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Z okazji 100. rocznicy powstań śląskich Archiwum Państwowe w Katowi-
cach prezentuje wystawę „Śląsk był polski – będzie polski!”, poświęconą 
pokazaniu dziejów powstań śląskich z perspektywy Państwa Polskiego 
i Polaków. Archiwa Państwowe w Polsce dysponują na temat kontaktów 
między Polską a Górnym Śląskiem w latach 1918-1922 dużym zasobem 
źródłowym, głównie dokumentów, ale także korespondencją prywatną, 
materiałami ikonograficznymi i mapami. Są one bardzo rozproszone i dzi-
siaj już rzadko wykorzystywane. Dzięki inicjatywie Archiwum Państwo-
wego w Katowicach i pomocy archiwów państwowych z całej Polski, uda-
ło się wybrać najciekawsze przykłady z zachowanej  obszernej dokumen-
tacji. Na wystawie znalazła się tylko niewielka część olbrzymiego zbioru 
potwierdzającego, jak wielki wysiłek w trudnym okresie odbudowy nie-
podległej Rzeczypospolitej wzięło na siebie Państwo Polskie i Polacy, by 
pomóc Górnoślązakom.

Jedną z najpopularniejszych form popularyzacji tematyki górnośląskiej w Polsce 
było wydawanie pamiątkowych znaczków. Pokazywały one najczęściej symbolicznie 
najważniejsze tematy kampanii plebiscytowej (tutaj piastowską przeszłość poprzez 
wizerunek orła w koronie i lud górnośląski pod stylizowaną postacią górnika) 
prezentowane na tle przemysłowego górnośląskiego krajobrazu. Znaczki pełniły 
również ważną rolę w zdobywaniu środków finansowych na prowadzenie polskiej 
kampanii plebiscytowej (AP w Lublinie, Zbiór afiszów i druków ulotnych; AP 
w Radomiu, Zbiór Romana Rytla).

Znaczki plebiscytowe odwoływały się do emocji odbiorców. 
Górnoślązacy często pokazywani są na nich, jako niewinne 
ofiary terroru niemieckiego. Komitet Pomocy dla Górnego 
Śląska w Końskich rozprowadzał znaczek pokazujący 
dlaczego Polacy muszą wesprzeć walkę na Górnym Śląsku. 
Polska roztacza bowiem w ten sposób swoje opiekuńcze 
skrzydła nad bezbronnymi ofiarami konfliktu – dziećmi 
górnośląskimi (AP w Radomiu, Zbiór Romana Rytla). 



Zaangażowanie Polski w wojnę z Rosją Radziecką ograniczało możliwości pomocy polskiej dla 
Górnego Śląska. Przed plebiscytem górnośląskim premier polskiego rządu, Wincenty Witos, 
w odezwie do obywateli RP informującej o zawarciu pokoju w Rydze, uznał to wydarzenie 
za kluczowe dla wygrania  plebiscytu na Górnym Śląsku (AP w Częstochowie, Akta miasta 
Częstochowa). 

Pomiędzy Polską a obszarem plebiscytowym istniała 
granica kontrolowana przez francusko-angielsko-
włoską Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą 
i Plebiscytową. Osoby wyjeżdżające na głosowanie 
z Polski legitymowały się w miejsce paszportu tylko 
specjalną, jednorazową przepustką wydawaną przez 
władze gminy (tutaj Bodzanowic w pow. oleskim) 
(AP w Częstochowie, Komitet Plebiscytowy na 
Okręg Częstochowa). 

Specjalny bilet kolejowy dla osoby mieszkającej w Polsce i wydany na 
czas głosowania w plebiscycie górnośląskim, pozwalał na podróż tam 
i z powrotem na trasie Herby – Schoffschütz (Sowczyce, pow. oleski)  
(AP w Częstochowie, Komitet Plebiscytowy na Okręg Częstochowa).

W całej Polsce na koszt państwa 
rozprowadzano specjalne serie znaczków 
pocztowych o tematyce górnośląskiej. 
Wykonane w znanych Zakładach 
Graficznych Sakierskiego z Warszawy 
zaznajamiały Polaków z strojami 
obyczajami i historią Górnego Śląska 
(AP w Lublinie, Zbiór afiszów i druków 
ulotnych). 

Polska Policja Państwowa weryfikowała przed plebiscytem górnośląskim w 1921 
roku prawo do wzięcia udziału w głosowaniu osób, które zamieszkały na stałe 
w Polsce. Zaświadczenie wydane przez Posterunek Policji w Grabówce (pow. 
częstochowski) potwierdza takie prawa Karolowi Gajdzie, ale informuje także, że 
już jego syn urodzony w Polsce takich uprawnień nie posiada (AP w Częstochowie, 
Komitet Plebiscytowy na Okręg Częstochowa). 

Państwo Polskie odrodzone po 123 latach niewoli, mimo olbrzymich trud-
ności związanych z toczącą się wojną z Rosją Radziecką, mocno zaanga-
żowało się w latach 1919-1921 w pomoc dla Górnego Śląska. Obejmowała 
ona wiele dziedzin. Przede wszystkim było to wsparcie polityczne na are-
nie międzynarodowej oraz pomoc wojskowa dla konspiracji powstańczej. 
Rząd polski finansował ponadto w całości działalność Polskiego Komi-
sariatu Plebiscytowego oraz wspierał różnorodne inicjatywy edukacyjne 
i kulturalne mające wzmocnić polskość na terenie plebiscytowym. Nie-
bagatelną rolę odgrywała także pomoc materialna, organizowane w całej 
Polsce zbiórki pieniędzy i żywności. W czasie plebiscytu górnośląskiego 
w marcu 1921 roku Państwo Polskie organizowało wyjazdy Polaków uro-
dzonych na Górnym Śląsku, by mogli oddać głos w swoich rodzinnych 
miejscowościach.

Państwo Polskie 
na pomoc 
Górnemu Śląskowi



Komitety plebiscytowe

Wybuch I powstania śląskiego stał się przyczyną powstawania w wielu mia-
stach Polski komitetów pomocy dla Górnego Śląska. Ożywione kontakty 
Krakowa z Górnym Śląskiem jeszcze przed I wojną światową były przyczy-
ną powstania w historycznej stolicy jednej z pierwszych takich organiza-
cji pod nazwą Polskiego Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski. 
W Wielkopolsce 5 sierpnia 1919 roku powstał Komitet Pomocy dla Kresów 
Wschodnich i Górnego Śląska, a 21 sierpnia 1919 roku założono Komitet 
Pomocy dla Górnego Śląska. Jesienią 1919 roku obie poznańskie organizacje 
połączyły się, tworząc Komitet Obrony Górnego Śląska. We wrześniu 1919 
roku w Lublinie założono Komitet Zjednoczenia z Rzeczpospolitą Górne-
go Śląska, Warmii i Mazur. W Łodzi powstał Komitet Plebiscytowy Okrę-
gu Łódzkiego. W momencie rozpoczęcia kampanii plebiscytowej nie było 
większego miasta w Polsce, gdzie nie działałaby taka społeczna organizacja 
skupiająca Polaków pomagających Górnoślązakom. 23 sierpnia 1919 roku 
powstał w Warszawie Komitet Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzecząpo-
spolitą, wokół którego rozproszone początkowo inicjatywy udało się scalić 
i stworzyć sieć 67 terenowych komitetów plebiscytowych.

Wielkopolski komitet pomocy dla Górnego Śląska 
działający przy Radzie Narodowej w Poznaniu był jednym 
z najważniejszych w czasie kampanii plebiscytowej. Spora liczba 
Polaków pochodzących z Górnego Śląska, którzy zamieszkali 
w Wielkopolsce, powodowała, że w tej tzw. byłej Dzielnicy 
Pruskiej szczególnie poszukiwano osób mogących wziąć 
w plebiscycie. Tutaj przygotowany specjalnie w tym celu przez 
poznański Komitet Obrony Śląska „Okólnik orjentacyjny” 
szczegółowo wymieniający powiaty i miejscowości, w których 
urodzenie dawało prawo do wzięcia udziału w głosowaniu  
(AP w Lesznie, Starostwo Powiatowe w Śmiglu). 

Plakat przygotowany przez Komitet Plebiscytowy Ziemi 
Radomskiej informuje o zebraniu sprawozdawczym zwołanym 
na 21 marca 1920 roku, na którym omawiano rezultaty 
dotychczasowej działalności. Szczególnie ważna jest tutaj 
informacja o aż 43 komitetach lokalnych działających tylko na 
ziemi radomskiej już na rok przed plebiscytem na Górnym Śląsku 
(AP w Radomiu, Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych). 

Jednym z najważniejszych zadań komitetów pomocy dla 
Górnego Śląska było zbieranie informacji o Górnoślązakach 

mogących wziąć udział w plebiscycie. Na specjalnie 
przygotowanych kwestionariuszach zapisywano nie tylko 

dane takich osób, ale także przygotowywano się już wcześniej 
na ułatwienie im podróży do miejsc urodzenia. Temu służyły 
pytania dotyczące sytuacji rodzinnej, by w razie konieczności 

pomóc w opiece nad dziećmi w czasie nieobecności 
głosującego (AP w Lesznie, Starostwo Powiatowe w Śmiglu). 

Do zadań komitetów pomocy należało informowanie o sytuacji 
politycznej i społecznej na Górnym Śląsku. W odezwie 
przygotowanej przez Komitet Pomocy z Warszawy w przeddzień 
podpisania Traktatu Wersalskiego pojawia się wprawdzie 
informacja o konieczności akceptacji warunków narzuconych 
przez wielkie mocarstwa, ale zarazem wzywa się Polaków do 
pomocy i walki o Górny Śląsk z bronią w ręku, apelując: „Wołajmy 
więc z [Górnoślązakami] tak, by nas cały świat usłyszał, że 
Polsce znów dzieje się krzywda. A młodzi i zdrowi , niech im 
biegną z pomocą, z gorącem słowem podtrzymania, z silną 
dłonią i sercem gotowem na wszystko” (AP w Kielcach Oddział 
w Sandomierzu, Akta miasta Sandomierza). 

W całej Polsce znana była kolportowana przez Komitet Zjednoczenia Górnego 
Śląska z Rzecząpospolitą i drukowana  w setkach egzemplarzy litografia wykonana 
w popularnej od XIX wieku  warszawskiej firmie „Litografia Artystyczna 
W. Główczewski”. Odwoływano się w niej do podkreślanej w propagandzie 
plebiscytowej idei ludu polskiego walczącego w obronie uciemiężonych rodaków 
na Górnym Śląsku (AP w Lublinie, Zbiór afiszów i druków ulotnych). 



PPS bardzo aktywnie zaangażowała się w pomoc dla Górnego Śląska. 
Spośród jej członków rekrutowało się wielu ochotników działających 
później w górnośląskiej konspiracji wojskowej, przysyłanych za 
pośrednictwem CKW PPS. Tutaj plakat organizacji socjalistycznej 
z Radomia zawiadamiający o wiecu z udziałem Romana Szczawińskiego, 
znanego miejscowego działacza PPS, ówczesnego radnego miejskiego, 
znanego ze swojej działalności niepodległościowej (AP w Radomiu, Zbiór 
afiszów, plakatów i druków ulotnych). 

Nie tylko partie polityczne, ale także związki zawodowe zaangażowały 
się w pomoc dla Górnego Śląska. Tutaj informacja o zainicjowaniu takiej 
akcji w Wielkopolsce przez Zjednoczenie Zawodowe Polskie, centralę 
związkową, która skupiała Polaków na terenie Niemiec przed I wojną 
światową. Na jej czele stał Górnoślązak, późniejszy pierwszy wojewoda 
śląski Józef Rymer. Wojewoda poznański apeluje o wsparcie akcji 
zainicjowanej przez organizację ZZP z Kępna, mającej na celu poparcie dla 
Górnego Śląska (AP w Kaliszu, Akta miasta Kępna). 

Pomoc dla Górnego Śląska traktowana jako polska racja stanu 
skłaniała przywódców politycznych do współpracy. Dowodem na to 
jest po zakończeniu powstań śląskich zawiązanie się ponadpartyjnego 
Centralnego Komitetu Uroczystości Dnia Objęcia Górnego Śląska na czele 
z marszałkiem Sejmu Ustawodawczego Wojciechem Trąmpczyńskim. 
Znaleźli się w nim posłowie wszystkich polskich stronnictw politycznych 
reprezentowanych w parlamencie. Komitet wydał z tej okazji specjalny 
manifest zatytułowany „Witajcie, Witajcie Bracia Górnoślązacy!”. Pisano 
w nim z dumą: „Po 600 latach rozłąki wyrok sprawiedliwości dziejowej 
częściowo rozstrzygnięty. Wy, Bracia  Górnoślązacy na skrawku prastarej 
piastowskiej ziemicy wracacie na łono Macierzy Polskiej”  
(AP w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Akta gminy Mikuszowice). 

Polskie partie polityczne 
organizują pomoc 

W pomoc podczas kampanii plebiscytowej zaangażowało się 
wielu czołowych polityków II RP. Tutaj specjalna broszura 
przygotowana przez jednego z przywódców PPS, premiera 
centrolewicowego rządu lubelskiego – Ignacego Daszyńskiego. 
Skierował ją do robotników górnośląskich, uzasadniając 
potrzebę głosowania za Polską trwającym na Górnym Śląsku 
uciskiem społecznym, którego przyczyną według niego 
był podział narodowościowy: na niemieckich kapitalistów 
i wyzyskiwanych polskich robotników (AP w Poznaniu, Rada 
Narodowa w Poznaniu).

Po odrodzeniu się na Górnym Śląsku po I wojnie światowej polskich partii 
politycznych, mimo że nie znajdowały się one na terenie Państwa Polskiego, 
ich działacze podkreślali, że czują się częścią organizacji ogólnopolskich. 
Czołową rolę odgrywały partie centroprawicowe, stąd też ich wiodący udział 
w organizowaniu pomocy dla Górnego Śląska: chadecji na czele z Wojcie-
chem Korfantym (Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji) i ma-
jącego olbrzymie zaplecze w chrześcijańskich związkach zawodowych Na-
rodowego Stronnictwa Robotników (potem znanego pod nazwą Narodowa 
Partia Robotnicza), którego prezesem był Józef Rymer. Olbrzymią rolę ode-
grali jednak także socjaliści. Polska Partia Socjalistyczna w byłym zaborze 
pruskim już przed I wojną światową należała do tzw. nurtu niepodległościo-
wego. Jej przywódca, Józef Biniszkiewicz, współpracował od czasów rewo-
lucji 1905-1907 z Józefem Piłsudskim, a na zjeździe zjednoczeniowym PPS 
w Krakowie w 1919 roku oficjalnie zgłosił wstąpienie socjalistów z zaboru 
pruskiego i Górnego Śląska do ogólnopolskiej PPS.



Samorządy

Dużą rolę w pomocy dla lokalnych komitetów wspierających Górnoślązaków 
odgrywały samorządy terytorialne. Taką tradycję czynnego zaangażowania 
w sprawy Górnego Śląska zapoczątkowała jeszcze wielkopolska Naczelna 
Rada Ludowa, a potem podtrzymał Polski Sejm Dzielnicowy. Później dzia-
łacze komitetów pomocy wywodzili się przede wszystkim spośród reprezen-
tantów rad miejskich. To oni zazwyczaj organizowali wsparcie, wykorzystu-
jąc komunalne środki finansowe do kierowania na Górny Śląsk transportów 
z pomocą materialną. Spośród licznego grona działaczy samorządowych spo-
za centralnych ośrodków, takich jak Warszawa, Kraków czy Poznań, można 
wymienić m.in.: prezydenta Lublina Jan Turczynowicza, przewodniczącego 
sosnowieckiej Rady Miejskiej Karola Zahorskiego, burmistrza Kutna Toma-
sza Klepę, czy przewodniczącego łódzkiej Rady Miejskiej Antoniego Remi-
szewskiego.

W wielu miastach Polski tysiące plakatów na 
ulicach miast nawołujących do pomocy dla 
Górnego Śląska było drukowanych przy pomocy 
środków samorządowych. Tutaj typowy dla 
tego okresu plakat pokazujący potrzebę opieki 
Polski, symbolizowanej orłem w koronie, nad 
bezbronnym ludem górnośląskim proszącym 
o takie wsparcie. Podobną rolę odgrywały 
znaczki rozdawane na zbiórkach organizowanych 
przez samorząd, jak ten z typowym wizerunkiem 
Górnoślązaka z kilofem i fajką (AP w Lublinie, 
Zbiór afiszów i druków ulotnych;  AP 
w Radomiu, Zbiór Romana Rytla).

Odezwa komitetu pomocy dla Górnego Śląska działającego 
przy Radzie Narodowej Poznania, wzywająca Górnoślązaków 

przebywających w Wielkopolsce do udziału w plebiscycie. 
Samorządowcy poznańscy zapewniają w niej, że wszystkie 
koszty takiej podróży na Górny Śląsk zostaną głosującym 

zwrócone. Interesujące, że jednym z argumentów 
zachęcających do głosowania za Polską jest zapowiedź 

utworzenia biskupstwa w Częstochowie, które obejmie 
swoim zasięgiem również Górny Śląsk. Ostatecznie tak się 

nie stało, w 1925 roku została utworzona odrębna Diecezja 
Katowicka (AP w Poznaniu, Rada Narodowa w Poznaniu). 

Apel burmistrza Kutna Tomasza 
Klepy do mieszkańców miasta 

o opodatkowanie na rzecz pomocy dla 
Górnego Śląska. Obciążenie finansowe 
z tego powodu nie było małe, wynosiło 

10% od dochodów uzyskiwanych 
w usługach i przedsiębiorstwach miasta 

(AP w Płocku Oddział w Kutnie, Akta 
miasta Kutna).  

Protokół z posiedzenia poznańskiej Rady Narodowej poświęconej 
pomocy dla Górnego Śląska podczas I powstania śląskiego. Na apel 
znanego działacza Narodowej Demokracji z Górnego Śląska, ks. 
Pawła Pośpiecha, który pisał w telegramie o dramacie uchodźców 
przepełniających tymczasowe obozy zorganizowane w Zagłębiu 
Dąbrowskim, zadecydowano o zorganizowaniu doraźnej pomocy dla 
uciekinierów (AP w Łodzi, Akta miasta Łodzi).



Trudna sytuacja gospodarcza na Górnym Śląsku, szczególnie jeżeli chodzi 
o zaopatrzenie w środki spożywcze, co było wynikiem załamania gospodar-
czego państwa niemieckiego u schyłku I wojny światowej, powodowała, że 
jedną z najważniejszych form popierania Górnoślązaków była pomoc mate-
rialna. Między innymi w tym celu pozyskiwano środki finansowe, ale pro-
wadzono również zbiórki żywności. Komitet Zjednoczenia Górnego Śląska 
z Rzecząpospolitą  z zebranej sumy 143 mln marek polskich wydał na pomoc 
materialną aż 42,7 mln marek polskich. Nie można już dzisiaj nawet oce-
nić, jak wysoka była pomoc rzeczowa w ciągu tych trzech lat, kiedy na Gór-
ny Śląsk wysyłano zboże, ziemniaki czy mięso, a nawet smalec, boczek czy 
groch, oddawane przez polskich gospodarzy Górnoślązakom.

„Podzielcie się chlebem 
z powstańcem 
górnośląskim”

Nawet najmniejsze gminy zbierały w ramach możliwości środki na pomoc 
materialną dla Górnego Śląska. Tutaj zaświadczenie potwierdzające 
taką zbiórkę w nadgranicznej gminie Przystajń, w dzisiejszym powiecie 
kłobuckim. Zbiórka przyniosła 904 marki polskie w gminie liczącej około 
4 tys. mieszkańców (AP w Częstochowie, Komitet Plebiscytowy na Okręg 
Częstochowa).

Lubelski Komitet Obrony Śląska Górnego prosząc o wsparcie 
Polaków dla Górnego Śłąska wzywał po wybuchu III 
powstania śląskiego w maju 1921 roku do natychmiastowej, 
kolejnej zbiórki przeznaczonej dla Górnego Śląska. Oprócz 
pieniędzy oczekiwano na żywność i ubrania dla walczących 
powstańców śląskich (AP w Lublinie, Starostwo Powiatowe 
Konstantynowskie).

Wsparcie materialne miało nie tylko służyć doraźnej pomocy, ale było 
także narzędziem politycznej walki. Tutaj każdy datek przedstawiony jako 
wspomożenie walki górnośląskiego robotnika  „z pruską żmiją”  
(AP w Lublinie, Zbiór afiszów i druków ulotnych). 

Również ziemniaki mogły być bronią polityczną. Tutaj 
doniesienia polskiej prasy („Głos Poranny” z 20 listopada 
1920 roku) o niemieckich zarzutach, iż organizowany 
za pośrednictwem polskiej centrali związkowej, 
Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, przywóz kartofli 
w niższej cenie jest „polską propagandą” (AP w Płocku 
Oddział w Kutnie, Akta miasta Kutna).

W czasie powstań 
śląskich apele o pomoc 
materialną były 
szczególnie ważne. 
Tutaj wezwanie 
do zbiórki chleba 
w Zamościu w czasie 
III powstania śląskiego 
w 1921 roku (AP 
w Zamościu, Zbiór 
afiszów, ogłoszeń, 
druków ulotnych).

Przed plebiscytem na Górnym Śląsku 
w 1921 roku zorganizowano w całej 
Polsce tzw. Tydzień Górnośląski. 
Również i wtedy zbierano środki 
finansowe, apelując o dobrowolne 
opodatkowanie każdego Polaka 
w wysokości 50 marek do końca lutego 
1921 roku. Już wkrótce te pieniądze 
zostaną wykorzystane podczas III 
powstania śląskiego (AP w Poznaniu, 
Akta miasta Poznania).

Dla uchodźców z Górnego 
Śląska przebywających po 
I powstaniu śląskim w obozach 
dla uchodźców zbierano prawie 
wszystko, od ubrań i butów, 
przez zboże, aż do smalcu, 
a nawet spirytusu. Takie towary 
poświadczają protokoły odbioru 
z września 1919 roku, a także 
korespondencja z ofiarodawcami 
(tutaj list właściciela 
przedsiębiorcy budowlanego 
z Kcyni, Jana Wituckiego 
powiadamiającego o wysłaniu 
wagonu z mąką, grochem, 
słoniną, masłem, jajami, 
ziemniakami) (AP w Poznaniu, 
Rada Narodowa w Poznaniu).



Przywódcy wielkich mocarstw zadecydowali na konferencji pokojowej w Pa-
ryżu w 1919 roku, że o przynależności pruskiego Górnego Śląska do Polski 
lub Niemiec rozstrzygnie powszechne głosowanie całej ludności (plebiscyt). 
Na mocy Traktatu Wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919 roku, każdy 
dorosły mieszkaniec Górnego Śląska otrzymywał prawo do decydowania, czy 
chce pozostać w państwie niemieckim, czy też chce być obywatelem Państwa 
Polskiego. Kampania plebiscytowa była prawdziwym wyzwaniem dla dzia-
łaczy polskich zajmujących się pomocą dla Górnego Śląska. Konieczna stała 
się ciągła pomoc kadrowa, materialna, udział we wszelkiego rodzaju szko-
leniach działaczy plebiscytowych, kursach języka polskiego dla nauczycieli, 
finansowaniu przedsięwzięć kulturalnych mających na celu wzmocnienie 
postaw propolskich. 29 czerwca 1920 roku utworzono w tym celu wspólny 
Centralny Komitet Plebiscytowy, na czele którego stanął honorowo marsza-
łek Sejmu Ustawodawczego Wojciech Trąmpczyński. Jednak główną rolę 
w koordynowaniu pomocy z Polski odegrał Komitet Zjednoczenia Górnego 
Śląska z Rzecząpospolitą Polską działający pod przewodnictwem profesora 
Juliana Adolfa Święcickiego, uczestnika powstania styczniowego, znanego 
polskiego tłumacza, pisarza, wydawcy i działacza narodowego. Czołowymi 
działaczami tej największej polskiej organizacji pomagającej w walce o polski 
Górny Śląsk byli m.in.: Antoni Sadzewicz oraz Stefan Natanson. Członkami 
Komitetu zostali także górnośląscy działacze polityczni: Wojciech Korfanty, 
Wojciech Sosiński, Józef Rymer. Z zebranych 143 mln marek polskich Komi-
tet na propagandę plebiscytową wydał 39,5 mln marek polskich, a na zorga-
nizowanie wyjazdów na głosowanie Górnoślązaków mieszkających w Polsce 
10 mln marek polskich. W niedzielę 20 marca 1921 roku przeprowadzono 
na Górnym Śląsku plebiscyt. Wzięło w nim udział 1190637 osób (97,5% 
ogółu uprawnionych), w tym 191308 (19,3%) tzw. emigrantów (osoby uro-
dzone na obszarze plebiscytowym, ale już na nim nie mieszkające), głosują-
cych w większości (182 tys.) za Niemcami. Za przynależnością do państwa 
niemieckiego zagłosowało ogółem 707393 (59,4%) osób, a do Polski 479365 
(40,3%). 

Plebiscyt: „Przyłączmy  
Śląsk do Macierzy!”

We wszystkich miastach przygotowano po 
długich przygotowaniach listy osób, które 
z Polski miały udać się na głosowanie 20 
marca 1921 roku. Tutaj przesłana do centrali 
w Warszawie lista z Częstochowy obejmująca 
24 nazwiska (AP w Częstochowie, Komitet 
Plebiscytowy na Okręg Częstochowa).

Notatka Wojciecha Sosińskiego, jednego z najbliższych współpracowników 
Wojciecha Korfantego, o dokumentach 6 osób z Sosnowca posiadających 
potwierdzenie prawa do głosowania podczas plebiscytu  
(AP w Częstochowie, Komitet Plebiscytowy na Okręg Częstochowa).

Z okazji plebiscytu 
na Górnym Śląsku 
wydano w Radomiu 
serię pamiątkowych 
znaczków  
(AP w Radomiu, 
Zbiór Romana 
Rytla). 

Podczas kampanii plebiscytowej drukowano w Polsce setki tysiący 
broszur i odezw, które rozdawano na Górnym Śląsku. Tutaj informacja 
warszawskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny o wydaniu 
z zebranych pieniędzy 200 tys. odezw (AP w Przemyślu, Akta miasta 
Jarosławia).

Propagandowa mapa Górnego Śląska z Lublina pokazująca przewagę 
ludności polskiej na obszarze plebiscytowym zgodnie z danymi 
podawanymi przez Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu  
(AP w Radomiu, Zbiór Romana Rytla).



Jedną z form wpływania na postawy narodowe Górnoślązaków miało być 
ułatwienie im dostępu do polskiej kultury i polskiego języka literackiego, cze-
go byli pozbawieni przez wiele wieków. Starano się pomagać w wyjazdach na 
teren plebiscytowy polskim artystom i naukowcom, wysyłano stale polskie 
książki i gazety, pokazując osiągnięcia polskiej nauki, kultury i sztuki. Jedno-
cześnie na terenie całej Polski odbywały się koncerty, spektakle i wykłady po-
święcone przypominaniu o sytuacji Górnoślązaków. Stanisław Bełza, znany 
adwokat kierujący tzw. Sekcją Plebiscytową Towarzystwa Pomocy Ofiarom 
Wojny w Warszawie, organizując tę działalnością, nazywał ją narodowo-kul-
turalną. Zgromadził wokół siebie wielu przedstawicieli kultury polskiej go-
towych do działalności na rzecz polskości na Górnym Śląsku. Do najaktyw-
niejszych należeli: Alfons Parczewski, prawnik i etnograf, badacz i znawca 
grup etnicznych na polsko-niemieckim pograniczu narodowościowym; Me-
lania Parczewska, pisarka i tłumaczka, dla której wątek kresów zachodnich 
był obecny w całej twórczości; czy też Romualda Baudouin de Courtenay 
pisarka i historyczka, żona znanego językoznawcy, później kandydata mniej-
szości narodowych na Prezydenta RP w 1922 roku. Uzasadniając rolę kultu-
ry i nauki Romualda Baudouin de Courtenay pisała w swojej odezwie „Do 
Ślązaków”, że właśnie one pozwoliły odrodzić się niepodległemu Państwu 
Polskiemu i powinien to być również wzór do naśladowania dla Polaków na 
Górnym Śląsku: „Nauka polska dźwigała się bezustannie – możliwem więc 
się stało, w chwilach wyzwolenia, stworzyć od razu w Polsce trzy nowe uni-
wersytety i utrzymać w dawnym blasku dwie stare wszechnice, pokrywając 
też jednocześnie kraj cały gęstą siecią szkół. Literatura nasza i sztuka święciły 
tryumfy wszechświatowe.”

„By ich w duchu podnieść”. 
Ludzie kultury pomagają 
Górnemu Śląskowi

Strona tytułowa odezwy Romualdy Baudouin 
de Courtenay skierowanej do Górnoślązaków, 
w którym pisze o znaczeniu wielkiej polskiej 
kultury i nauki dla utworzenia niepodległej 
Polski (AP w Kielcach, Akta miasta Kielce).

Koncerty muzyczne były również okazją do zbierania pieniędzy dla Górnego Śląska. 
Tutaj w zaproszenie na koncert w 1921 roku wybitnej polskiej pianistki Jadwigi 
Zaleskiej-Mazurowskiej, znanej jeszcze przed wojną z koncertów w całym Imperium 
Rosyjskim, ale także w Europie Zachodniej i na Dalekim Wschodzie. Podczas 
występu towarzyszyła jej siostra, skrzypaczka Zofia Iwanowska-Płoszko (później 
żona wybitnego polskiego podróżnika i popularnego pisarza książek podróżniczych 
Ferdynanda Ossendowskiego). Połowę dochodu z koncertu przeznaczono na 
potrzeby kampanii plebiscytowej (AP w Radomiu, Zbiór afiszów, plakatów i druków 
ulotnych).

Koncerty poświęcone 
zbieraniu datków na 
pomoc dla Górnego 
Śląska odbywały 
się w całej Polsce, 
Tutaj afisz koncertu 
w Radomiu 23 lutego 
1921 roku (AP 
w Radomiu, Zbiór 
afiszów, plakatów 
i druków ulotnych).

Również popularne kiedyś otwarte wykłady naukowe stawały 
się okazją dla gromadzenia środków na pomoc, nawet jeżeli ich 
tematyka nie była związana z wydarzeniami na Górnym Śląsku. 
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych z Radomia, 
zapraszając na odczyt p.t. „Z teatru rzymskiego” wygłoszony 
przez profesora Gustawa Paryszewskiego, wybitnego polskiego 
filologa klasycznego (w okresie międzywojennym rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego), połowę dochodu przeznaczało na 
wsparcie polskiego agitacji plebiscytowej (AP w Radomiu, Zbiór 
afiszów, plakatów i druków ulotnych).

Stanisław Bełza organizujący działalność „kulturalno-narodową” dla Górnego Śląska 
rozsyłał do wielu samorządów, instytucji państwowych oraz organizacji społecznych 
listy, wzywające do wsparcia jego akcji. Tutaj jego podziękowanie za przekazanie 14,6 
tys. marek przez władze miasta Jarosławia. Na piśmie naklejone charakterystyczne 
znaczki i nalepki używane przez Bełzę, jak ta z napisem: „Oczyszczajmy Śląsk Górny 
z niemieckiej rdzy” (AP w Przemyślu, Akta miasta Jarosławia).



Polska konspiracja wojskowa na Górnym Śląsku (Polska Organizacja Woj-
skowa Górnego Śląska) w 1919 roku opracowała swoje plany wojskowe na 
wzór powstania wielkopolskiego. Liczono na wsparcie, jakie uzyskają wte-
dy powstańcy ze stronny regularnych oddziałów polskich. Nadzieje na in-
terwencję Wojska Polskiego wzrosły po sprowadzeniu do Polski tzw. Armii 
Hallera z Francji. Kiedy gen. Józef Haller został dowódcą Frontu Południo-
wo-Zachodniego, do jego sztabu w Krakowie podczas I powstania śląskiego 
kierowano prośby o interwencję. Sytuacja międzynarodowa uniemożliwiła 
wtedy taką akcję, Haller ostatecznie podjął decyzję, po jej uzgodnieniu z Na-
czelnym Dowództwem, by „zachować neutralność i nie wdawać się w wojnę 
z Niemcami”. Przez cały ten okres jednak za pośrednictwem Wojska Polskie-
go na teren walk docierało uzbrojenie i nowo sformowane oddziały górno-
śląskich powstańców złożone z uciekinierów z Górnego Śląska. Dowództwo 
powstańcze pod komendą Alfonsa Zgrzebnioka działało w Sosnowcu przy 
bezpośrednim wsparciu WP. W latach 1920-1921 polska konspiracja woj-
skowa została przebudowana na wzór wojskowy przy współpracy z oficera-
mi delegowanymi z WP. Najpierw pod nazwą Centrala Wychowania Fizycz-
nego, a w przed III powstaniem śląskim jako Dowództwo Obrony Plebiscy-
tu, sztab powstańczy uzgadniał wszystkie najważniejsze decyzje wojskowe 
z gen. Stanisławem Szeptyckim, który w 1921 roku pełnił funkcję inspektora 
armii w Krakowie. Z magazynów Wojska Polskiego na Górny Śląsk dociera-
ło uzbrojenie i amunicja.

Wojsko Polskie  
pomaga powstańcom

Z uciekinierów z Górnego Śląska w 1919 roku sformowano w Wojsku Polskim 
Pierwszy Pułk Strzelców Bytomskich. Nie mógł wziąć udziału w walkach podczas 
I powstania śląskiego w 1919 roku, odznaczył się później w walkach z Rosją 
Radziecką, m.in. w bitwach warszawskiej i nad Niemnem. Żołnierze Pułku jako 
ochotnicy brali potem udział w III powstaniu śląskim. Tutaj początek dziejów 
Pułku, uroczysta przysięga jednego z batalionów 20 kwietnia 1919 roku  
(AP w Katowicach, Śląski Instytut Naukowy im. J. Korszewskiego w Katowicach).

29 czerwca 1922 roku w Pszczynie wkraczającego na czele oddziałów polskich 
gen. Stanisława Szeptyckiego witał organizator miejscowej konspiracji 
wojskowej, por. Stanisław Krzyżowski. Wręczył odpowiadającemu w 1921 
roku za Dowództwo Obrony Plebiscytu generałowi w dowód wdzięczności 
symbolicznie ukwiecony karabin (AP w Katowicach, Śląski Instytut Naukowy 
im. J. Korszewskiego w Katowicach).

Ochotników rekrutowanych przez Wojsko Polskie do walki w III 
powstaniu śląskim w 1921 roku uroczyście witano po ich powrocie 
do domów. Tutaj zaproszenie na taką uroczystość w Zamościu, już po 
rozdzieleniu walczących stron przez aliantów w lipcu 1921 roku  
(AP w Zamościu, Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych).

Po zakończeniu powstań śląskich, już w niepodległej Polsce, 
powstały związki kombatanckie, z których największą rolę odgrywał 
Związek Powstańców Śląskich. Większość materiałów archiwalnych, 
w tym cała dokumentacja oddziałów, znalazło się w Archiwum 
Wojskowym. Potwierdzało ono później okres służby. Tutaj 
zaświadczenie wydane dla uczestnika walk z powiatu pszczyńskiego 
podczas I powstania śląskiego (AP w Katowicach, Śląski Instytut 
Naukowy im. J. Korszewskiego w Katowicach).

W całym Wojsku Polskim prowadzono akcję informacyjną o sytuacji na Górnym 
Śląsku. W Marynarce Wojennej starano się łączyć ideę walki o polskie Pomorze 
i Śląsk, jako dzielnice zagrożone pruskim rewanżyzmem (AP w Lublinie, Zbiór 
afiszów i druków ulotnych). 

Niezwykle popularny na Górnym Śląsku gen. Józef Haller w przededniu plebiscytu zwrócił się 
z osobistym apelem do Górnoślązaków. Odwołując się do ich patriotyzmu nakazywał im, by 
głosowali jak „każe Bóg i Ojczyzna” (AN w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów; AP w Kielcach 
Oddział w Sandomierzu, Zbiór afiszów i druków ulotnych).



Pierwsze powstanie śląskie w 1919 roku upadło głównie ze względu na brak 
broni i amunicji. Nie wystarczało wykradanie jej z magazynów armii nie-
mieckiej. Od 1920 roku za pośrednictwem Wojska Polskiego na teren ple-
biscytowy docierały transporty z bronią. Ich apogeum przypadło na okres 
III powstania śląskiego. Z danych zbiorczych z tzw. Centralnego Magazynu 
Uzbrojenia kontrolowanego przez referat uzbrojenia Naczelnej Komendy 
Wojsk Powstańczych wynika, że od jesieni 1920 roku do końca maja 1921 
roku przez ten centralny magazyn przeszło dla powstańców prawie 50 tys. 
karabinów różnej produkcji. Według najlepiej poinformowanego w tej spra-
wie gen. Stanisława Szeptyckiego w trakcie intensywnych walk podczas III 
powstania śląskiego od 3 do 31 maja z Sosnowca na Górny Śląsk dotarło 59 
transportów kolejowych, w których znalazły się obok karabinów, amunicji, 
mundurów i żywności, także działa, granatniki i moździerze. Bez tego wspar-
cia ze strony Wojska Polskiego oddziały powstańcze nie byłyby w stanie po-
wstrzymać kontrofensywy niemieckiej na Górę św. Anny.

Broń dla powstańców

Na zdjęciu zrobionym przez francuskiego oficera sił rozjemczych łatwo dostrzec typowe uzbrojenie śląskich powstańców 
w czasie walk w 1921 roku. Dominowała ręczna broń strzelecka. Oprócz niemieckich mauzerów często używano również 
karabinów austriackich i rosyjskich. Większość z nich pochodziła z magazynów Wojska Polskiego, ale w 1919 roku 
powstańcom udało się również zdobyć wiele karabinów z rąk opuszczającej teren plebiscytowy armii niemieckiej  
(AP w Katowicach, Śląski Instytut Naukowy im. J. Korszewskiego w Katowicach).

Najgroźniejszą, a zarazem najbardziej skuteczną bronią w czasie walk 
powstańczych były lekkie i ciężkie karabiny maszynowe. Używano jednak 
również niekiedy broni myśliwskiej, którą trzymano w domach, albo 
rekwirowano niemieckiej służbie leśnej (AP w Katowicach, Śląski Instytut 
Naukowy im. J. Korszewskiego w Katowicach).

Oddział górnośląskich powstańców w maju 1921 roku. Po prawej ciężki, po lewej lekki karabin maszynowy. Bardzo skuteczną 
bronią powstańców były także widoczne na zdjęciu trzonkowe granaty ręczne, wykonywane częściowo samodzielnie, 
z wykorzystaniem materiału wybuchowego pozyskiwanego w górnośląskich kopalniach (AP w Katowicach, Komitet 
Wojewódzki PZPR w Katowicach).

Podczas zbiórek pieniężnych na pomoc dla Górnego Śląska nie ukrywano 
w Polsce, że chodzi również o uzbrojenie śląskich powstańców, a nie tylko 
o działania propagandowe podczas plebiscytu. Przedstawiony na plakacie 
z Radomia Górnoślązak odrzuca kilof, by chwycić za broń i do tego wzniesionego 
karabinu odnosi się wezwanie: „Radom powstańcom górnoślązkim”  
(AP w Radomiu, Zbiór Romana Rytla).



Całe społeczeństwo polskie było zainteresowane sytuacją na Górnym Ślą-
sku. O wydarzeniach w tym regionie regularnie starała się informować prasa 
centralna i gazety regionalne. Po I powstaniu śląskim napływ uchodźców do 
Polski budził ogólne współczucie, gazety opisując gwałty niemieckie mo-
bilizowały opinię publiczną do czynnego zaangażowania się w pomoc dla 
Górnego Śląska. Kiedy w Warszawie powstał Komitet Zjednoczenia Górne-
go Śląska z Rzecząpospolitą Polską akcję informacyjną scentralizowano. Au-
torzy przygotowywali na zlecenie Komitetu artykuły prasowe rozsyłane do 
czołowych gazet w Polsce. Od 1920 roku informacje na temat tego co dzieje 
się na Górnym Śląsku przygotowywał Wydział Prasowy Polskiego Komisa-
riatu Plebiscytowego, którym kierował Edward Rybarz. Polska Agencja Tele-
graficzna (PAT) i Agencja Wschodnia (AW— East Press) dostarczały potem 
polskim gazetom gotowe materiały informacyjne. Prasa polska była jednak 
także bacznie czytana przez niemiecką policję oraz wywiad wojskowy, o czym 
świadczą wycinki w niemieckich materiałach archiwalnych. Starano się więc 
w niej unikać informacji mogących pomagać w dekonspiracji Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej Górnego Śląska.

Prasa polska  
o Górnym Śląsku

We Włocławku w 1919 roku 
z równie wielką uwagą jak na 

Górnym Śląsku obserwowano 
demobilizację armii niemieckiej. 

Stąd zainteresowanie redaktora 
„Słowa Kujawskiego” 

opuszczaniem górnośląskiego 
obszaru plebiscytowego przez 

Reichswehrę (AP w Poznaniu, Akta 
miasta Poznania).

Artykuły prasowe o Górnym 
Śląsku pojawiały się regularnie 
w prasie centralnej. Tutaj artykuł 
o konfliktach w Międzysojuszniczej 
Komisji Rządzącej i Plebiscytowej 
zamieszczony w „Rzeczpospolitej”, 
gazecie Stronnictwa Chrześcijańsko-
Narodowego, bliskiej także 
Wojciechowi Korfantemu, który 
w okresie międzywojennym 
został nawet jej właścicielem (AP 
w Poznaniu, Akta miasta Poznania).

Radomski tygodnik „Odrodzenie” 21 marca 1921 roku, dzień po plebiscycie, 
z triumfem donosił o zwycięstwie polskim. Wynik ogólny głosowania był jednak 
dla strony polskiej ostatecznie niekorzystny (AP w Radomiu, Zbiór afiszów, 
plakatów i druków ulotnych).

Z olbrzymią uwagą śledziła przebieg wydarzeń na 
Górnym Śląsku prasa wielkopolska. Szczególnie 
w okresie kampanii plebiscytowej oraz walk 
powstańczych prawie codziennie ukazywały się 
na ten temat artykuły w poznańskich gazetach. 
Tutaj wybrane artykuły: endeckiego „Kuriera 
Poznańskiego”, urzędowej „Gazety Poznańskiej” 
i konserwatywnego „Orędownika”  
(AP w Poznaniu, Akta miasta Poznania).



W latach 1919-1921 wydano w Polsce niezliczoną ilość plakatów i mate-
riałów propagandowych. Miały one mobilizować nie tylko Górnoślązaków 
w trakcie kampanii plebiscytowej. Były także niezbędne do utrzymywania 
przez prawie trzy lata gotowości polskiego społeczeństwa do pomocy Gór-
nemu Śląskowi. W ten najprostszy sposób starano się dotrzeć do wszystkich 
Polaków, niezależnie od ich przekonań politycznych, wyznania, pozycji spo-
łecznej. Stąd znajdziemy wśród nich i odwoływanie się do patriotyzmu i szy-
derstwo i wzbudzanie współczucia.

Wojna na hasła i plakaty

Z archiwów: AP w Częstochowie, Komitet Plebiscytowy na Okręg Częstochowa; AP w Katowicach, Polski Komitet Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu; AP w Płocku Oddział w Kutnie, Akta miasta Kutna; 
AP w Radomiu, Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych


