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Patronat medialny

Wprowadzenie
Początek XX wieku stał się dla Śląska czasem, który zadecydował o losach regionu w międzywojniu, a konsekwencje ówczesnych
wydarzeń widoczne są do dziś. Zakończenie I wojny światowej doprowadziło do rozpadu dawnego porządku politycznego i wielkich
wielonarodowościowych monarchii. W celu ustalenia nowego ładu członkowie państw zwycięskich postanowili, że podstawą podziałów
terytorialnych w Europie staną się kryteria etniczne, z uwzględnieniem aspektów gospodarczych i politycznych. Problem dalszej przynależności
państwowej dotyczył także Śląska. Jego mieszkańcy stanęli przed wyborem życia w Niemczech lub w nowej rzeczywistości w Polsce, albo
w Czechach. Terytorium zarządzane przez jeden zwarty aparat administracyjny, będące znacznym okręgiem przemysłowym w Europie,
miało zostać podzielone granicami nowo utworzonych państw. Dwa powstania śląskie (w latach 1919, 1920) oraz poprzedzony burzliwą
kampanią plebiscyt doprowadziły do zaognienia sporu i wybuchu trzeciego powstania w maju 1921 roku. Pierwsze lata po podziale
zmieniły życie wielu Ślązaków. Optujący za Polską przenosili się do województwa śląskiego, a popierający swe dotychczasowe państwo –
w obawie przed spodziewanymi prześladowaniami – do prowincji śląskiej i dolnośląskiej.
Warto na moment przywołać wydarzenia, które miały miejsce podczas kampanii plebiscytowej i samego plebiscytu, by lepiej zrozumieć,
czym kierowali się mieszkańcy tego regionu, decydując o swojej przyszłości. Niniejsza wystawa ma na celu przedstawienie wydarzeń na
Śląsku od ratyfikacji traktatu wersalskiego w styczniu 1920 roku do plebiscytu, który odbył się 20 marca 1921 roku.
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Mapa obszaru plebiscytowego Górnego Śląska.

ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona

Traktat wersalski
i jego postanowienia
Po ratyfikowaniu przez mocarstwa europejskie traktatu wersalskiego (10 stycznia 1920 roku) zgodnie z jego postanowieniami władzę
na Górnym Śląsku przejęła Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. W tym samym czasie teren plebiscytowy opuściły
niemieckie wojsko i straż graniczna. Przewodniczącym Komisji mianowano generała i polityka Henriego Le Ronda, a jego zastępcami
zostali: angielski płk Harold Francis P. Percival i Włoch, gen. Andreo de Marinis. Na Górny Śląsk skierowano wojska sojusznicze, w tym
15 tys. żołnierzy i oficerów, z czego 12 tys. stanowiło wojsko francuskie, a 3 tys. – włoskie. Brytyjczycy wysłali swoje jednostki na Górny Śląsk dopiero przed plebiscytem w 1921 roku. Dowódcą wojsk sojuszniczych mianowany został francuski gen. Jules Victor Gratier.
Decyzją dowódcy wojsk sprzymierzonych siły rozlokowano we wszystkich większych miastach na terenie plebiscytowym, co nastąpiło na
przełomie stycznia i lutego 1920 roku.

Posterunek wojska francuskiego na Górnym Śląsku.
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa
na Górnym Śląsku. Powitanie na dworcu kolejowym
w katowicach przewodniczącego Komisji,
gen. Henriego Le Ronda.
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Artyleria francuska w Katowicach. Widoczne armaty
75 mm Schneider wz. 1897 z przodkami i jaszczami
amunicyjnymi. Obsługa uzbrojona w karabinki
Berthier wz. 1892. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Wojsko francuskie na katowickim rynku.
Czwarty od prawej gen. Henri Le Rond.
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Wojsko francuskie na katowickim rynku. W oddali
synagoga. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Ostatnia parada wojsk niemieckich w Katowicach,
18 stycznia 1920 roku. ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

Artykuł z gazety
„Górnoślązak”
,
27 stycznia 1920 roku.
ze zbiorów Śląskiej

Nagłówek z „Gazety Robotniczej”
, 4 lutego 1920 roku.
ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Biblioteki Cyfrowej

Polski i Niemiecki
Komisariat Plebiscytowy
Dnia 11 lutego 1920 roku Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa przybyła do Opola, gdzie nastąpiło oficjalne przejęcie
władzy nad Górnym Śląskiem. Pieczę nad 22 powiatami sprawowali kontrolerzy powiatowi, przy zachowaniu dotychczasowej administracji publicznej. W tym samym czasie powstały Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu, kierowany przez Wojciecha Korfantego,
oraz Niemiecki Komisariat Plebiscytowy w Katowicach, ulokowany w hotelu „Centralnym”, niedaleko dworca kolejowego. Kierował
nim Kurt Urbanek. Zadaniem Komisariatów było reprezentowanie interesów ludności zamieszkującej sporny obszar. Polski Komisariat
został podzielony na 27 wydziałów zajmujących się różnymi dziedzinami życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Strona
polska zorganizowała równocześnie powiatowe i gminne komitety plebiscytowe, które miały reprezentować jednostkę główną w terenie.

Członkowie Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu.
w pierwszym rzędzie pośrodku siedzi Wojciech Korfanty,
drugi od lewej Konstanty Wolny, szósty od lewej stoi Józef Rymer.
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ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

Wojciech Korfanty, polski komisarz
plebiscytowy.
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Sporządzanie list z nazwiskami głosujących i kart do głosowania.
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Okolicznościowa karta
pocztowa „Powstańcy Śląscy
na Lomnitzu w Bytomiu”
autorstwa Stanisława Ligonia.
ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Legitymacja nr 4893 wystawiona
przez Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu.
ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

Kampania
plebiscytowa
Agitacja wyborcza rozpoczęła się od pierwszych dni po ratyfikacji traktatu wersalskiego. Obie strony szukały argumentów, które
miały poróżnić społeczeństwo, tak by zwerbować jak największą liczbę osób niezdecydowanych. Głównymi kwestiami zapalnymi były:
wspólna historia (średniowieczne osadnictwo, pochodzenie Piastów Śląskich, długa rozłąka z Polską i wielowiekowa przynależność
spornego terenu kolejno do Czech, Austrii, Prus i Niemiec po zjednoczeniu), problem etniczny (przynależność etniczna, wpływ
germanizacji w XIX wieku).
Narastające przez lata stereotypy znalazły ujście w propagandzie obu stron. Polacy porównywali Niemców do Krzyżaków, widzieli
w nich bogatych junkrów i germanizatorów, Niemcy zaś utożsamiali Polaków z wyzyskującą poddanych szlachtą.

Plakat plebiscytowy
z hasłem „Wählt deutsch”
tłum. „Głosujcie za Niemcami”.
ze zbiorów Muzeum Historii Katowic
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Niemiecki afisz propagandowy
„Jak Polska Górny Śląsk zagarniać chce”.
ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona

Niemiecki plakat propagandowy
„Die deutsche Mark steigt die polonische
Mark fälLt” („Niemiecka marka rośnie,
polska marka spada”).
ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

Polski afisz propagandowy
„Górny Śląsk musi być nasz”.
ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej
Polona

Propagandowa ilustracja z czasu plebiscytu
na Górnym Śląsku autorstwa Stanisława
Ligonia. Ilustracja ukazała się na stronie
tytułowej czasopisma „Kocynder” , nr 26,
w dniu plebiscytu.

Niemiecka ulotka
propagandowa
„Korfanty woła”.

ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

Kampania
plebiscytowa
Najważniejsze argumenty podawane przez obie strony dotyczyły wydarzeń bieżących. Niemcy próbowali przekonać opinię międzynarodową, że Polska jest państwem młodym, niestabilnym, tzw. państwem sezonowym, które zaprzepaści potencjał okręgu przemysłowego,
doprowadzając region do zapaści gospodarczej przez oderwanie od niemieckich oraz innych zachodnioeuropejskich rynków zbytu.
Strona polska ostrzegała przed kontrybucjami, które zostaną nałożone na Niemcy, a które trzeba będzie spłacać przez wiele lat,
co wywoła inflację.
Innym argumentem były składane obietnice. Niemcy zadeklarowali, że Górny Śląsk otrzyma szeroką autonomię, co w przyszłości skutkować miało nawet utworzeniem na tym terenie osobnego landu. Polska również podjęła temat autonomii. Już 15 lipca
1920 roku Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę (zwierającą tzw. statut organiczny), która po podziale miała zagwarantować Ślązakom
autonomię. Obiecywano, że II Rzeczypospolita będzie dla Śląska i Ślązaków miejscem sprawiedliwym, a Górnośląski Okręg Przemysłowy
odegra szczególną rolę w budowie nowej, nowoczesnej gospodarki.

Polska ulotka propagandowa z 1920 roku.
ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona
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Polska ulotka propagandowa z 1920 roku.
ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona

Polska ulotka
propagandowa
z 1920 roku.
ze zbiorów Cyfrowej
Biblioteki Narodowej
Polona

Polska ulotka propagandowa z 1920 roku.
ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona

Cegiełka „Na plebiscyt
górnośląski”.
ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki
Narodowej Polona

Ulotka plebiscytowa w języku polskim i niemieckim wzywająca do głosowania
za Niemcami. ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

Zaognienie konfliktu –
II powstanie śląskie
Konflikty na tle narodowościowym po zakończeniu I wojny światowej były na Śląsku powszechne. Pierwsze wybuchły jeszcze
w listopadzie 1918 roku, kiedy na terenie przygranicznym naprzeciw niezadowolonej ludności stanęło uzbrojone wojsko oraz Grenzschutz. Zdecydowanie i skutecznie tłumiły one wszelkie propolskie wystąpienia, doprowadzając do wybuchu I powstania w sierpniu
1919 roku. W myśl ratyfikowanego traktatu wersalskiego wspomniane formacje na początku 1920 roku opuściły teren plebiscytowy,
ustępując miejsca wojskom alianckim. Nowa sytuacja sprawiła jednak, że pokój, z powodu zaniedbań Międzysojuszniczej Komisji
Rządzącej i Plebiscytowej, był krótkotrwały. W myśl traktatu na obszarze spornym administracja i policja miały składać się zarówno
z Niemców, jak i Polaków. Tak się jednak nie stało, co w dalszym ciągu doprowadzało do napięć społecznych. Niezadowoleni Polacy
wyrazili sprzeciw 25 kwietnia 1920 roku w Opolu, gdzie odbył się protest przeciwko antypolskiej działalności niemieckiej policji
(Sicherheitspolizei). Domagano się stworzenia nowej polsko-niemieckiej Policji Plebiscytowej (Abstimmungspolizei).

Lekarz Andrzej Mielęcki.
ze zbiorów Muzeum
Czynu Powstańczego
w Górze Św. Anny – Oddziału Muzeum
Śląska Opolskiego

Nekrolog zamordowanego lekarza
Andrzeja Mielęckiego zamieszczony
w „Nowinach Raciborskich” 23 sierpnia 1920 roku.
ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
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Wnętrze biura Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Katowicach zdemolowane przez bojówki niemieckie.
ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – Oddziału Muzeum Śląska Opolskiego

Barykada powstańcza na Friedrichstrasse (obecnie ul. Warszawska)
w Katowicach. ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny –
Oddziału Muzeum Śląska Opolskiego

Zaognienie konfliktu –
II powstanie śląskie
Konflikt zaognił jeszcze bardziej napływ na teren plebiscytowy nacjonalistycznych bojówek niemieckich, co doprowadziło do częstych
starć na przełomie maja i sierpnia. Sytuacja na Śląsku zaczęła się pogarszać, kiedy z Warszawy dotarły informacje o nieudanej
ofensywie polskiej przeciwko bolszewikom. Wśród ważniejszych incydentów przyspieszających wybuch powstania należy wskazać
zamordowanie 17 sierpnia 1920 roku dr. Andrzeja Mielęckiego i zniszczenie Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Katowicach.
Po tych wydarzeniach konfrontacja zbrojna była nieunikniona. W kolejnych dniach powstańcy, za zgodą Wojciecha Korfantego
i Alfonsa Zgrzebnioka, opanowali większą część okręgu przemysłowego. Walkami zostały objęte powiaty: katowicki, bytomski, tarnogórski,
rybnicki, zabrzański i lubliniecki. Powstańcy omijali jedynie większe miasta, w których stacjonowały wojska alianckie. Kolejny zryw
powstańców przyniósł sukces, a powstanie trwające od 18 do 25 sierpnia doprowadziło do spełnienia żądań wysuwanych przez stronę
polską, a następnie do ustabilizowania sytuacji.
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Odezwa Wojciecha Korfantego do „Ludu Górnośląskiego”.
ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Relacja z Katowic zamieszczona
w „Nowinach Raciborskich”
z 21 sierpnia 1920 roku. ze zbiorów
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Grupa Funkcjonariuszy APO. w pierwszym szeregu, drugi od lewej Jerzy Mańka,
trzeci Maksymilian Mańka.

Relacja z Katowic zamieszczona
w „Nowinach Raciborskich”
z 21 sierpnia 1920 roku.

ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – Oddziału Muzeum Śląska Opolskiego

ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Przygotowanie
do plebiscytu
Jesienią sytuacja na Górnym Śląsku tymczasowo ustabilizowała się. Nie zdecydowano jednak o dacie przeprowadzenia plebiscytu.
Zgodnie z traktatem wersalskim głosowanie powinno odbyć się: najszybciej po 6 miesiącach i nie później niż 18 miesięcy po przybyciu
Komisji Międzysojuszniczej – czyli między 11 sierpnia 1920 roku a 11 sierpnia 1921 roku. Strona polska domagała się plebiscytu jak
najszybciej, co zakończyłoby długotrwały spór dzielący społeczeństwo, Niemcy – po porażce w II powstaniu oraz nieudanych
pertraktacjach na arenie międzynarodowej – dążyli do przesunięcia daty głosowania na późniejszy termin.
Kolejną sporną kwestią, która pojawiła się po powstaniu i problemach związanych z niemieckimi bojówkami, było określenie grupy
obywateli uprawnionych do głosowania. W pierwotnym tekście traktatu mowa była jedynie o mieszkańcach terenu plebiscytowego,
ale aneks do umowy dopuszczał również osoby, które urodziły się na tym terenie, ale na nim nie mieszkały w chwili głosowania
(200 tys. uprawnionych).

PIECZĘĆ z okresu
plebiscytu na
Górnym Śląsku.
ze zbiorów Muzeum
Historii Katowic
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Polska ulotka propagandowa.
ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki
Narodowej Polona

„Mapa narodowości terenu plebiscytowego Górnego Śląska zestawiona na podstawie
pruskiej urzędowej statystyki”. ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Cegiełka plebiscytowa o wartości
5 marek wydana przez Centralny
Komitet Plebiscytowy przy
Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej.
ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

Polska ulotka
propagandowa.
ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki
Narodowej Polona

Przygotowanie
do plebiscytu
W lutym 1921 roku Komisja Międzysojusznicza, po konsultacjach z zachodnimi mocarstwami, podjęła decyzję w sprawie plebiscytu,
wyznaczając termin na 20 marca 1921 roku. Zdecydowano też o udziale emigrantów w głosowaniu, co było pomysłem strony
polskiej. Niemcy jednak lepiej wykorzystali tę możliwość, co wywołało niezadowolenie ludności polskiej. By wziąć udział w głosowaniu, wyborcy 1 stycznia 1921 roku musieli mieć skończone 20 lat, urodzić się i mieszkać na terenie plebiscytowym, urodzić się na
obszarze plebiscytowym, ale już na nim nie mieszkać, nie urodzić się na obszarze plebiscytowym, ale osiedlić się na nim przed 1 stycznia
1904 roku lub być wysiedlonymi przed 1920 rokiem przez władze niemieckie.

Ulotka propagandowa „Polki górnośląskie”.
ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

Polska ulotka propagandowa
„Kto głosuje za Niemcami”.
ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki
Narodowej Polona
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Plakat plebiscytowy „Gebet der Heimat:
Oberschlesien bleibe deutsch”
(„Modlitwa ojczyzny: Górny Śląsku
pozostań niemiecki”).
ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

Polska ulotka
propagandowa „Plebiscyt
wola ludu dokona cudu”.
ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki
Narodowej Polona

Polska ulotka
propagandowa.
ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki
Narodowej Polona

Grupa emigrantów z Nadrenii biorąca udział w plebiscycie.
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Plebiscyt
Plebiscyt przeprowadzono w niedzielę 20 marca 1921 roku. Do głosowania upoważnione zostały 1 220 524 osoby. Udział wzięło 97%
(1 190 637 osób) uprawnionych, z czego 19,3% (191 308 osób) stanowili emigranci. Każdy wyborca otrzymał dwie karty z dwujęzycznym
napisem „Polska/Polen” oraz „Niemcy/Deutschland”. Za przyłączeniem terenu do Polski zagłosowało 40,3% uprawnionych, a za
pozostaniem w granicach Niemiec 59,4% głosujących. Sytuacja była o tyle skomplikowana, że za Polską opowiedziały się w większości
osady wiejskie, a za Niemcami głównie duże miasta.
Jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników Niemcy ogłosili swoje zwycięstwo, organizując 22 marca 1921 roku triumfalną
manifestację na ulicach Opola i domagając się natychmiastowej decyzji w sprawie pozostawienia całego Górnego Śląska w granicach
Niemiec. Powołując się na postanowienia traktatu wersalskiego, Międzysojusznicza Komisja – po analizie wyników głosowania – miała
wytyczyć proponowaną granicę i przedłożyć ją do akceptacji mocarstwom zachodnim. Decyzja ta nie była jednak łatwa, ponieważ
w Komisji zabrakło jednomyślności. Strona francuska popierała pomysł podziału zgodnie z tzw. linią Korfantego, która zakładała
przyłączenie do Polski większości terenu plebiscytowego z całym okręgiem przemysłowym. Włosi i Anglicy poparli żądania niemieckie,
chcąc pozostawić większą cześć spornego terenu w granicach Rzeszy. Polsce przypadłyby tylko skrawki powiatu katowickiego, powiat
pszczyński oraz rybnicki. Brak jednomyślności wprowadzał dodatkowy niepokój po stronie polskiej, co wywołało napiętą atmosferę.
Wybuch kolejnego powstania wydawał się nieunikniony.
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Plakat „Ziemia Górnego Śląska
należy do...”.
ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej
Polona

Relacja z „Gazety Robotniczej”
z 20 marca 1921 roku.
ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

OGÓLNY WYNIK GŁOSOWANIA W PLEBISCYCIE. MAPA ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej
Polona

Relacja z „Gazety Robotniczej”
z 22 marca 1921 roku.

Relacja z „Gazety Robotniczej”
z 23 marca 1921 roku.

ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Relacja z „Gazety Robotniczej”
z 30 marca 1921 roku.
ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Francuscy żołnierze na rynku w Katowicach w dzień plebiscytu.

ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Plebiscytowe karty
wyborcze służące do
głosowania za Niemcami
I za Polską (każdy wyborca
otrzymywał dwie karty, do
urny wrzucał tylko jedną).
ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

Komisja plebiscytowa powiatu katowickiego. ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach

