
Praca przygotowana w ramach projektu „Opowiedz mi o swoim regionie”
klas 5 C, 6 F, 7 F. 



W czasie trzech powstań 
śląskich Polacy walczyli 
o przyłączenie Górnego Śląska 
do Polski 



I POWSTANIE ŚLĄSKIE 1919



I powstanie wybuchło w nocy z 16/17 sierpnia 1919 r. 

Ślązacy niezadowoleni z terroru i represji niemieckich postanowili walczyć. 

Słabo uzbrojeni powstańcy nie byli w stanie przeciwstawić się Niemcom. 

Dowództwo wydało rozkaz zaprzestania walk 24 sierpnia 1919 roku, ze względu na 

złe położenie oddziałów powstańczych oraz represje ze strony władz niemieckich.



II POWSTANIE ŚLĄSKIE 1920



Jednym z punktów traktatu wersalskiego

było przeprowadzenie na Śląsku plebiscytu,

w którym ludność miała zagłosować czy

chcą być w granicach Niemiec, czy Polski.

Od stycznia 1920 roku na terenie Górnego

Śląska zaczęły obowiązywać regulacje

traktatu wersalskiego, przewidziane dla

plebiscytowego obszaru.

Policja bezpieczeństwa (Sipo) jawnie wpierała w kampanii

plebiscytowej stronę niemiecką, rozpędzając polskie wiece i

atakując Polaków i ich instytucje.

Polacy chcieli usunąć niemiecką policję z Górnego Śląska,

zadecydowali o wybuchu powstania w nocy z 19 na 20 sierpnia

1920 roku.



Powstańcy opanowali większość strategicznych terenów przemysłowych, z wyjątkiem

dużych miast. Znienawidzona policja niemiecka została rozbrojona lub przegnana.

Powstanie zakończyło się sukcesem Polaków.

24 sierpnia Międzysojusznicza Komisja

Rządząca i Plebiscytowa na Górnym

Śląsku nakazała rozwiązać niemiecką

policję – uznano wtedy, że należy

zakończyć działania powstańcze, co

nastąpiło w dniu 25 sierpnia 1920 r.

W ten sposób podstawowy postulat strony

polskiej został spełniony.



Plebiscyt odbył się 20 marca 1921 roku. Na podstawie jego wyników miano

zadecydować o przynależności ziem Górnego Śląska do Polski lub Niemiec.

Z ramienia rządu RP, polską akcją plebiscytową kierował Wojciech Korfanty.
Plebiscyt 1921

Ostatecznie w głosowaniu za Polską

głosowało 40,3% Ślązaków, za

Niemcami 59,4% Ślązaków

Wynik plebiscytu nie był

satysfakcjonujący dla Polaków.

Postanowili walczyć w III powstaniu.



III POWSTANIE ŚLĄSKIE 1921



Wybuch III Powstania nastąpił w nocy z 2 na 3 maja.

Powstanie było doskonale przygotowane

i zorganizowane. Dowodził nim Wojciech Korfanty.

Walki były zacięte i krwawe. Największą bitwą

powstańczą były walki o Górę św. Anny.

Działania powstańcze ucichły po zawieszeniu broni 12

czerwca 1921 roku. Za koniec powstania uznaje się 5

lipca 1921 roku.

Powstanie zakończyło się sukcesem Polaków. 

Wojciech Korfanty



Dzięki III powstaniu
Ślązaków Polska
otrzymała jedną
trzecią obszaru
plebiscytowego, 
z większością
tamtejszych
zakładów
przemysłowych. 



Pomnik Powstańców 
Śląskich w Katowicach

Pomnik Wojciecha Korfantego w Katowicach

POWSTANIA ŚLĄSKIE - PAMIĘTAMY


