania powstańcze, co nastąpiło 
w dniu 25 sierpnia 1920 r. W ten sposób podstawowy postulat strony polskiej został 
spełniony. Po II powstaniu Międzysojusznicza Komisja na miejsce policji niemieckiej 
wprowadziła mieszane jednostki polsko-niemieckie o nazwie Abstimmungspolizei – Apo, czyli 
„Policja Plebiscytowa” (składająca się po połowie z Polaków i Niemców). 
DDrugie Powstanie postanowienia po jego zakończeniu nie były jednak zadawalające dla 
żadnej ze stron. Wynik rozstrzygający spór o podział Górnego Śląska miał być pochodną 
powszechnego plebiscytu w tym regionie.  
Plebiscyt odbył się  dnia 20 marca 1921 roku. Wzięło  w nim udział 1 190 637 osób, z czego za 
Niemcami głosowało 707 393 osób (59,4%), a za Polską 479 365 (40,3%). Z 1510 gmin w 834 
mieszkańcy opowiedzieli się za przyłączeniem do Niemiec (55,3%), a w 674 do Polski 
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(44,7%)Marian Eckert, tamże s.109). Po niekorzystnych dla Polski wynikach plebiscytu oraz 
propozycjach podziału Górnego Śląska przedstawionych przez Międzynarodową Komisję 
Rządowo-Plebiscytową, polskie Dowództwo Obrony Plebiscytu przystąpiono do przygotowań 
powstańczych. W kwietniu 1921 roku opracowano plan wystąpienia zbrojnego, który został 
zatwierdzony przez Wojciecha Korfantego. Po przegranym plebiscycie i wobec docierających 
do Ślązaków informacji o planach niekorzystnego dla Polski podziału Górnego Śląska opcja 
zbrojnej walki o polskość Śląska stawała się nieunikniona. 
 
Okoliczności wybuchu i głównie fazy III Powstania Śląskiego 
 
Trzecie Powstanie Śląskie  wybuchło po decyzji Komisji Międzysojuszniczej  o  przyznaniu 
Niemcom prawie trzech czwartych obszaru plebiscytowego. W dniu  3 maja o godz. 2.00 w 
nocy wszystkie siły powstańcze rozpoczęły akcję bojową[5] Maciej Mielżyński (Nowina 
Doliwa), Wspomnienia i przyczynki do historji III-go powstania górnośląskiego, Mikołów 
1931, s. 80. Niemal jednocześnie z rozpoczęciem działań w nocy z 2 na 3 maja specjalny 
oddział powstańczy pod dowództwem por. Tadeusza Puszczyńskiego-Wawelberga (grupa 
Wawelberg) w ramach akcji „Mosty” wysadził w powietrze mosty kolejowe na Odrze. W ten 
sposób przerwano połączenia kolejowe z resztą Niemiec miało  największy zasięg faktycznie 
decyduje o włączeniu znacznej części górnośląskiego obszaru przemysłowego do Polski. 
Cztery fazy powstania: 
Pierwsza (3–10 maja) – powstańcy polscy opanowali tereny zakreślone „linią Korfantego”; 
Druga (11–20 maja) – umocnili się na zdobytych rubieżach, broniąc łańcucha opanowanych 
miejscowości; 
Trzecia (21 maja – 6 czerwca) – gwałtowne walki podczas kontrakcji niemieckiej. Wtedy to 
rozegrała się bitwa o Górę Świętej Anny, którą powstańcy polscy utracili oraz Kędzierzyn, ale 
nie dopuścili do przerwania linii frontu i do wtargnięcia Niemców w głąb okręgu 
przemysłowego, oraz walki na południowym odcinku frontu bitwa pod Olzą; 
Czwarta (7–24 czerwca) – ustanie walk i rozpoczęcie pertraktacji rozejmowych, przy 
pośrednictwie aliantów. Polacy i Niemcy stopniowo wyprowadzali swoje oddziały z terenu 
plebiscytowego[6]. Marek Masnyk Prowincja górnośląska (1919–1922) s. 226 w: Historia 
Górnego Śląska (red. Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek, Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2011; E.Kozłowski, M. Wrzosek , Historia Oręża polskiego s.608 
W Szopienicach powstała powstańcza Rada Naczelna (Wydział Wykonawczy Naczelnej 
Władzy[1]), z Naczelną Komendą Wojsk Powstańczych. Na czele powstania stanął, jako 
dyktator powstania Wojciech Korfanty, były polski komisarz plebiscytowy. Do kierowniczego 
grona działaczy rad ludowych w Szopienicach należeli Józef Rymer, Konstanty Wolny i Paweł 
Kempka. 
Naczelnym dowódcą został podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego Maciej Mielżyński, a 
następnie od 6 czerwca ppłk Kazimierz Zenkteller. Wielu wyższych oficerów sił powstańczych 
miało stopnie oficerskie w Wojsku Polskim. Większość oficerów pochodziła spoza Górnego 
Śląska, głównie z Poznańskiego, Galicji i Zagłębia Dąbrowskiego. W powstaniu po stronie 
polskiej brało udział pomiędzy 30 a 40 tysięcy miejscowych Górnoślązaków, w tym część 
kadry dowódczej, około 700 oficerów, 1300 podoficerów i 7000 szeregowych żołnierzy 
Wojska Polskiego, a także kilka tysięcy ochotników z głębi Polski, głównie z dużych miast – 
Poznania, Bydgoszczy, Warszawy, Łodzi, Częstochowy, Sosnowca, Krakowa i Lwowa. Według 
Encyklopedii Powstań Śląskich, wydanej w 1982 r., liczebność wojsk powstańczych sięgnęła 
65 tysięcy ludzi, zaś po stronie polskiej liczba ochotników spoza Górnego Śląska miała nie 



przekraczać 10% ogółu powstańców. Polskie Dowództwo Obrony Plebiscytu rozbudowywało 
siły zbrojne, które w przededniu wybuchu powstania liczyły około 40 tys. Osób. Witold 
Iwaszkiewicz, „Trzecie powstanie śląskie” w: „Mówią Wieki” Nr 01/2011, Wydanie specjalne 
pod patronatem Muzeum Śląskiego w Katowicach, 2011. W pierwszych dniach oddziały 
powstańcze występowały jako „terytorialne”, zgodnie z ośrodkami ich mobilizowania. Po 
utworzeniu frontu zaczęto je organizować w związki wojskowe: bataliony, pułki, a w jednym 
przypadku w dywizję. Operacyjnie całość sił została podzielona na trzy grupy: południową, 
wschodnią (środkową) i północną. Niemieckim odpowiednikiem POW była 
Kampforganisation Oberschlesien, znana jako Selbstschutz, dla której rolę ośrodka 
dyspozycyjnego pełniło dowództwo III Okręgu Wojskowego (Wehrkreiskommando III), które 
mieściło się w Berlinie, przy Reichswehrkommando. Dowódcą jego był generał porucznik 
Rumschüttel. Jemu to podlegał odpowiedzialny za koordynowanie działań struktur 
konspiracyjnych na Górnym Śląsku „Odcinek Śląsk” (Abschnitt Schlesien) z siedzibą we 
Wrocławiu. Cały teren Górnego Śląska podzieliło na trzy okręgi, które wraz z wybuchem walk 
przekształcono w zgrupowania operacyjne: – „Północ” („Nord”), z miejscem postoju w 
Kluczborku, dowódca: podpułkownik von Winkelheim, – „Środek” („Mitte”), z miejscem 
postoju w Gliwicach, dowódca: kapitan von Winkler. – „Południe” („Süd”), z miejscem 
postoju w Rybniku, dowódca podpułkownik von Reibnitz. W przeddzień wybuchu powstania 
siły te miały liczyć 35 tys. Ludzi, Tadeusz Jędruszczak, Plerbiscyt i Trzecie Powstanie Śląskie 
s.505-507 
 
Stosunki z władzami alianckimi 
 
W ciągu kilku dni po rozpoczęciu powstania, wojska alianckie podjęły akcje przeciwko 
powstańcom, m.in. rozbrajając ich w Tarnowskich Górach oraz otwierając do nich ogień z 
czołgów w Bytomiu i Katowicach (w wyniku czego zginęło kilka osób). Do walk z wojskami 
włoskimi dochodziło też m.in. w rejonie Rybnika, gdzie poległo 19 Włochów, a 94 zostało 
rannych. Neutralna formalnie a de facto przychylna powstańcom była postawa sił 
francuskich. W związku z podejmowanymi interwencjami dyplomatycznymi i atakami wojsk 
alianckich, władze powstańcze zawarły z aliantami porozumienie oddając im kilka miast, 
które następnie tylko blokowano . Pomimo dużego niezadowolenia powstańców, władze 
powstańcze zgodziły się oddać pod władzę aliantów Bytom, Katowice, Tarnowskie Góry i 
śródmieście Zabrza. Natomiast alianci wycofali się z Lublińca, Mikołowa, Olesna, Pszczyny, 
Pyskowic, Rybnika i Strzelec Opolskich, które przejęli powstańcy śląscy. 
 
Bitwa w rejonie Góry św. Anny 
 
W trakcie powstania największa bitwa odbyła się w dniach 21–26 maja w rejonie Góry 
Świętej Anny. Rozpoczęła się ona w dniu 21 maja szturmem i zajęciem tego strategicznego 
wzgórza przez bataliony Freikorpsu „Oberland” z Bawarii. Następnie Niemcy przystąpili do 
dalszego ataku na powstańczy 8 pułk Rataja. W związku z silnym naporem Niemców, ciężar 
walk obronnych od 8 pułku Rataja, przejął powstańczy 1 pułk katowicki Fojkisa oraz bataliony 
strzelecko-toszeckie „Bogdana”. Najcięższe walki toczyły się w rejonie Lichyni, Leśnicy, 
Klucza, Zalesia, Januszkowic, Krasowej i Łąk Kozielskich. W ramach niemieckich oddziałów 
Selbstschutz Oberschlesiens (Samoobrony Górnego Śląska), w walkach tych wzięła udział 
kompania dolnośląskich ochotników z okolic Wałbrzycha, dowodzona przez syna księcia 
pszczyńskiego Jana Henryka XV – hrabiego Hansa Heinricha XVII Hochberga. 



 
Bitwa pod Olzą 
 
Drugą najważniejszą bitwą III powstania śląskiego było starcie pod Olzą. Duże znaczenie dla 
całości powstańczego frontu i sukcesu powstania miała pozycja nad rzekami Olzą i Odrą w 
pobliżu Wodzisławia Śląskiego i Raciborza. Przerwanie frontu w tym miejscu groziłoby 
wejściem Niemców na tyły powstańców i klęską całego powstania. Niemiecki atak 23 maja 
1921 znad Olzy na Wodzisław Śląski został krwawo odparty przez oddziały grupy „Południe” i 
ostatecznie zdołano utrzymać pozycje obronne na linii Odry. Oddziałami polskimi dowodził 
ze sztabu w Wodzisławiu Bronisław Sikorski ps. „Cietrzew”. Ostatecznie walki pod Olzą 
przerwane zostały w wyniku ogłoszonego zawieszenia broni. 
 
Zakończenie powstania 
 
Rokowania na temat linii demarkacyjnej, rozdzielającej walczące strony, podjęła Komisja 
Międzysojusznicza już 5 maja, nakazując 7 maja rozejm i wskazując linię demarkacyjną, na 
czas rokowań, biegnącą wzdłuż Odry do Kędzierzyna i dalej przez Ujazd, Wielkie Strzelce, 
Dobrodzień, Bocianowice do granicy polskiej. Podjęta 21 maja niemiecka ofensywa 
przekreśliła kruchy rozejm, a linia demarkacyjna stała się bezprzedmiotową. Po interwencji 
Komisji nastąpił ponownie krótki rozejm (27 maja – 4 czerwca). Druga niemiecka ofensywa 
wywołała zdecydowaną interwencję Komisji i nakazanie wojskom niemieckim powrót na 
linię, z której została ofensywa podjęta, zaś powstańcom niezajmowanie ponownie 
opuszczonych punktów. Komisja ustanowiła pas neutralny pomiędzy walczącymi stronami. 
Wojska powstańcze wycofały się na linię demarkacyjną biegnącą praktycznie wzdłuż 
dotychczasowego frontu. Opuszczone miejscowości zajęły przybyłe na Górny Śląsk wojska 
angielskie, natomiast po stronie niemieckiej obsadziły linię wojska francuskie. Zgodnie z 
żądaniami Komisji obie strony w umowie z 25 czerwca zobowiązały się do wycofania wojsk z 
terenu plebiscytowego. Wycofywanie trwało do 5 lipca. 
Podczas niemieckiej kontrofensywy miał miejsce jeszcze jeden dramatyczny epizod. 
Dowódcy oddziałów frontowych zażądali od Korfantego proklamacji „suwerennego państwa 
śląskiego”[36], a jeden z nich Franciszek Merik, wkrótce po zakończeniu walk utworzył 
Związek Dawniejszych Powstańców na rzecz Górnośląskiej Niepodległości. 
W dniu 3 czerwca 1921 zbuntowana przeciwko Korfantemu grupa oficerów grupy „Wschód” 
ogłosiła kpt. Karola Grzesika głównodowodzącym wojsk powstańczych. Grzesik wysłał do 
oddziałów powstańczych telegram o treści: „Z dniem dzisiejszym objąłem Naczelne 
Dowództwo Wojsk Powstańczych... Grzesik-Hauke, Naczelny Wódz”. Korfanty uciekł do 
wiernych sobie oddziałów, obawiając się o swoje życie. Dzień później śląscy marynarze z 
oddziału por. mar. Oszka przeprowadzili aresztowania buntowników. W grupie 
aresztowanych znaleźli się m.in. Karol Grzesik, Michał Grażyński, Wiktor Przedpełski i Mikołaj 
Witczak. 
 
Zawarcie  rozejmu 
 
W dniu 5 lipca 1921 zawarto rozejm. Rząd polski oficjalnie odciął się od odpowiedzialności za 
powstanie. W dniu 12 sierpnia Rada Najwyższa obradowała w sprawie Górnego Śląska. W 
wyniku powstania Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku 
podjęła 12 października 1921 decyzję o korzystniejszym dla Polski podziale Górnego Śląska. 



Ostatecznie Komisja Międzysojusznicza zaleciła korzystne dla Polski rozwiązanie w sprawie 
Górnego Śląska, według którego obszar przyznany Polsce powiększony został do ok. 1/3 
spornego terytorium. Polsce przypadło 50% hutnictwa i 76% kopalń węgla. Rada 
Ambasadorów zaakceptowała tę decyzję 20 października 1921. Miało to ogromne znaczenie 
dla gospodarczego bytu II Rzeczypospolitej. Cel powstania został w dużej mierze osiągnięty. 
W części Górnego Śląska włączonej do Polski 66% mieszkańców deklarowało się jako 
polskojęzyczni, a 55,8% głosów oddano za Polską. Polska otrzymała większość rozwiniętego 
przemysłowo regionu górnośląskiego 
 
                                                                                  
                                                                               *** 
 
W II Rzeczpospolitej Śląsk otrzymał przywilej autonomii na mocy Statutu Organicznego 
Województwa Śląskiego, który stanowił podstawę prawną dla autonomii polskiej części 
Górnego Śląska i polskiej części Śląska Cieszyńskiego ( ustawa konstytucyjna Sejmu 
Ustawodawczego z dnia 15 lipca 1920 roku). Obowiązywała do końca istnienia II 
Rzeczypospolitej. Statut gwarantował autonomię tej części Śląska Górnego oraz części 
Księstwa Cieszyńskiego, które znajdą się w granicach państwa polskiego. Ustawa 
Konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego 
(Dz.U. z 1920 r. nr 73, poz. 497). 
Fakt nadania autonomii dla Górnego Śląska jest niekiedy mylnie przedstawiany jako jedyny w 
tego rodzaju wyjątek określający odrębny status województwa w ramach II Rzeczypospolitej. 
Faktycznie podobnie jak na Śląsku w latach 1919-21 toczyły się walki na Wileńszczyźnie, 
które w literaturze także przedstawiane są niekiedy jako trzy fazy Powstania Wileńskiego. Po 
epizodzie związanym z krótkotrwałym państwem o nazwie Litwa Środkowa, podobnie jak w 
odniesieniu do Śląska nadany został dla Wileńszczyzny odrębny status, na mocy którego 
obszar Wileńszczyzny funkcjonował jako Ziemia Wileńska. Po włączeniu Litwy Środkowej do 
Polski  zmienione zostały granice, do obszaru inkorporowanego dołączono tereny wysunięte 
na wschód po Mołodeczno i Radaszkowicze.  
Teren nie otrzymał jednak statusu województwa. Został określony na mocy ustawy jako 
„Wileński Okręg Administracyjny” (M.Gałędek, Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie 
w okresie międzywojennym wyd. historyczne Tabularium J.S.) 
Wileński Okręg Administracyjny stał się  województwem dopiero w dniu 22 grudnia 1925 
roku na mocy ustawy o utworzeniu województwa wileńskiego i mianowaniu wojewody 
wileńskiego (Dz.U. 1926 nr 6 poz. 29). W latach 1921 -26 na obszarze Ziemi Wileńskiej 
administratorem był nie wojewoda lecz delegat Rządu. W zakresie odrębności 
administracyjnej obok autonomii  Województwa Śląskiego (do wybuchu wojny 1939), do 
końca 1925 roku Ziemia Wileńska pozostawała więc drugim obszarem o specjalnym statusie. 
 
 



 
 

Wojciech Korfanty Polski Komisarz Plebiscytowy 
Przywódca walk o Polskość Śląska 



 
 

Stanisław Krzyżowski dowódca I Powstania Śląskiego 
 

Walenty Fojskis 

Działacz Śląskiego SOKOŁA 

Dowódca pierwszego oddziału zbrojnego w II powstaniu Śląskim 

 



 

 

 
Józef Michalski  

Dowódca II Powstania Śląskiego w okręgu wodzisławskim 
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Banknoty zastępcze huty „Friedenshütte” 1916-1917  Ruda Śląska 

 

 

 

Wireckie notgeldy Związek Spożywców „Antonienhutte” mający swoją siedzibę w Wirku, 

powstał z końcem XIX 

 

 



 



                              


