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Słowo wstępne

W chwili gdy Górnoślązacy 
w sierpniu 1919 r. chwycili za broń 
walcząc o włączenie ich ziemi 
do odradzającego się państwa 
polskiego, Zagłębie Dąbrowskie 
i leżący nad granicą Sosnowiec, 
stał się naturalnym zapleczem 
dla ich działań i łącznikiem 
w kontaktach z Warszawą. Ale 
związki zagłębiowsko-górnośląskie 
są dużo starsze niż początek XX 
wieku i sięgają czasów, gdy oba 
regiony w XVIII wieku zmieniły 
swoją przynależność państwową. 
Górny Śląsk wszedł wówczas w skład 
monarchii pruskiej, w której w wyniku 
ostatniego rozbioru Rzeczypospolitej 
znalazły się również ziemie 
dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego, 
jako tak zwany Nowy Śląsk. Kiedy 
jednak w 1806 r. na ziemie zaboru 
pruskiego wkroczyły zwycięskie 
wojska Napoleona, Nowoślązacy 
tak jak Wielkopolanie chwycili za 
broń rozpoczynając walkę o wolną 
Polskę. Mieszkańcy dzisiejszych ziem 
Zagłębia Dąbrowskiego bili się o wolną 
ojczyznę także w kolejnych zrywach 
niepodległościowych, które od 
czasu powstania kościuszkowskiego 
wstrząsały ziemiami dawnej 
Rzeczypospolitej i rozgrywały się 
także na obszarach naszego regionu. 
Co więcej, brali w nich również udział 
Górnoślązacy, na sąsiedzkiej ziemi 

walcząc o Polskę. Tak było przez cały 
wiek XIX oraz w początkach wieku XX. 

Kiedy zaś nadszedł czas powstań na 
Górnym Śląsku, nie mogło zabraknąć 
Zagłębiaków w szeregach walczących 
o włączenie tej ziemi do niepodległej 
Rzeczypospolitej.

Przygotowanie lekcji o Zagłębiu 
Dąbrowskim wobec powstań śląskich 
zrealizował Zespół do spraw edukacji 
regionalnej Instytutu Zagłębia 
Dąbrowskiego, w składzie: dr Paweł 
Duda, dr Paweł Matyszkiewicz, mgr 
Dorota Szewczyk oraz prof. dr hab. 
Dariusz Nawrot. Ma ona dwie wersje, 
przeznaczone dla uczniów szkół 
podstawowych oraz dla uczniów 
szkół średnich, dostępne od września 
2019 roku na stronie Instytutu (www.
instytutzaglebiadabrowskiego.pl). 

Lekcja powinna uświadamiać, że 
Zagłębie Dąbrowskie było  jednym 
z pierwszych ośrodków państwa 
polskiego, które udzieliło wsparcia 
Górnoślązakom walczącym 
wówczas o włączeniu swej ziemi do 
odrodzonej niecały rok wcześniej 
Rzeczypospolitej. Nie wszyscy o tym 
fakcie pamiętają, a w kontekście 
utartych stereotypów warto 
przypominać te najpiękniejsze karty 
wspólnej historii.

prof. dr hab. Dariusz Nawrot 
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Geneza I powstania
Klęska Niemiec w I wojnie światowej 
wymusiła zmianę granic w Europie. 
W nerwowej atmosferze 1919 r., 
mieszkańcy Górnego Śląska rozpoczęli 
przygotowania do walki, której celem 
miało być włączenie tej ziemi do 
odradzającego się państwa polskiego. 
Przygraniczne Zagłębie Dąbrowskie 
stało się naturalnym zapleczem dla ich 
działań oraz łącznikiem w kontaktach 
z władzami centralnymi w Warszawie. 

Listopadowa rewolucja w Berlinie 
w 1918 r. i upadek cesarstwa wywołały 
anarchię w wielu regionach Niemiec, 
także na Górnym Śląsku, na którym 
jednocześnie znacznie pogorszyła 
się sytuacja ekonomiczna ludności. 
W tej sytuacji ujawniły się z całą 
ostrością podziały narodowościowe. 
Jeszcze w październiku Wojciech 
Korfanty na forum niemieckiego 
Reichstagu wygłosił mowę, w której 
zażądał włączenia Górnego Śląska 
do powstającego państwa polskiego. 
10 listopada na wiecu w Bytomiu 
w Domu Polskim „Ul” ogłoszono 
rezolucję na rzecz niepodległości 
Polski, w skład której wejść miał Śląsk. 
Działalność wznowiły lub rozpoczęły 

polskie organizacje zawieszone na 
początku wojny (np. Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”) bądź nowo 
utworzone. Na ich forum zaczęto 
zgłaszać postulaty polityczne. 
Jednocześnie tworzono struktury 
polskich partii, m.in. Ślązacy biorąc 
przykład z Wielkopolan, utworzyli 
w Bytomiu Podkomisariat Naczelnej 
Rady Ludowej.

Polskie działania spotkały się 
z odpowiedzią władz niemieckich. 
W końcu 1918 r. Niemcy powołali 
Wolne Zjednoczenie dla Ochrony 
Górnego Śląska, a działalność 
propolską uznali za zdradę stanu. 
Zaczęli również tworzyć Freikorpsy, 
jak Górnośląski Korpus Ochotniczy, 
który miał chronić region przez 
zagrożeniem oderwania od Niemiec. 
Na Górny Śląsk skierowano 117. 
dywizję piechoty, którą następnie 
przeformowano na Służbę Graniczną 
(Grenzschutz). Jednostka ta miała 
pilnować granicy z Polską, a także 
pacyfikować nastroje antyniemieckie. 
Dnia 13 stycznia 1919 r. ogłoszono 
stan oblężenia na Górnym Śląsku 
i zabroniono polskich manifestacji. 
Rozpoczęły się pierwsze rewizje 
i aresztowania. W odpowiedzi, 
z inicjatywy Naczelnej Rady 

Zagłębie Dąbrowskie wobec 
powstań śląskich 
Opracowanie merytoryczne dla 
uczniów i nauczycieli
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Ludowej w Poznaniu i działaczy 
polskich organizacji, na Śląsku 
utworzono w styczniu 1919 r. 
Polską Organizację Wojskową 
Górnego Śląska (POW G.Śl.), 
której komendantem został Józef 
Grzegorzek. Rozpoczęto tworzenie 
tajnych struktur, zaprzysięgano 
członków, powoływano mężów 
zaufania, zaczęto gromadzić broń 
i wyposażenie, zakładając konieczność 
podjęcia zbrojnej walki o przyłączenie 
Górnego Śląska do Polski. 

Sosnowiec stał się zapleczem dla 
wielu z tych działań. Już w marcu 
1919 r. w Sosnowcu ulokowała się 

ekspozytura POW G.Śl., a w maju 1919 
r. – podkomisariat Naczelnej Rady 
Ludowej z Bytomia. Jednocześnie 
do Zagłębia napłynęły liczne grupy 
uchodźców z Górnego Śląska. Chcąc 
zorganizować pomoc dla Ślązaków 
założono w Sosnowcu Komitet Opieki 
nad Uchodźcami, którego prezesem 
został Wiktor Polak. Przybyłych do 
Zagłębia Górnoślązaków wcielano 
do oddziałów wojskowych, m.in. 
do 7. pułku piechoty Legionów, 
którego 3. batalion stacjonował 
w Sosnowcu. Stworzono również 1. 
pułk Strzelców Bytomskich z siedzibą 
w Częstochowie. W Zagłębiu na 
rzecz organizacji śląskich oddziałów 
aktywnie działał polski działacz 
społeczny i narodowy – Józef Dreyza, 
kierujący Decernatem Wojskowym 
Podkomisariatu Naczelnej Rady 
Ludowej.  

 
 W czasie gdy na dawnym 
pograniczu rosło napięcie polityczne, 
w Wersalu pod Paryżem odbywała 
się konferencja pokojowa. Dnia 28 
czerwca 1919 r. podpisano traktat 
wersalski, który w odniesieniu 
do Górnego Śląska zakładał 
przeprowadzenie plebiscytu. 
Zaproponowane rozstrzygnięcie 
w Niemczech i w Polsce przyjęto 
z rozczarowaniem. W szeregach 
POW G.Śl. zaczęła przeważać 
idea powstania, którego plany 
przygotowywano już od wiosny 
1919 r. Do podjęcia walki zbrojnej 
zachęcał przykład Wielkopolski, 
a także zapowiadane wycofanie się 
oddziałów niemieckich z obszaru 
plebiscytowego. 

Alfons Zgrzebniok
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Wybuch walk
W lecie 1919 r. nastąpiła dalsza 
eskalacja konfliktu na Górnym Śląsku. 
W tamtejszych kopalniach węgla 
kamiennego i hutach żelaza wybuchły 
strajki. W ocenie władz niemieckich 
były one inspirowane przez polskich 
działaczy, chcących wykorzystać 
niezadowolenie społecznego do 
wzniecenia powstania. W rezultacie 
Niemcy, obawiając się możliwości 
wkroczenia oddziałów Wojska 
Polskiego na Górny Śląsk, wstrzymali 
wycofywanie oddziałów wojskowych. 
Symboliczne znaczenie dla 
wybuchu I powstania śląskiego 
miały strzały oddane 15 sierpnia 
1919 r. przez żołnierzy niemieckich 
do protestujących górników 
kopalni w Mysłowicach, żądających 
wypłaty wynagrodzeń. Wydarzenie 
to pogorszyło jeszcze nastroje 
w regionie.

W reakcji na działania Niemców, 
14 sierpnia grupa komendantów 
powiatowych, przebywających 
w Piotrowicach na Śląsku 
Cieszyńskim, wbrew woli rządu 
polskiego oraz Wojciecha Korfantego, 
wydała dowódcom z Rybnika oraz 
Pszczyny rozkaz rozpoczęcia akcji 
zbrojnej, którą podjęto w nocy z 16 
na 17 sierpnia 1919 r. w północnej 
części powiatu pszczyńskiego. 
Górnoślązacy dowodzeni przez 
Stanisława Krzyżowskiego zdobyli 
dworzec kolejowy w Tychach. Inne 
oddziały przystąpiły do rozbrajania 
Grenzschutzu. Podjęto również 
nieudane próby opanowania 
Pszczyny, Mikołowa, czy Wodzisławia 

Śląskiego. Akcje te rzecz jasna spotkały 
się z kontrdziałaniem sił niemieckich. 
Na wieść o pierwszych walkach 
17 sierpnia Komitet Wykonawczy 
POW G.Śl. w Bytomiu wydał rozkaz 
rozpoczęcia powstania. W momencie 
wybuchu zrywu POW G.Śl. liczyła 
23 tysiące zaprzysiężonych 
i dysponowała zaledwie 6 tysiącami 
sztuk broni palnej. Dowództwo przejął 
Alfons Zgrzebniok, a powstańcy 
wydelegowali swych przedstawicieli 
do gen. Józefa Hallera dowódcy 
Frontu Południowo-Zachodniego 
w Krakowie z prośbą o wsparcie 
Wojska Polskiego.  

18 sierpnia rozpoczęły się walki przy 
granicy z Zagłębiem Dąbrowskim – 
w Bogucicach i w Dąbrówce Małej. 
Powstańcy opanowali Nikiszowiec, 
Janów, Roździeń i Szopienice. Niemcy 
przystąpili szybko do kontrataku 
i odbili Bogucice. Walki trwały 
także w innych częściach Górnego 
Śląska, m.in. w okolicach Bytomia, 
Radzionkowie, Piekarach Śląskich, 
Łagiewnikach oraz Mysłowicach. 
Mieszkańcy Zagłębia ze szczególnym 
zainteresowaniem obserwowali 
działania zbrojne na obszarze 
ostatniego z wymienionych miast, 
gdzie w dniach 20-23 sierpnia 
aktywnie działał batalion Ryszarda 
Mańki, zdobywając część miasta 
z dworcem oraz wieżę Bismarcka 
w Trójkącie Trzech Cesarzy. Walki 
prowadzone w Mysłowicach 
były niezwykle brutalne, bowiem 
Grenzschutz rozstrzeliwał na miejscu 
złapanych powstańców.  Dopiero po 
wyczerpaniu amunicji powstańcy 
przekroczyli graniczną Przemszę, 
wkraczając na obszar Sosnowca. 
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Społeczeństwo Zagłębia Dąbrowskiego 
chciało pomóc Górnoślązakom 
w ich samotnym boju o Polskę. 
Pojawiły się koncepcje utworzenia 
oddziałów złożonych z Zagłębiaków, 
które ruszyłyby do walki na Śląsk. 
Czynnej interwencji domagał się 
od władz centralnych magistrat 
Sosnowca. Działania te pozostały 
bezowocne – w Warszawie odrzucano 
tego rodzaju koncepcje. Do walki 
ruszały jedynie indywidualne osoby, 
a poległym urządzano w Sosnowcu 
manifestacyjne pogrzeby, jak np. 
uczniowi Edwardowi Stacherskiemu 
i powstańcowi styczniowemu 
Aleksandrowi Kozłowskiemu. 

W walkach powstańczych 
uczestniczyło wielu Zagłębiaków. 
Na Niwce do walki z Grenzschutzem 
zgłosili się górnicy, którzy bili 
się potem w Mysłowicach. 

Młody oficer Wojska Polskiego, 
najprawdopodobniej podporucznik 
Dębno-Kamiński, wbrew rozkazom 
wsparł działania powstańców od 
strony Modrzejowa. W starciach 
o Siemianowice Śląskie uczestniczyli 
mieszkańcy Czeladzi. Do boju 
szli młodzi ludzie, m.in. harcerze 
oraz ochotnicy z gimnazjów. Dla 
przykładu - w szeregach Pułku 
Strzelców Bytomskich, obok wielu 
innych Zagłębiaków, jako ochotnik 
znalazł się 17-letni wówczas Jan 
Kiepura. W Sosnowcu utworzono 
Robotniczy Komitet Niesienia 
Pomocy Powstańcom Śląskim, na 
którego czele stanął Aleksy Bień 
z PPS - jeden z głównych działaczy 
niepodległościowych w Zagłębiu. 
M mieście sformowano 4 kompanie 
powstańcze, liczące razem 800 ludzi, 
w skład których weszli uchodźcy 
z Górnego Śląska. W pałacu Schöna 

Trójkąt Trzech Cesarzy, pocztówka z początku XX w. W tle widać wieżę Bismarcka.
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(budynek sądu) ulokowało się 
Dowództwo Główne POW G.Śl. ze 
Zgrzebniokiem na czele. Jego szefem 
sztabu został związany z Zagłębiem - 
Kazimierz Kierzkowski. 

W Sosnowcu ulokowała się także 
ekspozytura Naczelnego Dowództwa 
Wojska Polskiego do kontaktów ze 
górnośląską konspiracją wojskową, 
na czele z pułkownikiem Michałem 
Żymierskim. W całym w regionie 
organizowano pomoc lekarską 
i materialną. Sosnowieccy piekarze 
wypiekali chleb dla powstańców. Cały 
czas wpierała aspiracje Ślązaków prasa 
zagłębiowska, w tym „Kurier Zagłębia”, 
„Górnik” i „Iskra”. Magistrat Sosnowca 
wzywał „Widząc bohaterskie 
wysiłki garści powstańców śląskich 
zmuszonych niewypowiedzianym 
uciskiem Niemców do obrony 
życia, błaga pomocy ginącym przez 
bezzwłoczną czynną interwencję”.

Ostatni etap walk powstańczych 
rozegrał się przy granicy z Zagłębiem 
Dąbrowskim, a kluczowe boje toczyły 
się w Bogucicach, Szopienicach, 
Dąbrówce Małej, Janowie, 
Nikiszowcu i Giszowcu. Kontakt 
z Zagłębiem pozwalał powstańcom 
na pozyskiwanie uzbrojenia i ułatwiał 
napływ ochotników. Komendant 
Zgrzebniok formował w Sosnowcu 
kilkudziesięcioosobowe oddziały, 
które miały zasilić walczących 
w regionie przygranicznym. 
Sosnowiec i Czeladź stały się w czasie 
walk przygranicznych obszarem 
ostrzału. Niemieckie pociski 
artyleryjskie spadły na budynki 
kopalni „Saturn” oraz Milowice. 

Niemcy podążając za powstańcami 
wycofującymi się z Dąbrówki chcieli 
wtargnąć do tej dzielnicy Sosnowca, 
ale powstrzymał ich pilnujący granicy 
oddział hallerczyków.  

24 sierpnia komendant Zgrzebniok 
mając na uwadze rosnącą przewagę 
sił niemieckich, wykorzystujących 
artylerię, pociągi oraz samochody 
pancerne, braki w uzbrojeniu 
powstańców, a także będąc 
świadomym, że Polska oficjalnie nie 
udzieli wsparcia powstaniu, wydał 
rozkaz o zaprzestaniu walk. Wraz 
z zakończeniem zrywu ok. 9 tysięcy 
powstańców i 13 tysiące cywili 
z Górnego Śląska przedostało się 
na obszar Zagłębia Dąbrowskiego. 

Kazimierz Kierzkowski
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W regionie utworzono obozy, 
ulokowane w Strzyżowicach, Niwce, 
później Grodźcu, Twardowicach. 
Jeszcze w czasie walk powołano 
z inicjatywy Kazimierza Czapli 
Główny Komitet Niesienia Pomocy 
Górnoślązakom na czele z księdzem 
Pawłem Pośpiechem. Do Zagłębia 
trafiała pomoc z wielu miast polskich. 
Dopiero uzyskana przez powstańców 
jesienią możliwość powrotu na Śląsk 
poprawiła trudną sytuację. Jeszcze 
długo po zakończeniu walk granica 
z Górnym Śląskiem pozostawała 
niespokojna, o czym może świadczyć 
fakt, że 1 października 1919 r. zginął 
z rąk niemieckich pilnujący jej 
żołnierz polski.

Zagłębie 
Dąbrowskie a II i III 
powstanie śląskie
W styczniu 1920 r. weszły w życie 
postanowienia traktatu wersalskiego. 
Niemieckie oddziały wojskowe 
musiały opuścić obszar plebiscytowy, 
a ich miejsce zajęły wojska alianckie. 
Władzę zwierzchnią przejęła 
Międzysojusznicza Komisja Rządząca 
i Plebiscytowa, pod przewodnictwem 
francuskiego generała Henri’ego 
Le Ronda, która miała przygotować 
plebiscyt, a później zaproponować 
podział spornego obszaru. W Bytomiu 
20 lutego utworzono Polski Komisariat 
Plebiscytowy na czele z Wojciechem 
Korfantym, a w Katowicach powołano 

Nowy Pałac Schöna (obecnie budynek sądu) – w czasie I powstania śląskiego był kwaterą 

Dowództwa Głównego Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska
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Niemiecki Komisariat Plebiscytowy 
z Kurtem Urbankiem. Rozpoczęto 
tworzenie sieci komisariatów 
plebiscytowych. Kampania przed 
plebiscytem stawała się coraz gorętsza, 
a obie strony konfliktu szykowały 
się nie tylko do rozstrzygnięcia 
wyborczego, ale także zbrojnego. 
W rezultacie przygotowania do 
plebiscytu odbywały się w atmosferze 
terroru, który był główną przyczyną 
wybuchu II powstania śląskiego 
(19/20–25 VIII 1920). 

Również w czasie II zrywu 
powstańczego społeczność Zagłębia 
Dąbrowskiego wspomagała 
działania Górnoślązaków. W lutym 
1920 r. w Sosnowcu utworzono 
Komitet Plebiscytowy Zagłębia 
Dąbrowskiego. W mieście działało 
dalej Biuro Aleksego Bienia. Po 
rozpoczęciu walk na druga stronę 
granicy przerzucano broń, zebrane 
środki finansowe oraz żywność. 
W Sosnowcu przy ulicy Mariackiej 
od czerwca 1920 r. produkowano 
petardy dla powstańców. Podobnie 
jak rok wcześniej w szeregach 
powstańczych znaleźli się Zagłębiacy. 
Stanisław Dziurowicz oraz Aleksander 
Mierzejewski walczyli w oddziale, 
który opanował Mysłowice, 
a Mieczysław Łyszczarz służył 
w harcerskiej kompanii patrolowej. 
Wacław Olaszewski zapisywał 
w dzienniku, że to harcerze i lokalne 
straże obywatelskie pilnowały 
wówczas granicy. Po zakończeniu 
walk, to do Sosnowca wycofała się też 
część oddziałów powstańczych, by 
po przeformowaniu się w koszarach 
przy ulicy Nowej i po zdaniu broni, 
wrócić na Śląsk. Po zakończeniu II 

powstania z inicjatywy Stanisława 
Płodowskiego – działacza Komitetu 
Plebiscytowego, 19 grudnia 1920 
r. w Sosnowcu odsłonięto pomnik 
ku czci poległych w walkach. Na 
uroczystości zgromadziło się blisko 
100 tysięcy ludzi, w tym wielu 
Górnoślązaków. Obecni byli m.in. 
Wojciech Korfanty oraz marszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej – Wojciech 
Trąmpczyński. 

O przynależności Górnego Śląska 
miał zadecydować plebiscyt. 
Podczas kampanii poprzedzającej 
go w Zagłębiu rejestrowano oraz 
szkolono na specjalnych kursach 

Polski plakat propagandowy z kampanii 

plebiscytowej
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osoby urodzone na Górnym 
Śląsku, które mogły wziąć udział 
w głosowaniu. Ponadto zbierano 
fundusze na aprowizację dla 
zmierzających za Brynicę emigrantów. 
W plebiscycie, przeprowadzonym 
20 marca 1921 r. wzięło udział 
aż 98% osób uprawnionych do 
głosowania. Za Polską opowiedziało 
się 40,4%, a za Niemcami 59,5%. Na 
podstawie całościowych obliczeń 
przedstawiciele Wielkiej Brytanii 
i Włoch w Międzysojuszniczej 
Komisji Rządzącej i Plebiscytowej 
zaproponowali przyznanie Polsce 
jedynie części powiatów rybnickiego 

i pszczyńskiego oraz skrawki 
katowickiego, z zachowaniem 
głównych obszarów przemysłowych 
w rękach Niemiec. Francuzi chcieli 
przyznać Polsce wszystkie wschodnie 
powiaty z większością przemysłu. 
Ponieważ alianci nie osiągnęli 
porozumienia, w kwietniu 1921 r. 
kwestię podziału przekazano do 
rozstrzygnięcia Radzie Najwyższej.

Wieści o możliwym niekorzystnym dla 
Polski rozstrzygnięciu doprowadziły 
najpierw do strajku, jaki wybuchł 
2 maja 1921 r., a następnie skłoniły 
Wojciecha Korfantego do wydania 
rozkazu o rozpoczęciu III powstania 
śląskiego (2/3 V – 5 VII 1921). Celem 
nowego zrywu, który rozpoczął się 
3 maja było opanowanie Górnego 
Śląska do linii Odry. Już w nocy 
z 2 na 3 maja pierwsze grupy 
powstańcze zniszczyły sieć łączności. 
Następnie Grupa Destrukcyjna 
Tadeusza Puszczyńskiego 
„Wawelberga” wysadziła mosty 
kolejowe odcinając Górny Śląsk od 
Niemiec, uniemożliwiając w ten 
sposób przysłanie posiłków. Do walki 
ruszyły główne siły powstańcze, na 
czele z podpułkownikiem Maciejem 
Mielżyńskim. W efekcie walk do 9 
maja opanowano większość obszaru 
do tzw. linii Korfantego (zgodnej 
z biegiem górnej Odry), przekraczając 
ją nawet w niektórych rejonach. 
Na wyzwolonych terenach władzę 
cywilną objęła polska Naczelna 
Władza Górnego Śląska na czele 
z Korfantym. Dnia 21 maja ruszyła 
kontrofensywa niemiecka i rozpoczęły 
się najkrwawsze boje III powstania 
pod Górą św. Anny.

Mauzoleum Braci Ślązaków (Pomnik 

Powstańców Górnego Śląska) w Sosnowcu 

przy ul. Smutnej
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W czasie III powstania Zagłębie 
Dąbrowskie, podobnie jak przy okazji 
poprzednich zrywów Górnoślązaków, 
stało się wielkim zapleczem 
zaopatrzeniowym dla walczących. Już 
od stycznia 1921 r. najpierw w Grodźcu, 
a potem w Sosnowcu mieściła się 
kwatera Dowództwa Obrony Plebiscytu, 
czyli zakonspirowanego POW G.Śl. 
W Sosnowcu ulokowano również 
Ekspozyturę Związku Przyjaciół 
Górnego Śląska. Z inicjatywy Wojska 
Polskiego w Zagłębiu wzdłuż granicy 
lokowano magazyny z bronią 
i amunicją, a nawet armaty. Po 
zagłębiowskiej stronie granicy, 
jeszcze przed rozpoczęciem walk, 
formowano powstańcze oddziały. 
W Czeladzi w nocy z 2 na 3 maja zebrali 
się powstańcy z Bytkowa, Bańgowa, 
Przełajki wchodzący w skład 4. pułku 
z Grupy Wschód, którzy tu otrzymali 
część uzbrojenia. Wacław Olaszewski 
zapisywał, że dołączyli do nich Ślązacy 
przybyli z Częstochowy, a celem ataku 
oddziału miał być Bytom. W pierwszych 

dniach powstania, wzdłuż całej granicy 
od Mysłowic do Katowic, słychać było 
strzały. Do Sosnowca trafili wtedy 
wzięci do niewoli niemieccy policjanci 
i pierwsi ranni powstańcy.

Po rozpoczęciu walk 5 maja 
w Sosnowcu powstał Komitet 
Pomocy Górnoślązakom, a 11 maja 
utworzono Centralny Komitet Pomocy 
Górnoślązakom. Na czele komitetu 
stanął prezydent Sosnowca Robert 
Niernsee, a w jego składzie znaleźli 
się przedstawiciele Będzina i Czeladzi. 
W całym Zagłębiu prowadzono zbiórkę 
pieniężną na potrzeby powstania. 
W regionie działał również Zagłębiowski 
oddział Czerwonego Krzyża, skupiający 
tutejszych lekarzy, który udzielał 
walczącym wsparcia sanitarno-
medycznego. W Sosnowcu działał 
szpital powstańczy. Liczbę ochotników 
z ziem polskich uczestniczących 
w walkach 1921 r. wylicza się na ponad 
10% powstańców, a około 500 z nich 
pochodziło z Zagłębia. Blisko połowę 
z nich zwerbował Związek Strzelecki, 
bowiem w czasie powstania nadal 
działało Biuro Przerzutów Aleksego 
Bienia. Zagłębiacy, Jozef Bem czy Leon 
Usarek, służyli w Naczelnej Komendzie 
Wojsk Powstańczych. Natomiast Feliks 
Arkenstein był dowódcą I Podgrupy 
w Grupie Północ. Także harcerze 
z X hufca z Sosnowca uczestniczyli 
w walkach, pełniąc rolę łączników ze 
Śląskiem. 

Od pierwszych dni walk alianci 
próbowali zakończyć powstanie. 
Sukcesy niemieckie w starciach 
pod Górą św. Anny przyspieszyły 
ich działania. Jeszcze 30 maja Le 
Rond ogłosił w Opolu zarządzenie 

Znaczek kwestorski wydawany  

w Sosnowcu w 1921 r. na rzecz powstania
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o rozbrojeniu obu stron konfliktu 
i utworzeniu strefy neutralnej wzdłuż 
Odry. Niemcy początkowo nie chcieli 
uznać tego zarządzenia (11 czerwca 
uznała je strona powstańcza, a dopiero 
25 czerwca niemiecka) i dopiero 26 
czerwca generał Karl Höfer i Wojciech 
Korfanty podpisali układ o wycofaniu 
oddziałów polskich i niemieckich 
z zajętych obszarów oraz o oddaniu 
kwestii podziału Górnego Śląska 
w ręce aliantów. Opuszczane przez 
strony konfliktu terytoria zajmowały 
oddziały alianckie. 

Przyłączenie  
części Górnego 
Śląska do Polski

Po zakończeniu III powstania 
śląskiego, decyzją Rady Ambasadorów 
Ligii Narodów z 20 października 1921 
r., głównie za sprawą Francji, której 

zależało na maksymalnym osłabieniu 
Niemiec, przyznano Polsce 1/3 
obszaru Górnego Śląska. Była to część 
lepiej rozwinięta gospodarczo, bogata 
w kopalnie, huty oraz stalownie. 
Kwestie mniejszości narodowych 
oraz problemy ekonomiczne 
(zerwano więź gospodarczą Śląska 
z gospodarka niemiecką) uregulować 
miała konwencja genewska o Górnym 
Śląsku z 15 maja 1922 r. Dnia 20 
czerwca 1922 r. Wojsko Polskie 
pod komenda generała Stanisława 
Szeptyckiego wkroczyło z Sosnowca 
na obszar Górnego Śląska, włączając 
tę straconą w średniowieczu dzielnicę 
do odrodzonego państwa polskiego.

Powstania zapisały piękną kratę 
w relacjach śląsko-zagłębiowskich, 
pokazując, że wbrew stereotypom, 
Brynica i Przemsza częściej łączyła, 
niż dzieliła mieszkańców ich dwóch 
brzegów. 

Uroczysty wjazd Wojska Polskiego do Katowic, 20 czerwca 1922 r. 
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Zagłębiacy  
w powstaniach  
śląskich
Powstańcom Górnośląskim 
od początku brakowało 
oficerów. Niewielu Ślązaków 
mogło zdobyć szlify w armii 
niemieckiej. W rezultacie 
od pierwszego zrywu 
powstańczego sięgano po 
wywodzącą się z sąsiedniego 
Zagłębia Dąbrowskiego i znającą 
region kadrę oficerska z Wojska 
Polskiego. Wśród kilkuset 
Zagłębiaków walczących 
w kolejnych powstaniach warto 
przypomnieć następujące osoby:

Kazimierz Kierzkowski (1891-
1942) – był działaczem Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” 
i Polskich Drużyn Strzeleckich 
w Zagłębiu Dąbrowskim. Od 1914 
r. walczył w Legionach, a w 1916 r. 
odkomenderowany został do pracy 
w POW, jako komendant okręgu V 
Zagłębia. W 1918 r. został oficerem II 
Oddziału w Naczelnym Dowództwie 
WP. Współorganizował POW G.Śl., 
a w I powstaniu był szefem sztabu 
Dowództwa Głównego. Czynnie 
uczestniczył w przygotowaniu 
kolejnych powstań, w tym 

zaopatrzenia w broń i amunicję. 
W 1921 r. został szefem Oddziału 
Wywiadowczego II Oddziału Sztabu 
Głównego WP w stopniu majora. 
W latach 1923-1929 był komendantem 
Związku Strzeleckiego. W 1939 r. 
założył konspiracyjną Organizację 
Orła Białego. Był szefem Biura 
Propagandy i Informacji Obszaru ZWZ 
Kraków-Górny Śląsk. Aresztowany 
przez Niemców zginął w KL 
Auschwitz. Był kawalerem Ordedru 
Virtuti Militari.

Józef Plebanek (1892-1960) – 
był działaczem Polskich Drużyn 
Strzeleckich i żołnierzem Legionów. 
Po odkomenderowaniu do POW 
został komendantem w Sosnowcu. 
Po 1918 r. służył w II Oddziale 
w Naczelnym Dowództwie WP, 
jako komendant posterunku 
wywiadowczego w Sosnowcu. Walczył 
w I powstaniu śląskim. Po 1922 r. był 
nauczycielem wychowania fizycznego 
i instruktorem pożarnictwa w powiecie 
będzińskim, a mastępnie w okręgu 
kieleckim. Był również posłem na 
Sejm Rzeczypospolitej. W czasie II 
wojny działał ZWZ i AK, a w czasach 
PRL nadal działał w strukturach 

ochotniczych straży pożarnych.

Materiały dodatkowe
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Marian Skorupa (Skibiński) (1893-
1940) – był komendantem obwodu 
POW w Sosnowcu. Po 1918 r. służył w II 
Oddziału w Naczelnym Dowództwie 
WP, jako komendant posterunku 
wywiadowczego w Oświęcimiu. Walczył 
we wszystkich trzech powstaniach, 
a w 1921 r. był zastępcą szefa II Oddziału 
Naczelnego Dowództwa Wojsk 
Powstańczych. Był oficerem wywiadu, 
a następnie służył jako nadkomisarz 
w Straży Granicznej RP. Był kawalerem 
Ordedru Virtuti Militari.

Tadeusz Sokołowski (1899-1986) 
– był absolwentem Gimnazjum 
Realnego w Sosnowcu oraz studentem 
Wydziału Medycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Działacz harcerski 
i członek POW. Walczył w obronie 
Lwowa. W 1920 r. został przeniesiony 
do Dowództwa Obrony Plebiscytu. 
Początkowo był zastępcą dowódcy 
kolumny sanitarnej nr 5, a następnie 
adiutantem szefa sanitarnego Grupy 
Wschód. Po ukończeniu studiów został 
lekarzem okulistą. Był oficerem AK, 
a po II wojnie organizował okulistykę 
w Szpitalu Miejskim nr 1 w Sosnowcu. 

Feliks Ankernstein (1897-1955) 
– Czeladzianin, absolwent Szkoły 
Handlowej w Będzinie. W 1914 r. 
wstąpił do Legionów. Po kryzysie 
przysięgowym powrócił do Zagłębia 
i zaangażował się w działalność 
POW. Był komendantem Obwodu 
4. w Dąbrowie Górniczej. Walczył 
początkowo na wschodzie, 
a potem działał w strukturach 
Centrali Wychowania Fizycznego. 

Przygotowywał wówczas powiat 
tarnogórski do wybuchu powstania. Był 
dowódcą Podgrupy (późniejszy 8. pułk 
piechoty), która w III powstaniu zdobyła 
Tarnowskie Góry. Następnie został 
oficerem II Oddziału Sztabu Głównego 
WP w stopniu majora. Przygotowywał 
polskie powstanie na Zaolziu w 1938 
r. W czasie II wojny służył w WP 
we Francji i w Anglii, a po wojnie 
został współpracownikiem wywiadu 
brytyjskiego. Był kawalerem Ordedru 
Virtuti Militari.

Leon Usarek (1895-?) – był 
absolwentem Szkoły Handlowej 
w Będzinie. Legionista oraz działacz 
POW. Po 1918 r. służył w II Oddziale 
w Naczelnym Dowództwie WP, 
a następnie w III powstaniu przeszedł 
do Naczelnego Dowództwa Wojsk 
Powstańczych. Podporucznik WP.

Władysław Sebyła (1902-1940) 
– uczeń Szkoły Realnej oraz 
Gimnazjum Męskiego Towarzystwa 
Szkół Średnich w Sosnowcu. Wziął 
udział w I powstaniu, fałszując datę 
urodzenia. Po walkach powrócił 
do szkoły, ale 1921 r. ponownie 
uczestniczył w III powstaniu. Po 
zdaniu matury studiował polonistykę 
na Uniwersytecie Warszawskim. Od 
najmłodszych lat był poetą, a w okresie 
międzywojennym współwydawał 
i redagował pisma „Kwadryga” i „Zet”. 
Był pracownikiem Polskiego Radia. 
Podporucznik WP. Po kampanii 
wrześniowej znalazł się w niewoli 
sowieckiej. Został zamordowany 

w Charkowie. 
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1. Aleksy Bień, Pamiętniki – 
Powstania Śląskie (rękopis)  

„Wzdłuż granicznej rzeki Brynicy, 
od Mysłowic do Bobrownik, 
robotnicy Zagłębia, głównie 
górnicy, spieszyli na Śląsk 
z pomocą dla walczących 
powstańców, jedni z bronią, którą 
jeszcze z czasów rozbrajania 
Niemców zachowali, inni bez 
broni, licząc, że tam na Śląsku 
ją dostaną lub zdobędą. Już 
w pierwszym dniu powstania PPS 
i Związek Górników utworzyły 
własny robotniczy Komitet 
niesienia pomocy powstańcom, 
obok istniejących już Społecznych 
takich Komitetów przy Związkach 
miejskich i powiatowych 
w Zagłębiu, które zbierały 
składki pieniężne i żywności 
dla powstańców i ich rodzin. 
[…] Przez lokal [Robotniczego 
Komitetu Niesienia pomocy 
Powstańcom Śląskim – przyp. 
D.N.] podczas trwania powstań 
do 1922 r. przeszło z Warszawy 
i kraju ochotników, bojowców 
i propagandzistów ok. 300 osób. 
Na punkt ten do kontaktów i narad 
z nami przechodzili ze Śląska 
towarzysze […]. Na adres tego 
lokalu również z kraju 

przysyłane były masowe artykuły 
żywnościowe i ubraniowe do 
przenoszenia ich przez granicę 
na Śląsk […]. I Powstanie 
wybuchło i rozwinęło się na dużą 
część Śląska 17 sierpnia 1919 
r., a już 18 sierpnia zgłosiłem 
się do urzędującego w Pałacu 
Schoena […] pułkownika Michała 
Żymierskiego, w imieniu 
Komitetu Robotniczego 
Pomocy i organizacji Związku 
Strzeleckiego w Zagłębiu, 
z propozycją wysłania naszych 
oddziałów strzeleckich do walki 
na Śląsku. Pułkownik Żymierski 
uprzejmie oświadczył mi krótko, 
że oddziałów takich uzbrajać 
i wysyłać na Śląsk nie może, lecz 
zalecił zgłaszających się do walki 
lokować w prowizorycznych 
koszarach wojskowych przy ulicy 
Nowej w Sosnowcu”.

Materiały źródłowe
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2. Wacław Olaszewski,  
Dziennik z lat 1914-1929 (rękopis) 

„17 sierpnia, rozpoczęło się 
rozbrajanie grenszuca, dzisiaj 
w nocy o godzinie 12, o godzinie 
3-ciej poszły posiłki […].

18 sierpnia, zaczęli nadciągać do 
Milowic powstańcy.

19 sierpnia, o godzinie 12 
w południe Niemcy zaczęli 
strzelać z pancernego pociągu 
na Śląsku, a o 3-ciej po południu 
przyleciał aeroplan niemiecki 
i zaczął u nas strzelać z karabinu 
maszynowego. Zastrzelił 
w Betonach 2 dziewczyny […]

20 sierpnia, dziś w nocy 
powstańcy zdobywali Laurahütte 
[Siemianowice Śląskie – przyp. 
D.N.]. Od nas poszło sporo 
w pomoc i mieli mieć 4 rannych. 
Słychać całą noc strzelania, a o 5 
rana bombardowanie. O 9 latał 
aeroplan niemiecki. Niemcy 
naciskają. O godzinie 12 w pół, 
cztery granaty niemieckie 
rozerwały się, a odłamki leciały 
aż do nas na podwórze. Zrobił 
się popłoch. Resztę walczących 
powstańców wyparli Niemcy 
do nas do Milowic z Dąbrówki. 
W nocy od 12-tejatakowali 
Niemcy Milowice i puszczają 
do nas rakiety, lecz bez ofiar. […] 
Zebranie w celu poparcia Ślązaków 
którzy się szykują do wypędzenia 
Niemców.

22 sierpnia, pogrzeb w Sosnowcu 
60 ofiar powstania, a dziś rano 
pod Dąbrówką, o godzinie 5 była 
strzelanina, ponoć 6 zabito, a 13 
raniono Niemców? […].

23 sierpnia, pogrzeb zabitego 
Ślązaka odbył się z Milowic do 
Czeladzi […] 

24 sierpnia, byłem na wiecu 
górnośląskim w Sosnowcu […]”.  

 „Zbliża się dzień wyzwolenia! 
Niech do tej chwili szykuje się 
świadomy proletariat Polski, 
niech mobilizuje swe siły, niech 
tworzy, tak jak to czyniły masy 
pracujące w Rosji, Austrii i innych 
krajach, początek swej władzy 
proletariackiej – Rady Delegatów 
Robotniczych w mieście i na wsi”.



19

Będzin 1358-2008, red. A. Glimos-
Nadgórska, Będzin 2008, t. 3.   

Bień A., Wspomnienia 
zagłębiowskie z powstań śląskich, 
„Zaranie Śląskie”, , nr 3 (1966).

Dąbrowa Górnicza. Monografia, 
Dąbrowa Górnicza 2016, t.3, cz. 1, 
Dzieje miasta.

Grudniewski J., Dwa powstania 
– 1919 i 1920, „Mówią Wieki. 
Powstania Śląskie 1919-1921”, nr 1 
(2011).

Historia Czeladzi, red. J. Drabina, 
Czeladź 2012, t. 2.

Kaczmarek R., Powstania śląskie 
1919-1920-1921, Kraków 2019

Krzyżanowski L., Górnoślązacy 
wobec odrodzenia Polski, „Mówią 
Wieki. Powstania Śląskie 1919-
1921”, nr 1 (2011).

Pierzchała J., Współpraca Zagłębia 
Dąbrowskiego i Górnego Śląska 
w okresie powstań śląskich, [w:] 
Ziemia Będzińska. Przeszłość, 
teraźniejszość, kultura, Rocznik III, 
red. S. Wilczelk, Będzin 1970.

Renik J. Udział Zagłębia 
Dąbrowskiego w powstaniach 
śląskich, „Zaranie Śląskie”, nr 1 
(1961).

Sosnowiec. 100 lat dziejów miasta, 
red. J. Walczak, Sosnowiec 2002.

Sosnowiec. Obraz miasta i jego 
dzieje, red. A. Barciak, A.T. 
Jankowski, t. 1-2, Sosnowiec 2016.

Studencki Z., Zagłębiacy 
w powstaniach śląskich, [w:] 
Zagłębie Dąbrowskie a plebiscyt 
i powstania śląski z pespektywy 
90-lecia, red. B. Cimała i Z. 
Studencki, Sosnowiec 2011.

Ziemba J., Po obu stronach 
Brynicy. Społeczno-polityczne 
związki Zagłębia Dąbrowskiego 
z Górnym Śląskiem w okresie 
kapitalizmu, Śląski Instytut 
Naukowy, nr 1 (1973)

Walczak J., Zagłębie Dąbrowskie 
i Częstochowa wobec sprawy 
Górnego Śląska w latach 1919-1921, 
[w:] W 85. Rocznicę, red. Z. Kapała, 
Bytom 2007. 

M.W. Wanatowicz, Ku niepodległej. 
Społeczeństwo Sosnowca 
w okresie odradzania się państwa 
polskiego, „Rocznik Sosnowiecki”, 
t. 2 (1993).

Zagłębie Dąbrowskie w II 
Rzeczypospolitej (1918-1939), red. 
J. Walczak, Sosnowiec 2005.

Wybrana bibliografia



20

Informacja dodatkowa

Więcej materiałów dydaktycznych, w tym:

■ Scenariusz lekcji dla klas VI – VIII szkoły podstawowej  

oraz klasy III gimnazjum wraz z prezentacją 

multimedialną

■ Scenariusz lekcji dla szkół średnich wraz  

z prezentacją multimedialną

można pobrać na stronie:

www.instytutzaglebiadabrowskiego.pl

Polecamy również materiały dydaktyczne zamieszczone 

na stronie:

edus.ibrbs.pl

Wydawca : Regionalny Instytut 
Kultury w Katowicach
ulica Teatralna 4
40-003 Katowice
www.rik.katowice.pl

978-83-955112-1-9

Dofinansowano ze środków 
Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 
w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”.


