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Powstania śląskie stanowią jeden z najważniejszych zrywów niepodległościowych w historii tworzącego się po I wojnie światowej państwa polskiego. W związku z tym, uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, rok 2019 został ogłoszony Rokiem Powstań Śląskich.
Tamten okres definiuje niejako istotę poszukiwania przez Ślązaków własnego miejsca wśród narodów Europy. Nie można przy tym zapominać o znacznie dłuższej niż innych ziem rozłące Śląska
z Polską. Niewątpliwy wkład w kształtowanie ducha patriotyzmu na tych ziemiach miały licznie
powstające pod koniec XIX wieku towarzystwa, stawiające sobie za zadanie kultywowanie
polskiej historii, kultury i obyczajów. Dzięki ruchom oddolnym udało się ocalić, a nawet na nowo
zaszczepić te wartości, które w opinii Niemców były już dawno nieaktualne i zastąpione zostały
zupełnie innymi, także etosem pracy.
Nie sposób oddzielić tego, co miało miejsce w Katowicach, od wydarzeń rozgrywających się na terenach szczególnie zaangażowanych w walki powstańcze. Nie można też zapominać, że Katowice
w I powstaniu były celem jeszcze nieosiągalnym, a walki toczyły się w ościennych miejscowościach. Tych między innymi, które po przyłączeniu do Polski stały się dzielnicami stolicy Górnego
Śląska. Patrząc na działania w obrębie ówczesnego powiatu katowickiego, dostrzec należy ścisłą zależność między ruchami powstańczymi i późniejszymi wynikami plebiscytu: ludność mniejszych społeczności była bowiem nastawiona bardziej propolsko niż mieszkańcy dużych miast,
w tym również Katowic.
By lepiej zrozumieć zachodzące wówczas procesy, warto cofnąć się nieco w czasie i – choćby
w największym skrócie – opisać przyczyny trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej i narastającego konfliktu.
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W PRZEDEDNIU I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
11–14 listopada 191818
Po zakończeniu I wojny światowej we wszystkich większych miastach odbywają się masowe manifestacje,
których uczestnicy domagają się przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
W Katowicach ludność polska występuje z żądaniem usunięcia administracji niemieckiej. Manifestacje
odbywają się w Roździeniu, Bogucicach i Dębie. W Giszowcu górnicy rozpoczynają tworzenie rad
robotniczych, w skład których wchodzą głównie Polacy.
W Giszowcu, Załężu i Dębie tworzą się Rady Ludowe.
3 grudnia 1918
W Poznaniu zwołany zostaje sejmik dzielnicy dla ziem włączonych do zaboru pruskiego. Na sejmiku pojawia
się również delegacja Górnego Śląska, głównie przedstawiciele powiatu katowickiego.
Jednym z postanowień sejmiku jest wybór Naczelnej Rady Ludowej oraz Komisariatu jako organu
wykonawczego. W jego skład wchodzi katowiczanin Józef Rymer, późniejszy pierwszy polski wojewoda
śląski.
31 grudnia 1918
Pogłębiający się kryzys gospodarczy wpływa na pogorszenie nastrojów społecznych, co staje się przyczyną
ogłoszenia w wielu miastach, również w Katowicach, zakazu działań propagujących oderwanie
Górnego Śląska od Rzeszy Niemieckiej.
11 stycznia 1919
W siedzibie „Gazety Ludowej”, pod przewodnictwem Józefa Grzegorzka, odbywa się narada działaczy
narodowych i związkowych. Na spotkaniu podjęta zostaje decyzja o utworzeniu na Górnym Śląsku
Polskiej Organizacji Wojskowej. Na czele Komitetu Wykonawczego staje Grzegorzek. W celu usprawnienia
działań POW obszar Śląska dzieli się na okręgi. Powiat katowicki tworzy drugi okręg; na jego czele staje
Adam Postrach. Pierwsze placówki Polskiej Organizacji Wojskowej powstają w Giszowcu, Murckach
i Bogucicach. Członkowie organizacji liczą na szybki wybuch powstania, które miałoby przynieść
podobny efekt jak powstanie wielkopolskie pod koniec 1918 roku.

Józef Rymer,
fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum
Cyfrowego (NAC)
Kartka pocztowa – Posłowie Wielkopolski 1918 r., fotografia
ze zbiorów MHK

Przedstawiciele państw Ententy po podpisaniu traktatu. Na pierwszym planie
od lewej: prezydent USA Thomas Woodrow Wilson, premier Francji Georges
Clemenceau i minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur James
Balfour, fotografia ze zbiorów NAC
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14 stycznia 1919
Z uwagi na zbliżające się wybory do Reichstagu na terenie Rejencji Opolskiej, w tym również powiatu
katowickiego, wprowadza się stan oblężenia. Władze obawiają się manifestacji i oddolnych propolskich
rozruchów związanych z działaniami agitacyjnymi.
19 stycznia 1919
Odbywają się wybory do Reichstagu, polskie organizacje społeczno-polityczne zwracają się do propolsko
nastawionej ludności o zbojkotowanie wyborów. W powiecie katowickim do urn nie idzie aż 61 procent
uprawnionych do głosowania.
styczeń–kwiecień 1919
Mimo stanu oblężenia, Polska Organizacja Wojskowa prężnie działa na całym Górnym Śląsku, rekrutując
nowych członków. W kwietniu w skład organizacji wchodzi już około 1000 osób. Najliczniejsze grupy
powstają wokół Katowic, głównie w Załężu, Dębie i Szopienicach, gdzie w okolicznych lasach prowadzone
są ćwiczenia i szkolenia konspiracyjne.
Józef Grzegorzek, fotografia ze zbiorów MHK

Dowództwo I powstania,
fotografia ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego
w Górze Św. Anny - Oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Adam Postrach, fotografia ze zbiorów MHK

Sztab Główny POW G. Śl. w czasie I powstania śląskiego,
fotografia ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego
w Górze Św. Anny – Oddział Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
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1 maja 1919
Pod naciskiem partii socjalistycznych władze niemieckie zawieszają stan oblężenia, co staje się okazją do
zamanifestowania poglądów politycznych. Sytuacja szybko zostaje wykorzystana przez polskich działaczy.
Na terenie powiatu katowickiego ludność zbiera się w wyznaczonych punktach, po czym manifestacje
kierują się w stronę śródmieścia Katowic, tworząc zwarty pochód. Uczestnicy niosą polskie sztandary,
śpiewają pieśni patriotyczne, a członkowie POW zabezpieczają przemarsz. Manifestacja jest sporym
zaskoczeniem dla władz miasta, ale z obawy przed zamieszkami postanawiają one nie wzywać policji ani
wojska do jej stłumienia.
28 czerwca 1919
Podpisany zostaje traktat wersalski, przewidujący przeprowadzenie plebiscytu na Górnym Śląsku. Nie
akceptuje tego postanowienia ludność polska, licząca na szybkie przyłączenie tych ziem do nowo powstałego
państwa polskiego. W miejscowościach sąsiadujących z Katowicami, m.in. Szopienicach, Dąbrówce Małej,
Załężu, Ligocie i Bogucicach, dochodzi do spontanicznych zgromadzeń. Niezadowolenie wzrasta do tego
stopnia, że w Murckach członkowie „Sokoła” rozpoczynają przygotowania do zbrojnego powstania.
W Nikiszowcu, Murckach i Bogucicach dochodzi do wystąpień bojowo nastawionych górników, którzy
zostają rozpędzeni przez Grenzschutz. Zatrzymanych zostaje 13 osób, wśród nich wpływowi działacze,
co jeszcze bardziej pogarsza relacje niemiecko-polskie.

Gazeta Robotnicza

Odezwa nr. 46.

Rok 24.

Organ Polskiej Partji Socjalistycznej.

——r- Katowice, dnia 1. maja 1919.-------—

Organ Polskiej Partji Socjalistycznej.
—Katowice, dnia 29. kwietnia 1919.
Wszelkie listy i przesyłki pieniężne należy adresować:
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,Gazeta Robotnicza“ Kattowitz O.-S.
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Redakcja i administracja znajduje się w Katowicach, ulica Ratuszowa nr. 12.

Towarzyszki! Towarzysze! Robotnicy!

Obchód nasz majowy winien się odbyć wzorowo i w porządku. Nie
dajcie się prowokować i nie reagujcie na żadne zaczepki.
Miejscowość każda wyznacza porządkowych, którzy winni dbać o ład
i spokój.
Tymczasowy komitet wykonawczy P. P. S.

Trzydzieści laty upłynęła, jak prole
tariat całego świata postanowił obchodzić
święto 1 maja. Było to pierwsze święto,^
które sobie klasowo uświadomiona między
narodowa rzesza robotnicza ustanowiła w
celu zademonstrowania przed całym świa
tom: jednolitości swoich dążeń i celów, wyt
kniętych na dTodze swego stopniowego wy
swobodzenia z kajdan politycznego ucisku
i gospodarczego wyzysku ze strony kapita
listycznej.
Dzień 1 (maja Imiał być W międzynarodo
wym iruchu robotniczym niejako
dniem
przeglądu coraz to więcej potęgujących się
sił organizacyjnych i demonstrować zara
zem wzrost idei świadomości klasowej mas
robotniczych.
Niestety, zaraz przy pierwszej próbie
w roku 1890, proletariat niemiecki, w któ
rego raimy organizacyjne i nasz ruch robo
tniczy polski wóWczajs był wciśnięty, niedopisał. Wina spada na ówczesny Zarząd
Socjakt. Partji Niań., ponieważ uląkł się
przed groźbami bezwzględnych kapitalistów
niemieckich1, którzy pewni pomocy ze stro
ny władzy państwbwej, zagrozili bojkotem
wszystkim robotnikom, którzy 1 maja nie
Stawią się do pracy. Wobec tej groźby ka
pitalistów, zmodyfikował Zarząd S. P. N.
uchwałę międzynarodową do obowiązku
ironia udziału w święcie 1 maja o tyle, że
wydał odezwę, wzywającą tylko tych
rob ot ników do demonstracji świątecz
nej, którzy to b ćz szkody dla siebie
przeprowadzić jm o g ą. Tą odezwą zła
mał Zarząd S. N. N. kość pacierzową Wznio
słej idei święta 1 maja, gdyż odtąd przestała
ona być okazem potęgującego się rozrostu
mchu socjalistycznego w Niemczech. Dal
szym nieodzownetm następstwem tej chwiejności kierownictwa ruchu robotniczego było
oziębienie się zapału klasy robotniczej nie
mieckiej, w celowem dążeniu do stanowcze
go przeprowadzenia idei święta 1 maja i
poprzestaniu na wieczornych zgromadzę niacłi.
Święto (robotnicze 1 maja stało się więc
w Niemczech nie przeglądem energji i siły
rewolucyjnej armji robotniczej, jak to miało
miejsce we wszystkich innych krajach np.
we Francji, w! Anglji, we Włoszech, w Austrji i w Polsce, gdzie się dość często z po
wodu demonstracji majowych krew Robotni
cza przelała, ale obsunęła się db rzędu oko
licznościowych obchodów robotniczych z
Wykładami o znaczeniu 1 maja. Robotnik
niemiecki święcił święto majowe po swo
jemu, płytko pojmując hasła braterstwa
międzynarodowego i walki przeciw tnililarytzlmowi. Treść tych haseł pozostała mu
zawsze obcą, dlatego też bez Wielkich tru
dności i oporu ze swojej/ strony poszedł na
wędkę wi 1 lichnowskich pachołków i swo
ich1 partyjnych kierowników. Z lekkiejml
sercem; w chwilach krytycznych przy wy
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święto 1. Maja.

Wyszedł dekret, mocą którego w dzień 1 maja od godziny 6 rano do godziny 6 rano dnia
następnego nie obowiązuje stan oblężenia. W dzień święta robotniczego mamy więc 24 godziny
wolności# Wolno urządzać pochody, wiece na miejscach publicznych i zabawy.

Święto robotnicze - święto biednych i gnębionych

musi s% stać olbrzymią demonstracją polskich robotników. Żądamy natych
miastowego pokoju i wolności narodowej. Żądamy chleba,
praw dla robotników i ochrony życia i zdrowia.

Polska Partja Socjalistyczna urządza w dniu tern wiece, pochody i zabawy wieczorne. Miejsca
zborne podamy na plakatach. Po plakaty winni się towarzysze zgłosić w wtorek 29. bm. po poł.
Zarządy miejscowe muszą ustanowić porządkowych i dbać o spokój.

Biniszkiewicz.

Pierwszy Maja
święto robotnicze.

—

Z powodu strejku w centrali elektrowni, nie możemy wydać „Gazety
Robotniczej“, ponieważ nie mamy siły do pędzenia maszyny. Z tej przy
czyny wyjdzie też „Wolny Związkowiec“ później.

„Gazeta Rebotnicza* wychodzi trzy razy w tygodniu: w wtorek, czwartek i sobotę. Przedpłata wynosi na poczcie miesięcznie 1 mb., z przynoszeniem do domu 1,08 mk.
kwartalnie 3,00 mk., z przynoszeniem do domu 3,24 mk.

Telefon nr. 1150

, Gazeta Robotnicza“ Kattowitz O.-S.

—

buchu wojny zapomnieli oni łatwo o ha
słach miłości braterskiej i nieprzejednanej
walce przeciw militaryzmowi, a skierowali
siłę woli i energję klasy robotniczej nie
mieckiej w zupełnie przeciwnym kierunku.
Skutki tego sprzeniewierzenia się klasy
robotniczej niemieckiej ideałom robotni czym i podporządkowania się złowrogie
mu duchowi militarnemu, okupiła ludzkość
ca lenn i potokami przelanej krwi i łez, a
niemieckie społeczeństwo i Masa robotnicza
niemiecka dostała się obecnie w tak przy
kre położenie, o jakiem jeszcze w bisiorji
świta nie słyszano.
Dla klasy robotniczej polskiej następu
ją teraz czasy swobodhiejszego rozwoju.
Niekrępjowana jW Wolnej Republice Pol
skiej przez żadne obcę potęgi pod względem
narodowego rozwoju, będzie mogła całą
swoją energję skupić wyłącznie w celu po
głębienia braterstwa i swobodnego rozwo
ju dążeń wolnościowych rzeszy robotniczej
polskiej.
Dzień święta robotniczego pozostanie
jak dotąd tak i nadal probierzem sił klaso
wej świadomości robotników polskich1 i okazją do przeglądu coraz to większych mas
robotniczych, przyciągniętych żywiołową
potęgą idei socjalistycznej.
Niezłomna energja, mrówcza praca i
wierność ideałom nowoczesnego ruchu ro
botniczego, gwarantują nam przy corocz
nym przeglądzie naszych sił stopniowy roz
wój i ostateczne zwycięstwo.

Jeszcze smutniejszą jeremiadę
pisze
Yossisclie Zeitung“ z dnia 20. 4. b. r.
„Nie jesteśmy już nanodtem“, czytamy,
„lecz stadem zgłodniałych wilków, gdzie
każdy każdego jest wrogiem, gdzie sąsiad
sąsiada miażdży, depczeł mordują...“
„Żaden Bóg do nas nie przemawia, ża
den król ani wódz nie łączy nas... Czarniał
przyszłość — szara teraźniejszość — czer
wona przeszłość I“
„W nieznośnem otoczeniu, jak upiory,
odzywają się stare hasła: „Mit Gott, fuer
Koenig und Vaterland!“
Bóg! Czy hid że istnieć Bóg, który
dopuszcza do takich okropności ?“
„Król! Gdzież on jest?“...
„Ojczyzna!., słowo pełne krwi, ran,po
śmiewiska, szyderstwa! Dziś... dziś nii3
mami y ojczyzny. Jakiś szmat ziemi W
Argentynie, w południowej Afryce, w GtenŁandji, wart więcej niż ta bryła, na którą
spływają przekleństwa i złorzeczenia świa
ta... Kraj naszych ojców trupem! Jesteśmy)
spadkobiercami splamionego imienia..“
Oto .jak uizko upiadł naród, który nie
gdyś wystawał na świat śmiałych bojowni
ków iw walce o niezależność ducha, który W
harmonji z narodami świata, przyczynił się
do budowania niebotycznego gmachu kul
tury ludzkiej.
„Niema Boga!“ ho sprawiedliwość dzie
jowa to ści się za krzywdy wyrządzone naro
dom innym, bo sprawiedliwość wygnali z
duszy niemieckiej Fryderyk II i Bismarck.
Tak, Boga niemieckiego, krwawjego, nielis Mściwego, żarłocznego niema! Ale zato ob
siadła na piersiach ludu niemieckiego stra
szna zmora prusactwa i przygniata ducha:
dawnego ducha Wolności i braterstwa, da
wnego ducha potęgi i czystości myśli.
„Niema już Boga w niebie —
„Niema króla ni wodza!“ Jakiego króla
niema ojczyzny na ziemi“. szukacie? czy Kaina ,którego bezw|stydne
>«
napiętnowane po iwieczne czasy wy
Na nutę pieśni postnych zalana jest ca- czoło
razem:
Mieliście wodzów, któ. la prasa niemiecka artykułami na temat rym na „Ansrotten!“
imię
było
„Pięść“
„Miecz“, 3
, ‘drogi krzyżowej, jaką obecnie przecho niewolniczo kłanialiście się lub
takowym, aż
dzić musi naród niemiecki.
wodzowie owi runęli w przepaść, a wy z
„Wojna wtrąciła nasz naród",
piisze nimi. Bądźcie przeto spokojni: takich' wo
„Vorwärts“, z dnia 20. 4. 19., w bozprzy y dzów już nie ujrzycie!
kładną ruinę moralną, gospodarczą, poli
ojczyzny!“ „Raum fuer alles
tyczną i fizyczną.“ W porównaniu z nor hat „Niema
die
Erde“,
powiedział raz geniusz.
malnym iczasem wojennym zetszła nasza pro
Ale był czas, kiedy pruski dorobkiewicz
dukcja węgla do śmiesznie niskiej cyfry,
Zupiełny rozstrój niegdyś chluby godnego szczuł was Wszystkich jak psów na tych
ruchu kolejowego ogarnia nas dziś przera nieszczęśliwców, którzy przez zdradę i gwał
żeniem Z punktu widzenia politycznego ty ze strony waszych wodzów i królów, błą
wystarczy wspomnieć na los naszych pro kali się też bez ojczyzny; a wy kąsaliście
wincji wschodnich i zachodnich oraz na wyjąc: „Drang nach Osten!“ Kiedyś whrnj
„błazeńskie szaleństwu w Monachium* Dre ^było za ciasno — dziś wystarczyłby Włam
źnie, DuesseMorfie, aby się przekonać, w „jakiś szmat ziemi w Argentynji“. Szkołę,"
jaką przepaść wtrąciła nas przesławna wo j wiedzę. Wszystko zaprzągnęliście do ryd-i
na“. O naszym fizycznymi upadku świad wann waszej chciwości.
I oto chodzicie dziś splamieni przeczą: upadek liczby urodzeń, ilość suchotni
ków, oraz liczba śmiertelności wśród star klieństwepi niarodówl
ców i dzieci. „A co się tyczy nalszego mo
My nie życzymy wam przesiedlenia się
ralnego zdrowia“, to matmy kradzieże na ka- do Afryki ,gdyż wierzymy, że po naprawie
żdygu kroku; kradnie się nawet łyżeczki W niu wszystkich krzywd, jakieście od pano
kawiarniach ,i to począwszy od kawiarni wania Fryderyka II przynajmniej popcK
pierwszorzędnych a skończywszy na naj- nili, żyć z wami będziemy jeszcze W! nie
ptodrz ędniejszychl
najgorszych stosunkach sąsiedzkich.

Głosy wielkanocne.

Grupa powstańców z I powstania,
fotografia ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego
w Górze Św. Anny - Oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Za tymczasowy Komitet wykonawczy
Biniszkiewicz.

I POWSTANIE ŚLĄSKIE ...................................
W KATOWICACH I NA ŚLĄSKU
W 100. ROCZNICĘ WYBUCHU

11–15 sierpnia 1919
W górnośląskich kopalniach rozpoczyna się strajk, do którego przyłączają się wszystkie kopalnie Katowic.
Górnicy żądają wstrzymania masowych zwolnień i zatrudniania byłych członków Freikorpsu, szykanujących
polskich robotników. Choć udaje się wynegocjować ustępstwa dotyczące pierwszego postulatu, sytuacja
wcale nie ulega poprawie. W dniu 15 sierpnia na zebraniach władz miasta, kopalń i związków zawodowych
akcje protestacyjne zostają potraktowane jako atak przeciwko Rzeszy Niemieckiej i potępione. Czarę goryczy
przelewa – odbijająca się szerokim echem w całym regionie – masakra górników w Kopalni „Mysłowice”.
„Górnoślązak” 1919, R.18, nr 184,
źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa

Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 1919 r., źródło: NAC

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 lipca 1919
W Katowicach dochodzi do manifestacji. Piętnastotysięczny tłum, przybyły z okolicznych miejscowości, żąda
przyłączenia Śląska do Polski. Sytuacja społeczna się pogarsza. Kolejne dni upływają pod znakiem szykan
polskich działaczy. Fabrykanci i właściciele kopalń nie reagują na postulaty o podniesienie wynagrodzeń
i poprawę warunków pracy. Pod pretekstem trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej ogłaszają listy
zwolnionych pracowników, głównie Polaków. Napięcie wzrasta jeszcze bardziej, gdy w miejsce zwolnionych
pracowników zatrudnieni zostają byli działacze Freikorpsu (niemieckich bojówek powstałych po I wojnie
światowej)
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16 – 17 sierpnia 1919
Wybucha powstanie, jednak pierwsze zamieszki mają miejsce w powiecie pszczyńskim. Powstańcy
w Podlesiui i Kostuchnie (ówczesnym powiecie katowickim), dowodzeni przez Karola Stabika, daremnie
oczekują przybycia komendanta POW z Tychów
17–18 sierpnia 1919
W powiecie katowickim walki rozpoczynają się z opóźnieniem. W nocy uzbrojeni powstańcy opanowują
posterunek policji i żandarmerii w Janowie. Po kilku godzinach zaciętych walk zdobywają Janów.
W Nikiszowcu mieszkańcy i powstańcy zostają zaalarmowani przez syreny kopalni. Ludność zbiera się
przed budynkiem straży pożarnej, ale ze względu na niewystarczającą ilość uzbrojenia musi zaczekać do
rana na przybycie oddziału POW z Janowa. O świcie posiłki wkraczają do Nikiszowca. Stacjonująca na
miejscu jednostka Grenzschutzu poddaje się. W ręce powstańców trafia spory arsenał broni i amunicji,
co pozwala na wyposażenie ochotników i rozmieszczenie oddziałów przy drogach wylotowych w kierunku
Katowic w obawie przed stacjonującymi w mieście, dobrze wyszkolonymi oddziałami policji i żandarmerii.
W nocy dowódca POW w Szopienicach Piotr Łyszczak wydaje rozkaz mobilizacji oddziału. W mieście
stacjonuje 32 brygada Reichswehry licząca 100 żołnierzy. Ze względu na przytłaczającą większość
sił powstańczych, po nieudanych pertraktacjach i wymianie ognia oddział zostaje pokonany, a jeńcy
odprowadzeni na teren Zagłębia Dąbrowskiego.
Sukces osiągają powstańcy z Roździenia, walki nie trwają długo, ponieważ niemieckie oddziały policji
wycofują się w kierunku Mysłowic. W Bogucicach dowódca Tomasz Kotlorz mobilizuje oddział do zajęcia
dróg wylotowych z Katowic. W tym samym czasie następuje silna ofensywa zmobilizowanych oddziałów
niemieckich, wspartych po pewnym czasie przez bojówki Grenzschutzu z Siemianowic.
Stuczterdziestoosobowy oddział dowodzony przez Edwarda Dziekana w nocy zajmuje Dąbrówkę Małą.
Powstańcy tworzą posterunki i blokują drogi w kierunku Katowic i Siemianowic.
Jedną z ważniejszych akcji przeprowadzonych przez Jana Żychonia i oddziały z Ochojca jest zdobycie
dworca kolejowego w Ligocie. W ten sposób powstańcy odcinają połączenie kolejowe z Katowic
w kierunku Pszczyny i Żor.
„Górnoślązak” 1919,
R.18, nr 185,
źródło: Śląska Biblioteka
Cyfrowa

Grupa powstańców z 1919 r., fotografia ze zbiorów Narodowego
Archiwum Cyfrowego (NAC)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Oddział Grenzschutzu – fotografia grupowa, fotografia ze zbiorów NAC
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19–20 sierpnia 1919
Powstańcy usatysfakcjonowani zwycięskimi potyczkami w dniu poprzednim stają przed trudnym zadaniem
utrzymania zajętych już pozycji. Dowództwo niemieckie wydaje rozkaz o ponownym zebraniu sił, które
ruszają z ofensywą na grupy powstańcze. Pierwsze działania mają miejsce rankiem pod Bogucicami.
Powstańcy z Dąbrówki Małej wraz z oddziałami bogucickimi podejmują próbę całkowitego opanowania
Bogucic. Zajęcie miejscowości wiąże się bezpośrednio z szansą wkroczenia do Katowic, co jednak się nie
udaje: słabo uzbrojone oddziały powstańcze nie mają szans w starciu z artylerią i napierającymi oddziałami
wojsk niemieckich. W rezultacie Bogucic nie udaje się zdobyć, a powstańcy wycofują się w kierunku
Dąbrówki Małej.
Oddziały powstańcze z Nikiszowca przekierowane zostają w stronę Mysłowic, gdzie dochodzi do ostrych
starć. Mimo kolejnych prób, siły powstańcze nie potrafią stawić czoła dobrze uzbrojonym oddziałom
Grenzschutzu i Reichswehry. Napór zmusza powstańców do wycofania się w kierunku granicy polskoniemieckiej.
Walki o Dąbrówkę Małą kończą się utratą osiedla, taka sama sytuacja ma miejsce na terenie Janowa, nadal
jednak trwają walki w Szopienicach. Z Giszowca oddziały Grenzschutzu zostają skierowane ku Mysłowicom,
co wykorzystuje miejscowy oddział POW oraz mieszkańcy. Kiedy tylko grupy niemieckie opuszczają
granice osiedla, zostaje ono zajęte, a drogi wjazdowe zabarykadowane.
Kolumna Grenzschutzu powracająca do Giszowca zostaje zaatakowana od strony Murcek. Powstańcom udaje
się zdobyć wozy ze sprzętem łącznościowym, ale po ciężkich walkach z silniejszym przeciwnikiem muszą
się wycofać. Polskie oddziały wyparte zostają także z Janowa, Murcek i Ligoty – wycofują się w okolice
Mysłowic. Grupy z Bogucic i Dąbrówki Małej, dowodzone przez Henryka Miękinę, jednoczą siły i pod
Dąbrówką Małą atakują niemieckie samoloty zwiadowcze, z których jeden udaje się strącić i zniszczyć.

„Górnoślązak” 1919, R.18, nr 187, źródło: ŚBC

„Górnoślązak” 1919, R.18, nr 188, źródło: ŚBC

Do walk dochodzi również w Nikiszowcu, gdzie żołnierze niemieccy – uprzedzając atak powstańców –
ostrzeliwują osiedle przy użyciu artylerii. Zniszczona zostaje wieża ciśnień i kilka innych budynków. Polacy
zostają zmuszeni do wycofania się w kierunku Sosnowca.
Kompania karabinów maszynowych podczas akcji
powstańczej, fotografia ze zbiorów MHK

„Górnoślązak” 1919, R.18, nr 186, źródło: ŚBC

Oddział karabinów maszynowych w Bogucicach, fotografia ze zbiorów MHK

Powstańcy z Bogucic w czasie I powstania,
fotografia ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego
w Górze Św. Anny - Oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
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21–23 sierpnia 1919
Ofensywa powstańców słabnie z dnia na dzień. Ataki niemieckie wspierane są przez ciężki sprzęt bojowy,
w starciu z którym słabo wyposażona ludność – głównie robotnicy, górnicy i okoliczni chłopi – nie ma żadnych
szans. Oddziały powstańcze pod rosnącym naporem Grenzschutzu zmuszone zostają do odwrotu
w stronę Sosnowca. Na terenie powiatu katowickiego walki całkowicie ustają wieczorem 21 sierpnia.
Przez dwa następne dni dochodzi do sporadycznych potyczek z siłami niemieckimi w południowych
i wschodnich rejonach powiatu. Ostatnie walki mają miejsce w lasach na południe od Murcek oraz na
południowych obrzeżach Ligoty.

„Górnoślązak” 1919, R.18, nr 189, źródło: ŚBC

„Górnoślązak” 1919, R.18, nr 190, źródło: ŚBC

„Górnoślązak” 1919,
R.18, nr 190,
źródło: ŚBC

Placówka powstańcza 1919-1921, źródło: ŚBC

Do polskiej i niemieckiej ludności Śląska Górnego (prawdopodobnie niemiecka
ulotka propagantowa), źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa (ŚBC)

Oddział Grenzschutzu na stanowiskach, fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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24 sierpnia 1919
Alfons Zgrzebniok, komendant Polskiej Organizacji Wojskowej, podejmuje decyzję o kapitulacji.
Bezpośrednimi przyczynami upadku powstania są słabe przygotowanie oraz siły niewystarczające do
pokonania dobrze uzbrojonej i wyszkolonej armii niemieckiej, wspieranej przez policję i bojówki
Grenzschutzu.
Powstańcy zostają zmuszeni do ucieczki i szukania schronienia w Polsce, głównie w Sosnowcu i Zagłębiu
Dąbrowskim. Pozostała ludność zostaje poddana represjom. Powstańcy, którym nie udało się zbiec,
zostają pojmani, a niektórzy rozstrzelani. Zryw powstańczy swoim zasięgiem obejmuje ostatecznie powiaty
pszczyński, rybnicki, katowicki i tarnogórski.
26 września 1919
W Berlinie odbywają się dwustronne rokowania polsko-niemieckie dotyczące realizacji postanowień
traktatu wersalskiego. Jednym z naszych reprezentantów jest Wojciech Korfanty.
1 października 1919
Między pertraktującymi stronami zostaje podpisana umowa o amnestii, dotycząca walczących
w powstaniu. Amnestia nie obejmuje 251 powstańców, którzy nie mogą powrócić na Górny Śląsk.
Delegaci polscy w Berlinie w trakcie rokowań
w sprawie Górnego Śląska 1919 r., fotografia ze zbiorów MHK

Alfons Zgrzebniok, fotografia ze zbiorów MHK

Powstańcy z I powstania z naczelnikiem więzienia, fotografia ze zbiorów
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny -– Oddział Muzeum Śląska
Opolskiego w Opolu

Osierocona rodzina Jana Kołodzieja rozstrzelanego w Murckach 19 sierpnia
1919 r., fotografia ze zbiorów MHK
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Powstańcy prowadzeni przez Grenzschutz do koszar w Katowicach, fotografia
ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – Oddział Muzeum
Śląska Opolskiego w Opolu

Żołnierze niemieccy patrolujący most na Brynicy,
fotografia ze zbiorów MHK

Powstańcy w niewoli niemieckiej w obozie Neuhammer (Świętoszowie)
po I powstaniu, fotografia ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego
w Górze Św. Anny – Oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

