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Oczy całego świata skierowane są 
teraz na Górny Śląsk.

Rok 1919 
na Górnym Śląsku
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Koniec I  wojny światowej przyniósł radykalizację nastrojów 
społecznych i wzrost popularności skrajnych ugrupowań, w tym 
komunistów. W Niemczech wybuchła rewolucja, która zmiotła 
monarchię. Powstały rady robotnicze i  żołnierskie. Fala straj-
ków sparaliżowała kraj. Społeczeństwo domagało się głębokich 
 reform społeczno-politycznych. Tymczasem narastający od po-
łowy XIX w. konflikt etniczno-społeczny na pruskim Górnym 
Śląsku ewoluował w kierunku równoległej rewolty narodowej. 
Część Polaków mieszkających na tym terenie nie włączyła się 

w proces przebudowy państwa niemieckiego, wiążąc swą przy-
szłość z powstającą niepodległą Rzeczpospolitą. Swoją działal-
ność, zawieszoną po wybuchu I wojny światowej, wznowiły pol-
skie organizacje i stowarzyszenia. Za przykładem Wielkopolski 
tworzono polskie rady ludowe, które zaczęły domagać się przy-
łączenia do Polski, a także organizacje o charakterze militarnym. 
Prowadziło to do nieuchronnej konfrontacji, której finałem był 
polsko-niemiecki konflikt zbrojny o przynależność państwową 
regionu.

1   Wojciech Korfanty, polityczny przywódca polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku, 
poseł do Reichstagu, w przemówieniu w parlamencie niemieckim w dniu 25 października 
1918 r. stwierdził: „Oświadczam, że mamy roszczenia do polskich powiatów Górnego Śląska 
i Średniego Śląska”, zbiory Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach.

2   Mapka ilustrująca stosunki narodowościowe na Górnym Śląsku, domena publiczna.
3   Opaska rady robotniczej i żołnierskiej z Zabrza, zbiory Muzeum w Chorzowie.
4   Sztandar i stempel Rady Ludowej z Królewskiej Huty (obecnie Chorzów), 

zbiory Muzeum w Chorzowie. Struktura językowa 
na Górnym Śląsku 
na podstawie spisu 
powszechnego z 1910 r.
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W stronę konfrontacji
Polska demonstracja na Górnym Śląsku, zbiory Muzeum w Gliwicach.
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Kuźnią kadr polskiej konspiracji wojskowej na  Górnym Śląsku 
była paramilitarna organizacja Towarzystwo Gimnastyczne „So-
kół”. Jej członkowie weszli w skład utworzonych w 1918 r., a na-
stępnie zakazanych przez władze niemieckie Straży Obywatel-
skich i Związków Wojackich. W styczniu 1919 r. w ich miejsce 
została utworzona tajna Polska Organizacja Wojskowa Górne-
go Śląska, podlegająca Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej 
w  Poznaniu. Podjęła ona przygotowania do  zbrojnego przeję-
cia władzy na Górnym Śląsku. Jej szeregi szybko rosły, osiągając 
w sierpniu 1919 r. prawie 24 tys. zaprzysiężonych członków.

Rozwój liczebny POW Górnego Śląska

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

0

lic
zb

a 
za

pr
zy

si
ęż

on
yc

h 
cz

ło
nk

ów

kwiecień 
1919

10 510

marzec 
1919

5020

13 992

maj 
1919

23 225

sierpień 
1919

1   Członkowie gniazda Towarzystwa Gimnastycznego„Sokół” w Niemieckich 
Piekarach, zbiory Muzeum w Tarnowskich Górach.

2   Odznaka związkowa „Sokoła”, zbiory Muzeum w Tarnowskich Górach.

Przysięga członków POW Górnego Śląska w powiecie bytomskim, zbiory Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny.
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Polska Organizacja Wojskowa 
Górnego Śląska

Przysięgam […] walczyć z bronią w ręku 
o przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

(fragment przysięgi Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska)
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W 1919 r. Górny Śląsk stał się podmiotem polityki świa-
towej, a  spór o  region został  umiędzynarodowiony. 
W  styczniu tego roku obrady rozpoczęła konferencja 
pokojowa w  Paryżu. Polska delegacja rządowa z  Ro-
manem Dmowskim i  Ignacym Paderewskim na  czele 
przedstawiła swoje żądania, domagając się m.in. przy-
łączenia Górnego Śląska do Rzeczypospolitej.  Komisja 
pod przewodnictwem Julesa Cambona początkowo 
przychyliła się do tych postulatów i wysunęła propo-
zycję przyznania regionu Polsce. Wywołało to  nieza-

dowolenie i masowe protesty tych mieszkańców, któ-
rzy czuli więź z państwem niemieckim. W ich wyniku 
wycofano się z pomysłu i zadecydowano, że przyszłość 
regionu, w myśl propagowanej przez prezydenta USA 
Woodrowa Wilsona idei samostanowienia narodów, 
 zostanie rozstrzygnięta w drodze plebiscytu. Nie sa-
tysfakcjonowało to polskich konspiratorów. Ich dąże-
nia do rozstrzygnięcia zbrojnego do czasu  skutecznie 
pacyfikował W. Korfanty.

(artykuł 88 traktatu wersalskiego)

1   Rozpoczęcie obrad konferencji pokojowej w Paryżu, 18 stycznia 1919 r., zbiory Francuskiej Biblioteki Narodowej.
2   Roman Dmowski (1864–1939), polski delegat na konferencję pokojową w Paryżu, domena publiczna.
3   Traktat wersalski, podpisany 28 czerwca 1919 r., przedruk z prasy francuskiej z epoki.
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„Górny Śląsk, bez wątpienia kraj niemiecki, podnosi płomienny protest przeciwko przyłączeniu go do Polski” (Otto Hörsing, 
komisarz państwowy dla rejencji opolskiej). Protest Niemców w Mysłowicach przeciwko propozycji przyznania Górnego Śląska Polsce, 
zbiory Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

[…] mieszkańcy zostaną powołani 
do wypowiedzenia się przez głosowanie.

Wersalskie decyzje
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Niedostatek broni i kwestia przywództwa były głównymi pro-
blemami, z  jakimi borykała się POW Górnego Śląska. Uzbro-
jenie pozyskiwano ze środków przekazanych przez Naczelną 
Radę Ludową w Poznaniu, dokonując zakupu od żołnierzy nie-
mieckich oraz okradając niemieckie magazyny i  transporty 
wojskowe. Broń szmuglowano też z  Polski i  produkowano ją 
chałupniczo. W przededniu powstania zaledwie co piąty czło-

nek POW posiadał broń palną. W  organizacji istniało kilka 
konkurujących ze sobą ośrodków decyzyjnych: Komitet Wy-
konawczy, Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej oraz Ko-
menda Dowództwa POW Górnego Śląska, co nie wróżyło dobrze 
na  przyszłość i  stało się jednym z  powodów nieplanowanego 
wybuchu i upadku I powstania śląskiego.

(z raportu ppłk. Juliana Stachiewicza, szefa oddziału III Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa WP)

Obsługa ciężkiego karabinu maszynowego z Bogucic koło Katowic. W przededniu powstania POW Górnego Śląska dysponowała tylko 
ok. 30 karabinami tego typu, zbiory Grzegorza Grześkowiaka.

1   Józef Grzegorzek (1885-1961), przewodniczący Komitetu Wykonawczego POW Górnego Śląska, zbiory Muzeum Czynu Powstańczego 
w Górze Świętej Anny.

2   Alfons Zgrzebniok (1891–1937), komendant POW Górnego Śląska. W sierpniu 1919 r., postawiony przed faktami dokonanymi, stanął na czele I powstania śląskiego. 
Zdjęcie wykonane przed pałacem Schoena w Sosnowcu, zbiory Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny.

3   Maksymilian Iksal (1895-1981) pod koniec życia, w mundurze powstańca śląskiego, domena publiczna.
4   Józef Dreyza (1863-1951), kierownik Decernatu Wojskowego Naczelnej Rady Ludowej w Sosnowcu, twórca Straży Obywatelskich dla Górnego Śląska 

i Związków Wojackich Polaków, w stroju związkowym „Sokoła”, zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Bolączki 
polskiej konspiracji

Każdy organizuje i rozkazuje 
na własną rękę…
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Niemieckie siły zbrojne i porządkowe na Górnym Śląsku, zło-
żone z policji, formacji ochotniczych, straży obywatelskich 
i przemysłowych oraz Grenzschutzu, przekształconego później 
w Reichs wehrę pod dowództwem gen. Karla Hoefera, miały kil-
kakrotną przewagę liczebną nad Polską Organizacją Wojskową 
Górnego Śląska. Dysponowały też lotnictwem, artylerią oraz 
samochodami i pociągami pancernymi. Przewaga w posiadanej 
broni palnej była wręcz miażdżąca. Formacje te wykorzystywano 
również do tłumienia wystąpień robotniczych. W przeciwień-
stwie do polskich stronnictw politycznych, skonsolidowanych 
od  jesieni 1918  r. wokół idei zjednoczenia z  Rzeczpospolitą, 
niemieckim ugrupowaniom nie udało się osiągnąć konsensu-
su i wypracować spójnej oferty skierowanej do mieszkańców 
regionu. Był to  jeden z  powodów utworzenia przez polityków 

katolickiej partii Centrum, księży Jana i  Tomasza Reginków 
oraz Ewalda Latacza, Komitetu Górnośląskiego, przekształco-
nego w styczniu 1919 r. w Związek Górnoślązaków. Postulowa-
li oni utworzenie Wolnego Państwa Górny Śląsk pozostającego 
w związku z Rzeszą Niemiecką, aby zapobiec dalszemu rozła-
mowi lokalnej społeczności, a w perspektywie spodziewanemu 
konfliktowi zbrojnemu i podziałowi regionu.

Górny Śląsk […] jest niemiecki 
i niemiecki pozostać musi.

 (Joseph Bitta, prezydent rejencji opolskiej)

Siły niemieckie

1   Oddział Reichswehry na ulicach Mysłowic, zbiory Grzegorza Grześkowiaka.
2   Gen. Karl Hoefer, dowódca 117. Dywizji Reichswehry, fot. F.W. von Oertzen, 

Die deutschen Freikorps 1918–1923, München 1936.

Członkowie różnych formacji niemieckich w Mysłowicach, zbiory Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
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Władze niemieckie, świadome zagrożenia, zwalczały 
polski ruch narodowy i  konspirację, stosując prowo-
kacje i  inne działania policyjne. Wykorzystywano też 
przepisy specjalne i środki doraźne wynikające z wpro-
wadzonego w celu zaprowadzenia porządku stanu oblę-
żenia, np. godzinę policyjną i zakazy zgromadzeń. Część 
polskich aktywistów musiała ratować się przed aresz-
towaniem ucieczką do Polski. Działania te wymierzo-
ne były również w  lewicowe ugrupowania radykalne. 
Te restrykcyjne posunięcia wywoływały niezadowo-

lenie społeczne, co w połączeniu z postulatami socjal-
no-ekonomicznymi doprowadziło do  wybuchu straj-
ku powszechnego, podczas którego doszło do masakry 
robotników w Mysłowicach. Członkowie POW Górne-
go Śląska, w większości ludzie młodzi, wbrew dowódz-
twu i  przywódcom politycznym, parli do  konfrontacji 
i rozstrzygnięcia zbrojnego. Zgromadzeni w obozie dla 
uchodźców w  Piotrowicach koło Karwiny pod wodzą 
Maksymiliana Iksala utworzyli komitet i podjęli decy-
zję o rozpoczęciu 16 sierpnia 1919 r. powstania.

(Maksymilian Iksal)

1   Oddział Reichswehry stacjonujący w mysłowickiej kopalni, zbiory Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
2   Górnośląskie zakłady zostały zmilitaryzowane. Ochraniały je znienawidzone przez robotników korpusy ochotnicze. Na zdjęciu członkowie 

Freikorpsu w największej na Górnym Śląsku elektrowni w Zaborzu, zbiory Dariusza Guza.
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„Żaden Polak nie był pewien jutra. Kto nie chciał żyć na Śląsku pod ciągłą obławą Grenzschutzu i jego tajnej policji, uchodził za granicę, najczęściej 
do obozu uchodźców w Piotrowicach” (Józef Grzegorzek). Uchodźcy w Piotrowicach koło Karwiny. Wśród nich Józef Dreyza (nr 1), Józef Buła (nr 9) 
oraz Alfons Zgrzebniok (nr 13), zbiory Muzeum w Gliwicach.

Kto przeżywał ówczesne chwile, 
czy to na Górnym Śląsku, czy też 

za granicą, czuł i widział, 
że wybuch powstania nastąpić musi.

Wybuch powstania
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Powstańcy postanowili nie składać broni 
za żadną cenę. Rozbici w jednym miejscu, 

zrywają się do walki w drugim.

 (z raportu ppłk. Juliana Stachiewicza, szefa oddziału III Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa WP)

Przebieg powstania

1   Walki z powstańcami w Mysłowicach, zbiory Grzegorza Grześkowiaka.
2   Powstańcy z Kozłowej Góry, zbiory Muzeum w Tarnowskich Górach.
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Rozkaz o rozpoczęciu powstania nie dotarł do wszystkich oddzia-
łów. W pierwszej fazie walki objęły powiaty pszczyński i rybnicki. 
Po ich pacyfikacji ogarnęły inne tereny. Do poważniejszych starć 
doszło w okolicach Bytomia, Tychów, Nikiszowca, Giszowca, Szo-
pienic, Nowego Bierunia i Mysłowic. Powstańcy liczyli, że po opa-
nowaniu przygranicznych miejscowości zainterweniują wojska 
polskie. Mimo lokalnych sukcesów (m.in. w Godowie, Paprocanach 
i Tychach), wynikających z efektu zaskoczenia, Niemcy przejęli 
inicjatywę i przy wsparciu lotnictwa i pociągów pancernych wy-

parli insurgentów za polską granicę. W obliczu klęski komendant 
Alfons Zgrzebniok, który objął dowodzenie, wydał 24  sierpnia 
rozkaz o zakończeniu powstania. Nie dotarł on jednak do wszyst-
kich jednostek. Walki, podczas których dochodziło do naruszenia 
granicy polsko-niemieckiej przez oddziały polskie i niemieckie, 
trwały w niektórych miejscach jeszcze w pierwszych tygodniach 
września. Głównymi przyczynami klęski powstania były brak pla-
nu i koordynacji działań, militarna przewaga niemiecka oraz brak 
oficjalnego wsparcia ze strony państwa polskiego.

I kompania karabinów maszynowych, dowodzona przez Kazimierza Świętochowskiego, podczas walki, zbiory Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny.
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Po upadku insurekcji część powstańców, często wraz z rodzina-
mi, opuściła Górny Śląsk, szukając w Polsce schronienia przed re-
presjami niemieckimi. Utworzono dla nich specjalne obozy. Fala 
niemieckich szykan przybrała brutalny charakter: dochodziło 
do  egzekucji, a  część powstańców trafiła do  niemieckich wię-
zień i obozów. Klęska powstania i krwawy rewanż przyczyniły 
się do wzrostu zainteresowania kwestią górnośląską na arenie 

międzynarodowej i w Polsce. Pod naciskiem polityków polskich 
i zachodnich rząd niemiecki zgodził się na ogłoszenie amnestii 
i powrót uchodźców. Na samym Górnym Śląsku nastąpił wzrost 
propolskich sympatii, czego efektem było zwycięstwo polskiego 
obozu w jesiennych wyborach komunalnych. Był to obiecujący 
prognostyk przed plebiscytem. W  regionie zapanował pozorny 
spokój. Była to jednak cisza przed burzą.

Niemcy mszczą się okrutnie, 
paląc i niszcząc.

(z raportu ppłk. Juliana Stachiewicza, szefa oddziału III Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa WP)

Skutki powstania

1   Dowódca frontu południowo-zachodniego gen. Józef Haller, kierownik ekspozytury Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego płk Michał Rola-Żymierski 
i komendant POW Górnego Śląska Alfons Zgrzebniok podczas wizytacji obozu dla uchodźców w Szczakowej, zbiory Muzeum w Chorzowie.

2   Niemiecki plakat propagandowy z 1919 r., przedstawiający los uchodźców i wzywający do trwania przy Niemcach, zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach.
3   Polski plakat propagandowy wzywający do solidarności z walczącymi Górnoślązakami, zbiory Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny.
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„Wielokrotnie są jeszcze teraz prowadzeni uwięzieni powstańcy z rękami skrzyżowanymi za głową, zmuszeni podczas marszu do śpiewania [niemieckich] pieśni 
patriotycznych”. Fragment rozkazu dowódcy 32. Brygady Reichswehry gen. K. Hoefera, fot. zbiory Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny.

Wyniki wyborów 
komunalnych 
na Górnym Śląsku 
z 9 listopada 1919 r.
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