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Analiza źródeł 

Przygotowany zestaw zadań uwzględnia materiały pochodzące z różnych 
źródeł: archiwów Katowic, Krakowa i Lwowa, górnośląskiej prasy, różne-
go rodzaju książek i opracowań źródłowych. Wszystkie zadania zostały 
opatrzone blokiem poleceń, do których stworzony został model odpo-
wiedzi. Jednocześnie autorzy starali się zwiększyć przejrzystość przedsta-
wionego materiału. Dlatego w miarę możliwości został uporządkowany 
chronologicznie, w uzasadnionych przypadkach zamieszczono też w for-
mie przypisów krótkie notki biograficzne na temat niektórych postaci 
lub wyjaśnienia niektórych użytych terminów. W tekstach źródłowych 
zachowano oryginalną ortografię i interpunkcję. Zadania zostały poz- 
bawione wspólnego dla wszystkich polecenia: „zapoznaj się ze źródłem  
i wykonaj zamieszczone przy nim polecenia”.

* * *

Zadanie nr 1.
Przemówienie Wojciecha Korfantego w Reichstagu z 25 października 
1918 r.

Mości panowie, pan Ledebour tłumaczył nam tutaj wczoraj, które to czę-
ści kraju, według jego mniemania, powinny przypaść Polsce. Chciałbym 
tu potwierdzić jego dane i oświadczam, że żądamy polskich powiatów 
Górnego Śląska, Śląska Średniego – w tym ani jednego powiatu niemiec-
kiego – Poznania, polskich Prus Zachodnich i polskich powiatów Prus 
Wschodnich! […] nie mam najmniejszego zamiaru ranić uczuć narodu 
niemieckiego i wierzę, że w nowych warunkach żądanie oddzielenia od 
Rzeszy polskich obszarów nie może uwłaczać niemieckim uczuciom. Po-
nadto chciałbym zauważyć, że nas, Polaków od samego początku parla-
mentu, od chwili, kiedy wstąpiliśmy do tej izby, traktowano zawsze jako 
delegatów całego narodu polskiego. I tym jesteśmy także dzisiaj.
Źródło: J.F. Lewandowski, Wojciech Korfanty. Katowice 2009, s. 62-63.

• Znajdź informacje o pełnionych w październiku 1918 roku przez Woj-
ciecha Korfantego funkcjach i wyjaśnij powód cytowanego wystąpie-
nia.

• Wskaż związek między datą wystąpienia a wskazanymi w nim żąda-
niami W. Korfantego. 
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Zadanie nr 2.
P. Golaś, Krótki zarys historii P.O.W., powstań i Związku Powstańców 
Śląskich w powiecie lublinieckim (z 12 lipca 1936 roku). 

W styczniu 1919 r. przybyli do powiatu delegaci Głównej Komendy P[ol-
skiej]. O[rganizacji]. W[ojskowej]. na Górnym Śląsku p.p. Kornke Rudolf  
i Przybyłek celem założenia organizacji w powiecie lublinieckim. P. Korn-
ke udał się do Lubszy, a p. Przybyłek do Koszęcina. P. Kornke znalazł  
w Lubszy pierwszą osobę odpowiednią do kierowania ruchem i zakła-
dania P.O.W. w osobie p. Pawła Golasia w Lubszy. P. Przybyłek nawiązał 
w Koszęcinie kontakt ze znaną z pracy narodowej rodzina Burzyńskich. 
Pierwsze zebranie zwołano do Lipa koło Lublińca u właściciela majątku 
p. Kazimierza Cichockiego, na którem powierzono funkcję Komendanta 
powiatowego na powiat lubliniecki p. Gnaczyńskiemu, prowizowi apteki 
Burzyńskiego w Koszęcinie, zaś zastępcą pozostał p. Paweł Golaś. P. Gna-
czyński jednakowoż z powodu ciężkiego pobicia go w kwietniu 1919 r. 
przez „Grenzschutz” i zaaresztowania na czas dłuższy nie mógł spełniać 
powierzonej mu funkcji Komendanta. Wskutek tego przypadł ciężki obo-
wiązek kierowania akcją w powiecie na p. Golasia, który do dzisiejszego 
dnia stoi na straży polskości zdobytego terenu. Mimo trudnych warun-
ków terenowych i politycznych zorganizowano niebawem cały powiat 
lubliniecki, dzieląc go na cztery obwody. Siedziba I obwodu była Lubsza, 
II-go Lubliniec, III-go Pawonków i IV-go Dobrodzień. W sierpniu 1919 r. 
w czasie trwania I-go powstania na Górnym Śląsku aresztował również 
„Grenzschutz” w Lubszy Komendanta Golasia i odstawił go pod silną 
eskortą do Lublińca, gdzie na mocy uchwały sądu wojskowego skazano 
go za zdradę stanu. W czasie transportu do Opola udało mu się jedna-
kowoż zbiec z jadącego pociągu pomiędzy Pawonkowem i Pludrami.  
Po dotarciu do Herb Śląskich udał się do Częstochowy, zgłaszając się  
u kpt. Malskiego, komendanta ekspozytury W[ojsk] W[ielkopolskich] na 
Śląsk. Tu objął funkcje Komendanta, osiedlając się w Starczej, kierując 
w tej miejscowości nadal ruchem P.O.W. na powiaty Lublinie, Olesno  
i Kluczborek.
Źródło: Archiwum Muzeum Wojska Polskiego, sygn. 4824 C.

• Odnajdź na mapie fizycznej tereny powiatu lublinieckiego, a następ-
nie odpowiedz, jaki charakter geograficzny ma ten obszar (teren sil-
nie zurbanizowany? teren przemysłowy? lasy i tereny rolnicze?). Od-
powiedz, jaki wpływ mogło mieć ukształtowanie terenu na charakter 
walk powstańczych?
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• Na podstawie wiedzy pozaźródłowej odpowiedz, kim był Paweł Go-
laś i Rudolf Kornke oraz jakie cele stawiała sobie Polska Organizacja 
Wojskowa Górnego Śląska.

• Uzasadnij, dlaczego pierwsze, konspiracyjne zebranie twórcy P.O.W. 
zorganizowali w majątku ziemskim? Jaki mogło mieć to wpływ na 
zachowanie tajności obrad?

• Na podstawie wiedzy pozaźródłowej odpowiedz, czym zajmował się 
Grenzschutz? Wyjaśnij, dlaczego po aresztowaniu można było Pawła 
Golasia postawić przed niemieckim sądem?

• Sprawdź na mapie kształt granicy państwowej na terenie Górnego 
Śląska w 1919 roku, a następnie odpowiedz na pytanie dlaczego, po 
swej ucieczce, Paweł Golaś zbiegł do Częstochowy? Dlaczego w tym 
mieście mógł czuć się bezpiecznie?  

Zadanie nr 3.
Pismo prezesa Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski w Kra-
kowie z 5 lipca 1919 r. do prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Wedle otrzymanych wiadomości Śląskowi Górnemu grozi poważne 
niebezpieczeństwo ze względu na niepewny dla nas wynik odbyć się ma-
jącego głosowania ludowego. Rząd i cała ludność niemiecka, niemniej 
żydowska, wszystkie związki publiczne i organizacje społeczne i politycz-
ne, nauczycielstwo, kler wytężają wszystkie siły szalonej agitacji wśród 
ludności śląskiej za oświadczeniem się co do przynależności do państwa 
niemieckiego, nie przebierając w środkach – wyposażeni w olbrzymie 
kapitały i usilnie popierani przez wojsko. Agitacja ta znajduje podatny 
grunt z jednej strony z powodu niedostatecznego uświadomienia naro-
dowego tamtejszej ludności, która była wychowana w osławionej szkole 
pruskiej i wypatrzona narodowo przez księdza, urzędnika, dozorcę itd. 
– z drugiej zaś strony stosunki panujące w Kongresówce – nieład, olbrzy-
mia drożyzna, kradzieże, rabunki, korupcja organów publicznych, anar-
chia, zręcznie wykorzystywane i przesadzane przez Niemców za pomocą 
pism ulotnych, broszur, odezw rzucanych całemi masami z aeroplanów 
wojskowych stanowi znakomity środek agitacyjny zohydzania Państwa 
Polskiego, co może wywrzeć ogromny, dla nas niekorzystny wpływ przy 
głosowaniu. Podpisany Zarząd Towarzystw Obrony Zachodnich Kresów 
Polskich postanowił łącznie z działaczami śląskimi i z Poznańskiego zor-
ganizować akcję na szeroką skalę w celu unieszkodliwienia agitacji nie-
mieckiej przez uświadomienie narodowe ludności śląskiej za pomocą od-
czytów, wieców, pism ulotnych, broszur, kursów itp. Do tej akcji potrzeba 
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znacznej ilości ludzi inteligentnych, a w szczególności w życiu społecz-
nem biorących udział.
Źródło: Archiwum Państwowe w Krakowie, Zespół: Sąd Okręgowy w Krakowie, akta osobowe 
sędziów, sygn. SOKC 2164, akta osobowe Wojciecha Żytomierskiego, b.p.

• Określ grupy narodowe i zawodowe, wskazane w źródle jako wrogie 
sprawie polskiej na Górnym Śląsku.

• Wymień powody sympatii proniemieckich, wskazane w źródle.

• Oceń ich wiarygodność. Ocenę uzasadnij.

Zadanie nr 4.
Mapa nr 1, przedstawiająca strukturę narodowościową terenu plebi-
scytowego Górnego Śląska, zestawioną na podstawie pruskiej urzędo-
wej statystyki.

Źródło: D. Borowicz, Mapy narodowościowe Górnego Śląska od polowy XIX wieku do II wojny świa-
towej. Wrocław 2004, s. 98.
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• Na podstawie mapy wyjaśnij, dlaczego Rzeczpospolita Polska nie ro-
ściła sobie pretensji do przejęcia całego terenu objętego plebiscytem 
Górnego Śląska.

Zadanie nr 5.
A. Fragment tekstu Jana Ludygi-Laskowskiego. 

Dnia 15 sierpnia miała się odbyć wypłata robotników polskich. […] W My-
słowicach wojsko niemieckie otoczyło kopalnię mysłowicką i nie dopu-
ściło robotników polskich na podwórze kopalni. […] Pod naporem tłumu 
wrota kopalniane zostały wyłamane i tłum robotników runął na podwó-
rze. W tej chwili wojsko niemieckie otwarło ogień z kulomiotów: polała 
się krew polska. Wypadek ten stał się znany całemu Górnemu Śląskowi 
już w kilka godzin po zajściu. Rozgoryczenia, jakie z tego powodu zapa-
nowało wśród ludu polskiego nie da się opisać. Wszyscy, tak Polacy, jak  
i Niemcy zdawali sobie sprawę z tego, że musi się stać coś stanowczego, 
co usunie zmorę niepewności z powierzchni życia górnośląskiego.
Źródło: J. Jaros, A. Sulik, Kopalnia „Mysłowice”. Dwa wieki górnictwa. Katowice 1990, s. 64.

B. Notatka prasowa z „Gazety Robotniczej” z 19 sierpnia 1919 roku.

C. Fragment kalendarza (sierpień 1919 roku).

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 
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• Podaj wskazaną przez autora dokładną datę (dzień, miesiąc i rok) wy-
darzeń opisanych w źródle A.

• Wyjaśnij znaczenie podkreślonego fragmentu w źródle A.

• Korzystając ze źródeł B i C zweryfikuj prawdziwość daty podanej  
w źródle A.

• Wyjaśnij, uwzględniając realia 1919 roku (szybkość przepływu infor-
macji, ówczesne podziały terytorialne), na ile prawdopodobny mógł 
być wpływ opisanych wydarzeń na wybuch I powstania śląskiego  
w nocy z 16 na 17 sierpnia (przy założeniu, że dowództwo POW GŚl. 
ulokowane było w Strumieniu i Piotrowicach). 

Zadanie nr 6.
Fragment wspomnień powstańca śląskiego Józefa Bankiela z Dębu.

Chcąc pokazać przebieg II powstania na naszem terenie musimy […] się 
[znaleźć – dop. M.F.] w położeniu jakim znajdowali się powstańcy i ich or-
ganizacja przed wybuchem samego II powstania czyli [walki – dop. M.F.] 
samoobronnej. Dopiero wtedy objawia nam się, że byliśmy zmuszeni do 
tego zbrojnego uderzenia, bo I powstanie śl. po zaledwie kilkudniowych 
krwawych walkach było skończone. Oddziały powstańcze pełne patrio-
tycznego zapału lecz licho uzbrojone uległy naporowi doborowych puł-
ków niemieckiego „Grenzschultzu” jednak nie myśleli o poddaniu się, 
lecz przerwali walka, by uzupełnić dotkliwe luki w swojem uzbrojeniu 
się. […] To co działo się po I powstaniu na górnem śl. przechodzi wszelkie 
granice i nie da się opisać […]. Fala powstańców a i z Dębu znalazła tym-
czasowe schronienie w gościnnej od listopada 1918 r. powstały Polski. Po 
przekroczeniu granicy śląsko-polską gdzie zorganizowano i umieszczono 
powstańców wzdłuż pogranicza śląskiego. Kurierzy, żony i matki przycho-
dząc do swych mężów lub synów […], prosząc by korzystali z gościnności 
i nie powracali na G. Śl gdzie ich czeka nieuniknione rozstrzelanie. Jednak 
nie mogli powstańce śląskie za miedzą stać spokojnie z bronią u nogi i nie 
mogąc pozwolić na dalsze cierpienia i krwawienia. 
Źródło: J. Bankiel, Wspomnienia Powstańca Śląskiego Józefa Bankiela z Dębu, (kopia rękopisu, wyda-
na nakładem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Katowice, b.r.w., s. 1-3.

• Wskaż przywołany przez autora wspomnień powód porażki po-
wstańców w sierpniu 1919 roku. Zweryfikuj w innych źródłach praw-
dziwość tej tezy.

• Wytłumacz, gdzie powstańcy po upadku I powstania śląskiego zna-
leźli schronienie. W oparciu o wiedzę własną (pozaźródłową) podaj 
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nazwy co najmniej trzech miast, w których zostały zlokalizowane 
obozy dla uchodźców.

Zadanie nr 7.
Pismo prezydenta Ministrów RP z 9 października 1919 r. do Ministra 
Sprawiedliwości (tajne).

Na podstawie otrzymanego polecenia Prezydium Rady Ministrów ujęło 
akcję rządową stojącą w związku ze sprawą przygotowania plebiscytów 
na ziemiach polskich w swoje ręce. Głównym zadaniem Prezydium Rady 
Ministrów jest nadzór nad komitetami plebiscytowymi, nadanie ich dzia-
łalności kierunku zgodnego z intencjami Rządu […]. Ze względu na zagra-
nicę akcja Rządu jest oczywiście nieoficjalna, a cała dotycząca działalność 
władz państwowych musi pozostać tajną […]. Wychodząc z tego założe-
nia pozwalam sobie najusilniej prosić Pana Ministra aby akcję Komitetów 
plebiscytowych otoczył w swoim zakresie działania jak najszerszą opieką 
zaś podwładnym sobie organom i urzędnikom, których do wykonania 
swych zleceń w tym kierunku użyje – zechciał jak najdobitniej polecić 
aby sprawom związanym z akcją plebiscytową poświęcili pełną uwagę. 
Źródło: Archiwum Państwowe w Krakowie, Zespół: Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. 212, b.p.

• Na podstawie wiedzy pozaźródłowej podaj powód użycia przez auto-
ra źródła podkreślonego określenia.

• Wyjaśnij powód, dla którego „akcja Rządu jest oczywiście nieoficjal-
na”.
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Zadanie nr 8.
Niemieckie ulotki plebiscytowe. 

       

Źródło: A. Duda-Koza, W. Pawłowicz, Tylko z Polską… Druki ulotne z okresu powstań śląskich i plebi-
scytu w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katowice 2008, s. 137, 165.

• Wskaż trzy cechy (wartości), do których odwołują się autorzy plaka-
tów, przekonując do opowiedzenia się po stronie Niemiec.

Zadanie nr 9.
A. Wspólna odezwa polsko-niemiecka.

Do ludu górnośląskiego! Dosyć grozy i rozlewu krwi! Przedstawiciele 
sprawy niemieckiej i polskiej zbliżyli się do siebie, ażeby naszemu ludowi 
przywrócić spokój, ład i niezmąconą możliwość pracy. Wszyscy pragnie-
my przywrócenia prawnych stosunków. Nie przesądzając istniejących 
praw, znaleźliśmy na wspólnych naradach drogę do porozumienia na na-
stępującej podstawie: 1) usuniecie zielonej policji i zastąpienie jej na czas 
aż do utworzenia policji plebiscytowej, co ma jaknajprędzej nastąpić, 
przez prawną policję pomocniczą, która składać się ma do połowy z gór-
nośląskich Polaków, a do połowy z górnośląskich Niemców. 2) Wydalenie 
wszystkich tych, którzy po 1-ym sierpnia 1919 roku przybyli na Górny 
Śląsk. O wyjątkach uzasadnionych zawodowymi, kupieckimi, lub innymi 
słusznymi względami tych, których to dotyczy, opinjować będą komisje 
parytetyczne, do połowy z Polaków i Niemców złożone, pod przewodnic-

A. B.
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twem przedstawiciela Komisji Międzysojuszniczej. W każdym powiecie 
ma się utworzyć po jednej takiej komisji. Zarządzenie to jest wyłącznie 
zwrócone przeciwko tym żywiołom, które przybyły na Górny Śląsk, aby 
tu w nieprawny sposób lub przez nadużycie swej władzy urzędowej wy-
wierać wpływ na plebiscyt. 3) Odmowa złożenia lub wydania broni albo 
też nieprawne jej posiadanie ma być karane najsurowszemi karami naj-
mniej jednym rokiem domu karnego. 4) Ustać ma terror przeciwko ina-
czej myślącym. W szczególności zabrania się wpływania na innych przez 
gwałty lub groźby w miejscu pracy lub w życiu prywatnem, wszelkiego 
przymusu z powodu przynależności do jakiej politycznej lub gospodar-
czej organizacji […].

Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska: Wojciech Korfanty 
[…]

Plebiszit-Kommissariat für Deutschland: gez. Dr. Urbanek 

Źródło: W. Dąbrowski, Górny Śląsk w walce o zjednoczenie z Polską (Źródła i dokumenty z lata  
1918-1922). Katowice 1923, s. 36.

B. Rozporządzenie o organizacji Policji Górnego Śląska.

Komisja Międzysojusznicza Rządząca i Plebiscytowa Górnego Śląska, 
zważywszy na artykuł 88 (aneks, paragraf 3) Traktatu pokojowego między 
Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonemi a Niemcami, podpisa-
ny w Wersalu dnia 28-czerwca 1919 r., którego dosłowne brzmienie opie-
wa, że Komisja poczynić ma wszelkie kroki celem zabezpieczenia swo-
body i szczerości głosowania i utrzymania porządku za pomocą wojsk, 
oddanych do jej dyspozycji i, w miarę przez nią uznanej potrzeby, za po-
mocą policji utworzonej z rodowitych Górnoślazaków; zważywszy na roz-
porządzenie Komisji Rządzącej z dnia 24-go sierpnia 1920 r. zarządzające 
rozwiązanie policji bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei) […] rozporządza: 
Art. 1. Utworzona jest nowa policja pod nazwą: Policja Górnego Śląska. 
Zadanie jej jest zabezpieczenie porządku aż do ukończenia misji po- 
wierzonej przez Traktat pokojowy Komisji Międzysojuszniczej Rządzącej 
i Plebiscytowej Górnego Śląska. Art. 2. Policji Górnego Śląska poruczone 
jest czuwanie nad bezpieczeństwem publicznem i utrzymanie porządku. 
Działalność jej rozciąga się na cały obszar plebiscytowy Górnego Śląs- 
ka. Art. 3. Policja Górnego Śląska podlega władzom sojuszniczym.  
Art. 4. Przed objęciem służby urzędnicy wszelkiego stopnia policji Gór-
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nego Śląska zobowiążą się pod przysięgą do przestrzegania zupełnej bez-
stronności i neutralności w wykonaniu swego urzędu. […]. 

Opole, dnia 24-go sierpnia 1920 r.
Przewodniczący Komisji Międzysojuszniczej Rządzącej i Plebiscytowej 

Górnego Śląska: Le Rond […]
Źródło: W. Dąbrowski, Górny Śląsk w walce o zjednoczenie z Polską (Źródła i dokumenty z lata 1918-
1922). Katowice 1923, s. 37-38.

• Na podstawie wiedzy pozaźródłowej podaj nazwę wydarzenia, które-
go zakończenia dotyczy tekst A.

• Wymień wskazane w tekście propozycje uzgodnień.

• Oceń ich znaczenie dla ludności polskojęzycznej zamieszkującej ob-
szar plebiscytowy. Ocenę uzasadnij.

• Na podstawie tekstu B. wskaż, który z punktów tekstu A. znalazł  
w nim swoje potwierdzenie.

Zadnie nr 10. 
A. Sprawozdanie Wydziału Śląskiego dla pruskiego ministerstwa 
spraw wewnętrznych w Berlinie z 15 września 1920 r.

Okres sprawozdawczy [15 VIII-15 IX 1920 r.] stał się znakiem polskie-
go powstania. Taktyka polskiej propagandy plebiscytowej, polegająca 
na położeniu głównego nacisku na organizacje militarne, przemawiała 
szczególnie w ostatnim okresie czasu za tym, że Polacy będą usiłowa-
li przy pomocy akcji przemocy poprawić swoje kiepskie perspektywy 
plebiscytowe na Górnym Śląsku. Rocznice ubiegłorocznego powstania 
sierpniowego stanowiły dla nich jeszcze bardziej mile widzianą okazję 
z powodu niemieckich demonstracji neutralności. W dniu 16 sierpnia 
związki zawodowe na Górnym Śląsku proklamowały półdzienny strajk 
protestacyjny przeciwko pomnożeniu oddziałów okupacyjnych i przeciw 
niebezpieczeństwu narażenia na szwank niemieckiej neutralności wobec 
prowadzącego wojnę sąsiedniego państwa. Strajk protestacyjny rozpo-
czął się w południe 17 sierpnia; po południu odbyły się w większych miej-
scowościach wiece protestacyjne. W związku z tym doszło do wykroczeń 
i starć, głównie w Katowicach, Rybniku i Gliwicach. Insurgenci polscy 
jak najskwapliwiej wykorzystali niemieckie demonstracje jako upozoro-
wany powód do obsadzenia siłą Górnego Śląska. W ręce powstańców 
wpadły prawie całkowicie powiaty: bytomski, katowicki, pszczyński, ryb-
nicki, tarnogórski i zabrski, częściowo – gliwicki i lubliniecki. Nietknięte 
przez burzliwe wypadki pozostały powiaty: raciborski, oleski, kluczborski 
i prudnicki. […]
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Pucz przyniósł Niemcom najpierw smutny efekt w postaci rozwiązania 
policji bezpieczeństwa. Z parytetyczną policją, która ma zająć jej miej-
sce, nie można z niemieckiej strony wiązać wielkich nadziei. Dalszym 
opłakanym skutkiem będzie niewątpliwie odstąpienie znacznej części 
górnośląskiego nauczycielstwa od walki plebiscytowej na rzecz sprawy 
niemieckiej. Nauczyciele byli szczególnie dotąd – jak to stale podkreśla-
no – ważnym filarem niemczyzny właśnie w zagrożonych regionach. […]
Polski pucz oddziałał na nastroje ludności niekorzystnie w tym sensie, że 
silnie zastraszył sympatyków niemczyzny na tych terenach, na których 
zwłaszcza srożył się terror. Ludzie ci będą odtąd ukrywali swego niemiec-
kiego ducha i należy się obawiać, że nie wezmą udziału w głosowaniu 
plebiscytowym. Dotyczy to przede wszystkim zrozpaczonej ludności po-
wiatów pszczyńskiego, katowickiego, bytomskiego i rybnickiego.

B. Raport przywódców POW Górnego Śląska Michała Grażyńskiego  
i Alfonsa Zgrzebnioka do Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warsza-
wie z 4 października 1920 r.

Sytuacja ogólna na G. Śląsku znakomicie się poprawiła dla nas wskutek 
ostatniego ruchu. Pomijając już nawet znaczny sukces, jakim jest niewąt-
pliwie usunięcie dawniejszej policji, a wprowadzenie na jej miejsce no-
wej policji, opartej na zasadzie parytetycznej, trzeba stwierdzić, że ostat-
nie powstanie rozbiło w całym okręgu przemysłowym oraz w powiatach 
pszczyńskim, rybnickim, gliwicko-toszeckim i lublinieckim organizacje 
niemieckie wojskowe i wzmocniło w polskim społeczeństwie poczucie 
własnej siły. Nawet w tych powiatach, dokąd fala samoobrony nie do-
szła, można zauważyć silne objawy wzmocnienia moralnego, co oczywi-
ście ułatwia dalszą robotę organizacyjną. […]
Przechodząc szczegółowe zyski odniesione z ostatniego ruchu, należy za-
znaczyć, co następuje: stworzenie nowej Policji Plebiscytowej [Górnego 
Śląska] wytrąciło Niemcom jeden z najskuteczniejszych środków terroru 
wobec polskiej ludności, nam zaś dało możność wprowadzenia najtęż-
szych ludzi z dawnej organizacji i stworzenia sobie oficjalnego czynnika 
siły, który spoczywa w naszych rękach i ewentualnie może być odpowied-
nio użyty. Kontakt z policją utrzymuje się za pośrednictwem oficerów, 
których pewna część należała również do dawniejszej POW.
Źródło: Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 2: styczeń-grudzień 1920, opr. T. Jędruszczak i Z. Ko-
lankowski. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 413-415, 425.

• Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij znaczenie podkreślo-
nego fragmentu tekstu A.
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• Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, co oznacza użyty  
w tekstach termin „policja parytetowa”.

• Porównaj oceny II powstania, przedstawione przez stronę niemiecką 
i polską. Wskaż podobieństwa i różnice.

Zadanie nr 11.
Polskie ulotki plebiscytowe.

A.

B.

Źródła: W. Grosch, Deutsche und polnische Propaganda während der Volksabstimmung in Obe-
rschlesien 1919-1921. Dortmund 2002, s. 258; A. Duda-Koza, W. Pawłowicz, Tylko z Polską… Druki 
ulotne z okresu powstań śląskich i plebiscytu w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katowice 2008, s. 16.
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• Podaj powód, dla którego na ulotce B. pojawiło się nazwisko Hinden-
burga.

• Wskaż niebezpieczeństwo, na które z perspektywy wydarzeń histo-
rycznych wskazywali autorzy ulotki A.

Zadanie nr 12.
K. Czapla, Ugoda między Niemcami a koalicją.

A jak żądać od sędziego Niemca lub Żyda w Wrocławiu lub Lipsku ażeby 
miał akurat teraz mieć lepsze zrozumienie dla nas, kiedy utrata G. Ślą-
ska odbiera mu spokojny sen i psuje apetyt. Nie wiemy kogo Koalicja na 
członków sądu najwyższego wybierze ale nie wątpimy, że żywioł polski 
znajdzie w nich należyte umieszczenie. Prawników Polaków dostarczy-
my w wystarczającej liczbie skoro zajdzie potrzeba i nie obawiamy się 
śmiesznego krzyku sędziów niemieckich że złożą urzędy i zaprzestaną być 
czynnymi, gdyby Koalicja miała postawić na swojem […] Gdyby sędziowie 
rozpoczęli strajk to starczy kilkunastu z nich grzecznie poprosić a żeby 
w ciągu 24 godzin zrzucili pył górnośląski ze swoich stóp i wyjechali – 
rodzina, meble, zapasy w śpiżarni, łącznie resztki polskiej szperki, mogą 
później za nimi podążyć – a zobaczycie jak się namyślą. Aż obrzydzenie 
bierze gdy się w gazetach niemieckich stale czyta o takich i podobnych 
pogróżkach, nikt na świecie ich na seryo nie bierze, oprócz czytelników 
niemieckich, u których brak zmysłu krytycznego już podczas wojny był 
zadziwiający.
Źródło: „Górnoślązak” 1920, nr 68, s. 2.

• Podaj zaproponowany przez autora sposób skutecznego przeciw-
działania strajkowi niemieckich sędziów na Górnym Śląsku.

• Na podstawie relacji oceń sytuację ekonomiczną urzędników zatrud-
nionych na Górnym Śląsku. Ocenę uzasadnij.

Zadanie nr 13.
A. Tajne pismo W. Korfantego do Prezydium Rady Ministrów w War-
szawie z jego rozmowy z gen. Henrim Le Rondem1 na temat terminu 
przeprowadzenia plebiscytu na Górnym Śląsku z października 1920 r. 

Podczas wczorajszej konferencji z p. generałem Le Rondem ustaliliśmy, że 
plebiscyt na Górnym Śląsku powinien odbyć się czym prędzej. Ja propo-
nowałem drugą połowę listopada jako termin. Generał Le Rond oświad-
cza jednakże, że prace przygotowawcze Komisji Międzysojuszniczej tak 
daleko jeszcze nie [są] posunięte, aby plebiscyt mógł się odbyć pod ko-
niec listopada. Zdaniem jego plebiscyt będzie mógł się odbyć dopiero 
pod koniec grudnia lub też dopiero w styczniu przyszłego roku. […] 

1 Henri Louis Edouard Le Rond – francuski polityk i wojskowy, najbliższy współpracownik marszałka 
Ferdinanda Focha, rzecznik polskich interesów w czasie konferencji paryskiej, reprezentant Francji 
w Komisji do Spraw Granicy Wschodniej Niemiec, w Podkomisji do Rokowań Rozejmowych Polsko-
-Ukraińskich, przewodniczący MKRiPleb.
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W sprawie pokoju z bolszewikami uważam sobie za obowiązek donieść, 
że koniecznie powinno brać się w rachubę także sprawę plebiscytu na 
Górnym Śląsku. Gdybyśmy jeszcze krótko przed plebiscytem mieli być  
w stanie wojennym z bolszewikami lub z kimkolwiek bądź, kosztowałoby 
nas to co najmniej 300 000 głosów. Żadna żona i żadna matka, których 
mężowie względnie synowie uczestniczyli już w wojnie światowej, nie 
odda głosu za Polską, i to z obawy, że mężowie względnie synowie zosta-
ną powołani pod broń. Żadne uroczyste oświadczenia czynników rządo-
wych, że mieszkańców z terenów plebiscytowych do wojska zaciągać się 
nie będzie, nie zmienią sytuacji.
Generał Le Rond wymógł na Watykanie i na monsigniorze Rattim2, że bi-
skup wrocławski kardynał Bertram3 nie może przyjechać na teren ple-
biscytowy. Wydaje się, że Watykan w sprawie wizytacji Górnego Śląska 
przez kardynała Bertrama zmienił swoje stanowisko o prze w tym kierun-
ku, aby Bertram Górny Śląsk mógł objeżdżać. Nie ulega wątpliwości, że ta 
zmiana frontu Watykanu nastąpiła wskutek wpływów niemieckich. Rzecz 
ta o tyle jest paląca, że dnia 19 bm. Bertram chce przyjechać do Loboszyc 
w powiecie opolskim dla poświęcenia kościoła. Proszę uprzejmie, aby Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych natychmiast poczyniło energiczne kroki 
u monsigniora Rattiego, by Bertrama powstrzymał od przyjazdu na Górny 
Śląsk. Ludność przyjazdowi Bertrama ewentualnie gwałtem przeszkodzi. 
[…] Bertram pod żadnym warunkiem na teren plebiscytowy przyjeżdżać 
nie powinien, dopóki losy Górnego Śląska nie będą rozstrzygnięte.

W. Korfanty
Źródło: M. Masnyk, Granica polsko-niemiecka na Górnym Śląsku w polityce Polski i mocarstw za-
chodnioeuropejskich w 1921 roku. Opole 2005, s. 83.

B. Granice kościelne.

W chwili podziału Górnego Śląska w 1922 roku cały region należał do 
diecezji wrocławskiej, która była wówczas jedną z większych w Europie. 
Księciu biskupowi wrocławskiemu podlegały rozległe obszary ciągnące 
się od Śląska Cieszyńskiego na południowym wschodzie po Berlin, Szcze-
cin i wybrzeże Bałtyku na północnym zachodzie.
Źródło: Na granicy. Rzecz o czasach. Ludziach i miejscach. Grenzgänger. Erzählite Zeiten, Menschen, 
Orte. Gliwice 2008, s. 75.

• Oceń zasadność przywołanych w tekście A. przez W. Korfantego ar-
gumentów na rzecz zakończenia konfliktu z bolszewikami. Ocenę 
uzasadnij.

2 Achilles Amborgio Ratti – papież Pius XI (1922-1939); w latach 1919-1921 pierwszy nuncjusz  
w Polsce.
3 Adolf Bertram – arcybiskup wrocławski; od 1919 r. przewodniczący Konferencji Episkopatu Nie-
mieckiego w Fuldzie.
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• Na podstawie wiedzy pozaźródłowej podaj funkcję pełnioną przez 
Achillesa Amborgio Rattiego (w odniesieniu do terenu Górnego Ślą-
ska) w momencie sporządzenia dokumentu (od III 1920 r.).

• W oparciu o teksty A i B wyjaśnij powód, dla którego strona polska 
zabiegała o ograniczenie kontaktów z terenem Górnego Śląska przez 
kardynała Adolfa Bertrama.

Zadanie nr 14.
Druki plebiscytowe.

A.

B.

Źródło: A. Duda-Koza, W. Pawłowicz, Tylko z Polską… Druki ulotne z okresu powstań śląskich i plebi-
scytu w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katowice 2008, s. 26, 142.
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• Podaj wspólny element obu źródeł.

• Wskaż powód, dla którego obie rywalizujące strony odwoływały się 
w swoich działaniach do tego rodzaju haseł.

• Odszukaj analogie w działaniach obecnych we współczesnej Polsce. 
Oceń, czy intencje osób odwołujących się do tych haseł są zbieżne. 
Ocenę uzasadnij.

Zadanie nr 15.
Druk plebiscytowy.

Źródło: Encyklopedia powstań śląskich, red. F. Hawranek i in. Opole 1982, s. 394. 

• Na podstawie wiedzy pozaźródłowej podaj pełną nazwę i obszary 
działalności organizacji, przywołanej w haśle.

Zadanie nr 16.
Druk plebiscytowy.

Źródło: W. Grosch, Deutsche und polnische Propaganda während der Volksabstimmung in Obe-
rschlesien 1919-1921. Dortmund 2002, s. 262.



25

• Określ, czy autorem plakatu jest strona polska czy niemiecka? Uza-
sadnij swój wybór.

• Określ, na czym miała polegać skuteczność działań, wskazanych  
w źródle. 

Zadanie nr 17.

Źródło: http://www.weu1918-1939.pl/propaganda/propaganda_plakaty.html

• Podaj nazwę i wyjaśnij rolę, jaką pełniły przedstawione źródła?

• Podaj jaki element łączył wszystkie, wymienione na fotografiach ob-
szary?
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Zadanie nr 18.
Ulotka plebiscytowa.

Źródło: A. Duda-Koza, W. Pawłowicz, Tylko z Polską… Druki ulotne z okresu powstań śląskich i plebi-
scytu w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katowice 2008, s. 41.

• Określ zarzuty, które zostały zamieszczone w niniejszym źródle.

• Oceń ich zasadność. Podaj argumenty na poparcie oceny. 

Zadanie nr 19.
Druki plebiscytowe.
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• Wskaż, jaki wspólny wydźwięk mają przywołane druki plebiscytowe.

• Nazwij wskazane na każdym z nich problemy państwa niemieckiego.

• Oceń ich wiarygodność. Ocenę uzasadnij. 

Zadanie nr 20.
A. Polska nalepka plebiscytowa.

Źródła: A. Duda-Koza, W. Pawłowicz, Tylko z Pol-
ską… Druki ulotne z okresu powstań śląskich i ple-
biscytu w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katowice 
2008, s. 35, 46; J. Drabina, Górny Śląsk. Przewod-
nik historyczny. Wrocław 2002, s. 145; „Korfan-
tówka. Jednodniówka śląska” z 20 IV 2009.



28

B. Polski plakat plebiscytowy.

Źródło: A. Duda-Koza, W. Pawłowicz, Tylko z Polską… Druki ulotne z okresu powstań śląskich i ple-
biscytu w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katowice 2008, s. 93; B. Malec-Masnyk, Plebiscyt na Górnym 
Śląsku. Opole 1991, s. 53.

• Wskaż dwa elementy wspólne dla obu plakatów.

• Oceń zasadność przedstawionych poprzez plakaty zarzutów wobec 
Niemców. Ocenę uzasadnij.
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Zadanie nr 21.
Niemiecki plakat plebiscytowy.

Źródło: A. Duda-Koza, W. Pawłowicz, Tylko z Polską… Druki ulotne z okresu powstań śląskich i plebi-
scytu w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katowice 2008, s. 141. 

• Nazwij zagrożenie, na które wskazują autorzy zaprezentowanych pla-
katów.

• Wyjaśnij dlaczego plakaty wykonane są w dwóch językach.

• Podaj nazwę grupy ludzi, którzy nie prezentowali określonej identyfi-
kacji narodowościowej (polskiej ani niemieckiej).
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Zadanie nr 22. 
Dokumenty okresu plebiscytu.

 

C. Bilet kolejowy.

A. Dokument podróży. B. Przepustka plebiscytowa.

Źródła: http://dziedzictwo.polska.
pl/katalog/skarb; Encyklopedia po-
wstań śląskich, red. F. Hawranek  
i in. Opole 1982, s. 445, zbiory wła-
sne autorów.
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• Podaj powód wystawiania przedstawionych na fotografiach doku-
mentów oraz określ (nazwij) grupę osób, do których były one skie-
rowane.

Zadanie nr 23.
Druk ulotny (bajka wierszowana).

Tekst bajki:

Zakradł się wilk w oborę i chciał pożreć cielę,
Spostrzegł to wczas gospodarz, chwycił widły śmiele,

I do ściany przycisnął krwawego złodzieja!
Myśli wilk: przyjdzie zdechnąć! Lecz jeszcze nadzieja 

Przeleciała mu przez łeb.
Choć mu ślepia wylazły jęzor obwisnął

Jeszcze z siebie te słowa cichutko wycisnął:
„Zmiłuj się, dobry człecze, już nie będę dusił

Ni cieląt, ni baranków, choćby mnie bies kusił!
Przysięgam ci sto razy na moje wilczęta,

Moje niewinne, drobne, kochane pisklęta.
I na moją przepiękną żoneczkę – wilczycę –

A przysięgam ci szczerze, jak ci zdrowia życzę – 
Że kradzionego mięsa nie tkną moje zęby,
Lecz samą tylko trawkę będę brać do gęby. 

Zmiłuj się, daj życie!”.
Dobre było chłopisko. Uwierzył wilkowi, 

Serce mu zmiękło i mówi zwierzowi:
„Puszczę cię, choć łotr jesteś, coś przecie przysięgnął

Że nie przyjdziesz tu więcej po moje cielęta!

Źródło: A. Duda-Koza, W. Pawłowicz, Tylko 
z Polską… Druki ulotne z okresu powstań 
śląskich i plebiscytu w zbiorach Biblioteki 
Śląskiej. Katowice 2008, s. 12.
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Idź w las i skub se trawę, jak inne zwierzęta”.
Wyjął widły ze ściany i uwolnił wilka
I aby złożyć serca dobrego dowody

Dał się przyduszonemu jeszcze napić wody.
Potem pogroził jeszcze pięścią rabusiowi.
Odwrócił się i idzie ku swemu domowi.

Lecz wilk mimo przysięgo dalej został wilkiem!
Schował ogon pod siebie, wio za chłopem chyłkiem.
Chyc mu na kark, bęc o ziem, zęby mu w kark wbije –

Nie minęło pacierza, chłopisko nie żyje!
Wilk śmiał się, oblizywał i w niedługiej porze

Pożarł dobrego chłopa na jego oborze. 

• Określ, kogo miał na myśli autor historyjki pod postaciami wilka  
i chłopa.

• Przedstaw morał zacytowanej bajki.

• Wyjaśnij, przed czym przestrzega czytelników autor.

Zadanie nr 24.
Druk ulotny.

Źródło: A. Duda-Koza, 
W. Pawłowicz, Tylko 
z Polską… Druki ulot-
ne z okresu powstań 
śląskich i plebiscytu  
w zbiorach Bibliote-
ki Śląskiej. Katowice 
2008, s. 88.
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• Określ, przeciwko komu (jakiemu narodowi) skierowany jest wiersz 
Józefa Relidzyńskiego.

• Oceń wydźwięk całości tekstu. Ocenę uzasadnij.

• Określ konsekwencje takiego stanowiska. 

Zadanie nr 25.
A. Polska propaganda prasowa.

B. Niemieckie nalepki plebiscytowe.

Źródło: „Kocynder” z 20 I 1921.
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Źródło: A. Duda-Koza, W. Pawłowicz, Tylko z Polską… Druki ulotne z okresu powstań śląskich i plebi-
scytu w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katowice 2008,s. 145-146.

• Nazwij wszystkie cechy, przypisane Polsce (Polakom) i Niemcom  
w źródle A i w źródle B.

• Oceń zasadność i prawdziwość dokonanych charakterystyk. Ocenę 
uzasadnij.

Zadanie nr 26.
Polska pocztówka plebiscytowa.

Źródło: „Kocynder” z 20 XI 1920. 
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• Określ zjawisko, piętnowane na pocztówce.

• Podaj nazwy trzech grup zawodowych, prezentowanych symbolicz-
nie na barkach klęczącej postaci.

• Podaj nazwy dwóch krajów oraz roczne daty rozpoczęcia wydarzeń, 
które zlikwidowały wskazane zjawisko.

Zadanie nr 27.
Pismo Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 1920 r. do prezesa Sądu 
Apelacyjnego we Lwowie.

Wśród przebywających w Małopolsce osób mających prawo głosowa-
nia jest pewna ilość funkcjonariuszy państwowych oraz osób zajętych 
w przedsiębiorstwach państwowych. Trzeba zapewnić im transport na 
miejsce głosowania […]. Transporty na Górny Śląsk odbędą się zbioro-
wo. Organizacja tychże powierzona została komitetom plebiscytowym  
w Polsce, a mianowicie na terenie b. Kongresówki: Komitetowi Zjed-
noczenia Górnego Śląska z Rzecząpospolitą Polską w Warszawie – Kra-
kowskie Przedmieście 60, na terenie b. Dzielnicy Pruskiej: Komitetowi 
Obrony Śląska w Poznaniu, ul. Marcina 10, na terenie Małopolski: Towa-
rzystwu Ochrony Zachodnich Kresów Polski w Krakowie, ul. Retoryka 5,  
a na terenie przyznanej Polsce części Śląska Cieszyńskiego: Górnośląskie-
mu Komitetowi Plebiscytowemu w Cieszynie.
Źródło: Centralne Archiwum Państwowe Ukrainy we Lwowie, Font 151, t. I, sygn. 334, k. 39.

• Wyjaśnij powód wskazanej w źródle (podkreślonej) decyzji władz 
polskich. 

• Oceń znaczenie wystosowania niniejszego pisma oraz istnienia wska-
zanych w tekście komitetów plebiscytowych. Ocenę uzasadnij.

Zadanie nr 28.
Ostatni polski apel przedplebiscytowy z 15 marca 1921 r.

Rodacy!
Cały świat ma oczy zwrócone na was i z zapartym oddechem czeka 

wyniku wielkiego głosowania ludowego na Górnym Śląsku. 
Gdzie tylko bije serce polskie, czuje ono dzisiaj z nami, a w dniu  

20 marca duch całego narodu polskiego unosić się będzie nad Górnym 
Śląskiem.

W przyszłą niedzielę rozstrzygną się losy Górnego Śląska. Z kartką 
wyborczą w ręku macie wypowiedzieć, czy chcecie i na przyszłość znosić 
ciężkie jarzmo niewoli i wyzysku niemieckiego, czy też pragniecie połą-
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czyć się na wieki z Macierzą Polską i na zawsze zapewnić sobie i waszym 
potomkom wolność, dobrobyt i szczęście.

Wiemy, że olbrzymia większość mieszkańców Górnego Śląska dawno 
już powzięła swoje postanowienie, wiemy, że dzień 20 marca dla ludu 
polskiego będzie dniem zwycięstwa i wyzwolenia z wiekowej niewoli. 

W ostatniej jeszcze chwili zwracamy się do was, kochane siostry i ko-
chani bracia, abyście w tę pamiętną palmową niedzielę wszyscy jak jeden 
mąż spełnili obowiązek względem swoich rodzin, swoich dzieci, wnuków 
i prawnuków, względem Górnego Śląska i Polski, i wszyscy oddali kartkę, 
na której widnieje napis „Polska – Polen”. […]

A do wszystkich tych, którzy urodzili się na Górnym Śląsku i z ob-
cych krajów teraz przybyli do nas, aby wziąć udział w tej wiekopomnej 
walce o przyszłość Górnego Śląska, apelujemy, aby przypomnieli sobie 
wspólność krwi, wspólną naszą nieszczęsną przeszłość i razem z ludem 
górnośląskim oddali swe głosy za Polską, która jest naszą wspólną Matką 
i zapewnia nam wolność, szczęście i dobrobyt.

Dołóżmy wszystkich sił, aby dnia 20 marca r.b. lud górnośląski stał się 
panem swojej własnej ziemi.

Wojciech Korfanty [Polski Komisariat Plebiscytowy],
Józef Biniszkiewicz [Polska Partia Socjalistyczna],

Feliks Kupilas [Śląska Partia Ludowa],
Fanciszek Roguszczak [Narodowa Partia Robotnicza],

Feliks Biały [Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe na Śląsk]
Źródło: Powstania śląskie i plebiscyt w dokumentach i pamiętnikach. Wybór tekstów, opr. F. Hawra-
nek. Opole 1980, s. 123-124.

• Wymień przywołany przez autorów powód opowiedzenia się po 
stronie Polski.

• Nazwij grupę, do której odrębnie (w apelu) zwracają się autorzy  
i wskaż powód takiego działania.
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Zadanie nr 29.
Afisz plebiscytowy.

• Podaj powód sporządzenia przedstawionego w źródle ogłoszenia.

• Oceń skuteczność tego typu działań. Ocenę uzasadnij.

Zadanie nr 30.
Fragment strony tytułowej pisma.

• Podaj imię i przyporządkuj wskazane charakterystyki każdej z pod-
pisanych w źródle postaci (uwzględnij charakterystyczne elementy, 
przedstawione na ilustracji), uzupełniając tabelę.

Źródło: A. Duda-Koza, 
W. Pawłowicz, Tylko  
z Polską… Druki ulot-
ne z okresu powstań 
śląskich i plebiscytu  
w zbiorach Bibliote-
ki Śląskiej. Katowice 
2008, s. 12.

Źródło: „Kocynder” z 20 III 1921.
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• Redaktor, wydawca i działacz polsko-centrowy (1871-1928). Określa-
ny mianem „króla polskiej prasy na Górnym Śląsku”, był redaktorem 
bytomskiego „Katolika”. Był autorem licznych powieści, opowiadań  
i poezji. W 1906 roku został posłem z okręgu bytomsko-tarnogórskie-
go z ramienia Polskiego Komitetu Wyborczego dla Śląska i zastępcą 
sekretarza Koła Polskiego. 

• Duchowny katolicki, poeta, pisarz i działacz górnośląski (1841-1895). 
Był aktywnym członkiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego oraz 
Koła Górnoślązaków, które przekształcił w Towarzystwo Polskich Gór-
noślązaków. Od 1884 roku dyrektor Seminarium Nauczycielskiego  
w Opolu.

• Polski działacz społeczny na Górnym Śląsku, nauczyciel, pisarz, publi-
cysta i drukarz (1825-1882). Inicjator utworzenia i organizator wielu 
polskich organizacji społecznych oraz gospodarczych. Od 1850 roku  
w objął obowiązki nauczyciela i organisty, następnie pisarza 
gminnego i sędziego polubownego w Pielgrzymowicach. W latach 
1861-1868 współpracował z czasopismem „Gwiazdka Cieszyńska”. 
Był czynnym organizatorem śląskiego ruchu społecznego i kultural-
nego, przyczynił się znacznie do nawiązania kontaktów Śląska z in-
nymi dzielnicami Polski. W latach 1868-1880 redagował czasopisma 
„Zwiastun Górnośląski” i „Katolika”. 

• Górnośląski działacz społeczny, publicysta i poeta (1823-1889).  
W wieku 18 lat otrzymał pracę kowala w Chorzowie (Królewskiej 
Hucie), w 1848 r. zorganizował polską pomoc charytatywną dla po-
szkodowanych. Założyciel m.in. „Komitetu pomocy polskiej” oraz 
„Polskiego Konsumu”, pierwszych organizacji o charakterze spół-
dzielczym. Za swoją działalność szykanowany przez Niemców. 

• Górnośląski działacz, poeta, publicysta, prozaik, autor polskich pod-
ręczników szkolnych oraz dzieł o charakterze historycznym i etno-
graficznym, poświęconych głównie historii Śląska i miast śląskich. 
Urodził się w 1797 roku w Oleśnie, w rodzinie rzemieślniczej, zmarł  
w 1863. Po ukończeniu studiów nauczycielskich przyczynił się do 
utworzenia szkoły podstawowej w Lubszy koło Lublińca, gdzie przez 
ok. 30 lat pracował na posadzie nauczyciela, ale także był pisarzem 
gminnym i organistą. 
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Lompa Ligoń Miarka Damrot

Imię

Litera, poprzedzająca  
charakterystykę

• Podaj imię i nazwisko oraz pełnioną w marcu 1921 r. funkcję postaci, 
ukazanej obok urny. 

Zadanie nr 31.
Tabela nr 1 – wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku z 20 marca 1921.

Źródło: zestawienie na podstawie: Polskość Górnego Śląska według urzędowych źródeł pruskich  
a wynik plebiscytu, oprac. K. Firich. Warszawa 1921.

• Wymień nazwy powiatów, których mieszkańcy w największym i naj-
mniejszym stopniu opowiedzieli się po stronie polskiej.

• Wymień nazwy powiatów, których mieszkańcy w największym i naj-
mniejszym stopniu opowiedzieli się po stronie niemieckiej.

• Oceń wpływ emigrantów na wynik głosowania, uwzględniając wynik 
w wyłączeniem tej grupy głosujących. Ocenę uzasadnij.
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Zadanie nr 32.
Dr med. Alojzy Pawelec, senator RP, Wspomnienia osobiste. Kilka nie-
znanych dotychczas lub mało znanych epizodów z historii III-ego po-
wstania śląskiego.

Dnia 20. marca 1921 r. nadszedł niecierpliwie oczekiwany na Górnym 
Śląsku dzień plebiscytowy. Oddano 1 186 758 głosów, z tego za Polską 
oddano głosów 479 365, za Niemcami 707 393. Na obszarze objętym  
t. zw. linją Korfantego Polacy mieli większość głosów i większość polskich 
gmin. W Głównej Komisji Międzysojuszniczej w Opolu zdania co do po-
działu terenu plebiscytowego były mocno podzielone. Również Rada 
Ambasadorów w Paryżu nie mogła uzgodnić swego stanowiska, a wieści 
nadchodzące stąd brzmiały coraz to więcej złowrogo. Należało liczyć się 
z podziałem śląskiego terenu plebiscytowego dla Polski wielce krzyw-
dzącym i niesprawiedliwym. Zdając sobie sprawę z grożącego niebez-
pieczeństwa, starałem się przygotować teren na konieczność drugiego 
plebiscytu z karabinem w ręku – plebiscytu któryby stworzył jasne i nie 
ulegające wątpliwości fakty dokonane i zmusił dyplomatów do liczenia 
się z rzeczywistością. Pierwsze kółko porozumiewawcze utworzyło się  
w powiecie rybnickim. Poza podpisanym należeli do niego Mikołaj i Józef 
Witczakowie z Jastrzębia, Ludwik Piechoczek oraz Dr. Biały, obaj z Rybni-
ka. Nawiązaliśmy kontakt z ziemią pszczyńską. Odbyliśmy pierwszą roz-
mowę z pp. Kędziorem, Mildnerem oraz ś. p. Stanisławem Krzyżowskim. 
Postanowiono zwołać szerszą konferencję do Pszczyny z udziałem głów-
nych przedstawicieli organizacji powstańczej, Poza już wyżej wymienio-
nymi w konferencji tej brali udział między innymi ś. p. adwokat Dr. Różań-
ski z Rybnika, adwokat Rostek i dyrektor Strzoda, dawniej w Raciborzu, 
Dr Michał Grażyński, inż. Wiktor Przedpełski. Wygłosiłem powierzony mi 
referat polityczny. Postawiłem tezy, że należy obawiać się a raczej liczyć 
się z przyznaniem Polsce tylko dwuch powiatów górnośląskich. rybnic-
kiego i pszczyńskiego oraz że należy w odpowiedniej chwili przystąpić 
do powstania. Dr. Michał Grażyński i inż. Wiktor Przedpełski zdali sprawę 
z stanu organizacji powstańczej, wypowiedzieli się bezwzględnie za ko-
niecznością ruchu zbrojnego oraz zaręczali, że tak jak obecnie organiza-
cja stoi, jest ona bezwzględnie zdolna zająć linję Odry i utrzymać na prze-
ciąg co najmniej 8 dni. że należy cernować większe miasta, których już ze 
względu na wojsko koalicji nie należałoby okupować. Dalsze powodzenie 
ruchu powstańczego zależałoby od jego organizacyjnego ujęcia po wybu-
chu powstania. Kładli wielki nacisk na przygotowanie odpowiedniej wła-
dzy cywilnej i gospodarczej na wypadek wybuchu powstania. Obrady nie 
były łatwe. Każdy z zebranych zdawał sobie sprawę z ich doniosłości i ich 
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konsekwencji. Ważono różne szczegóły, rozbierano pro i contra. W końcu 
uznano, że tylko ruch zbrojny, walka i krew będą temi momentami, które 
przeważą szalę na naszą korzyść. Na tem zebraniu uświadamiano sobie, 
że przetargi polityczne o Śląsk mogą być przecięte tylko mieczem, że nie 
polityczna lub zbrojna demonstracja, lecz zwycięska walka na froncie 
przyniesie nam wolność i niepodległość. W tem leży główne znaczenie 
owych obrad. W końcu wybrano komisję, która miała zakomunikować 
uchwały p. Korfantemu. Z relacji członków tej komisji wiadomo mi, że  
p. Korfanty, ówczesny rządowy komisarz plebiscytowy zapoznał się z na-
szemi uchwałami, jednak swego stanowiska do nich nie określił. Że go  
nie przekonały, o tem miałem sposobność przekonać się. Nastąpił wy-
buch 3. powstania śląskiego. To co na powyższej konferencji oświadczyli 
naczelni przedstawiciele organizacji powstańczej, zostało w zupełno-
ści zrealizowane. Powstańcy zajęli linję Odry i linję Korfantego i zdołali 
utrzymać ją przez kilka tygodni.
Źródło: „Powstaniec Śląski” 1936, nr 5, s. 25.

• Odszukaj w dostępnych źródłach informacje o Alojzym Pawelcu. 
Scharakteryzuję tę postać i odpowiedz, czy jego relacja o przyczy-
nach wybuchu III powstania śląskiego mogła być wiarygodna?

• Wyjaśnij pojęcie linia Korfantego. Odpowiedz, dlaczego strona pol-
ska powoływała się na wyniki plebiscytu jedynie do linii Korfantego? 

• Odpowiedz, jaki był, według Alojzego Pawelca, stosunek Michała 
Grażyńskiego i Wojciecha Korfantego do pomysłu rozpoczęcia po-
wstania Górnym Śląsku?

• Znajdź w materiałach dotyczących powstań śląskich informacje  
o cernowaniu miast. Odpowiedz, na czym polegało to działanie? 

Zadanie nr 33.
Wynik głosowania w plebiscycie na terenie poszczególnych miejsco-
wości okręgu przemysłowego [mapa niemiecka z 1924 r.].

Źródło: D. Borowicz, Mapy 
narodowościowe Górnego 
Śląska od polowy XIX wie-
ku do II wojny światowej. 
Wrocław 2004, s. 121.
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• Podaj widoczną na mapie prawidłowość, dotyczącą poparcia miesz-
kańców udzielonego w plebiscycie.

Zadanie nr 34. 
Fragment książki Wincentego Karugi pt. Organizacja Polskiego Komi-
sariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska.

Najwięcej kontrowersji wzbudzała postać komisarza, późniejszego dyk-
tatora III powstania. Korfanty był wówczas uważany za bohatera naro-
dowego nie tylko na Śląsku, głośno było o nim również w całej Polsce, 
dzięki jego zdecydowanym wystąpieniom w parlamencie w Berlinie. Nie 
ujmując w niczym zasłużonym działaczom górnośląskim, jak dr Józef Ro-
stek, Jan Kowalczyk, redaktor Koraszewski, ks. Pośpiech, Michał Wolski, 
pewne jest, że żaden z nich nie cieszył się taką popularnością co Kor-
fanty. Mianując więc Wojciecha Korfantego komisarzem plebiscytowym, 
rząd polski postąpił zgodnie z opinią publiczną nie tylko na Śląsku, ale  
w całej Polsce. Mianował Korfantego, bo uwzględniając warunki w jakich 
odbywać się miał plebiscyt śląski nikt inny nie wchodził wówczas w ra-
chubę. Działalność dyplomatyczna i organizacyjna Wojciecha Korfantego  
w czasie plebiscytu odznaczała się wielką energią i zdecydowaną posta-
wą i trzeba jako rys istotnie tragiczny zanotować fakt, że w końcowym 
etapie walki o wyzwolenie „w trzecim powstaniu rozeszły się drogi wo-
dza i żołnierzy”. Do pracy plebiscytowej wezwano całą polską inteligencję 
Śląska. Stawiła się. Okazało się jednak, że na Śląsku zabrakło odpowied-
nich ludzi. Do pomocy zgłosiło się dużo młodej inteligencji – przeważnie 
wychowankowie Związku Młodzieży Polskiej – „Zetu”. Przybyli zwłaszcza 
z Poznania, Lwowa i Krakowa, przybyła także młodzież akademicka z tych 
środowisk. […] W Polskim Komisariacie Plebiscytowym pracowało: 89,7% 
Górnoślązaków, 8,3% Poznaniaków, 1,6% pracowników pochodzących  
z byłej Kongresówki i Małopolski, 0,4% Polaków pochodzących z Nie-
miec.[…]
Wynik plebiscytu był następujący: za Niemcami opowiedziało się 706 820 
głosujących, za Polską 479 414. Nie tu miejsce na obszerniejsze omówie-
nie wszystkich przyczyn składających się na jego wynik. Wymienić nale-
ży jak się wydaje najważniejsze: 1) Włączenie do terenu plebiscytowego 
powiatów prudnickiego i głubczyckiego z wielką przewagą ludności nie-
mieckiej. 2) Dopuszczenie do głosowania emigrantów, spośród których 
182 000 oddało głosy za Niemcami, a tylko 10 000 za Polską. 3) Zależność 
pracownika polskiego od chlebodawcy Niemca. 4) Wpływ pozostawionej 
na terenie plebiscytowym starej administracji niemieckiej. 5) Działalność 
niemieckiego kleru. 6) Faworyzowanie przez Anglików i Włochów akcji 
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niemieckiej, a przeciwdziałanie polskiej. 7) Wobec długiego okresu nie-
woli – stosunkowo zbyt krótki był okres pracy nad rozbudzeniem i pogłę-
bieniem świadomości narodowej w szerokich masach społeczeństwa ślą-
skiego. Uświadomienie narodowe nie objęło więc całego społeczeństwa, 
co między innymi również zaciążyło na wynikach plebiscytu.
Źródło: W. Karuga, Organizacja Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska. Opole 
1966, s. 65-67. 

• Podaj wskazane przez autora przyczyny powołania Wojciecha Kor-
fantego na polskiego komisarza plebiscytowego i dyktatora powsta-
nia. Oceń zasadność wskazanych przyczyn. Ocenę uzasadnij.

• Wyjaśnij znaczenie podkreślonego fragmentu tekstu.

• Odszukaj informacje na temat Polskiego Komisariatu Plebiscytowego 
(celu powstania i prowadzonych działań). Na podstawie źródła wy-
mień procentowy skład pracowników Komisariatu. Wyjaśnij o czym 
świadczy taka struktura?

• Uporządkuj wskazane przez autora powody rozstrzygnięcia plebiscy-
towego według ważności. Uzasadnij dokonany przez siebie wybór. 

Zadanie nr 35.
Memoriał P[olskiego] K[omisariatu] Pleb.[iscytowego] z kwietnia 
1921 r. na temat interpretacji wyniku glosowania na Górnym Śląsku, 
przedłożony M[iędzysojuszniczej] K[omisji] R[ozjemczej] i Pleb.[iscyto-
wej]

Na podstawie plebiscytu, odbytego nas Górnym Śląsku w dniu 20 mar-
ca 1921 r., żądamy przyznania Rzeczypospolitej Polskiej części Górnego 
Śląska na wschód od granicy Rzeczypospolitej Polskiej aż do linii, która 
od Bogumina idzie na północ biegiem Odry aż do Grudzic, przekraczając 
w dwóch miejscach Odrę, a mianowicie raz na północ od Raciborza, po-
niżej gminy Zwanowice aż powyżej gminy Wójtowa Wieś, skręca potem 
na Wschód wygiętym na południe łukiem wzdłuż granicy północnej po-
wiatu strzeleckiego aż do Kolonowskiej, od Kolonowskiej wkracza w po-
wiat opolski koło Chybia i potem przechodzi do powiatu oleskiego, idąc 
poprzez miejscowości: Knieję, Zębowice, Leśną, Wachowice, koło Olesna 
przez Broniec, Nowe Karmonki, Wolęcin, Kościelice i tam przytyka do 
granicy Rzeczypospolitej Polskiej. […]

Uzasadnienie:

1) Podstawą prawną naszego żądania są postanowienia traktatu poko-
jowego wersalskiego, w szczególności art. 88 (ustęp ostatni) oraz pa-
ragraf 4 i 5 Aneksu do tegoż artykułu.
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Z postanowień tych wynika:

1) Że obszar plebiscytowy nie jest traktowany jako całość, która ma 
przypaść albo Rzeczypospolitej Polskiej, albo Rzeszy Niemieckiej, 
lecz że z góry przewidziany jest jego podział między dwa państwa, 
stosownie do glosowania,

2) Że określenie tej części obszaru plebiscytowego, która ma przypaść 
Rzeczypospolitej Polskiej względnie Rzeszy Niemieckiej, ma nastąpić 
według gmin, w każdej gminie decyduje większość głosów, każda 
gmina ma jeden głos, wszystkie gminy są równe bez względu na to, 
czy chodzi o wieś, czy o miasto,

3) Że wobec możliwych wysp niemieckich na obszarze, na którym 
większość oświadczyła się za Polską i na odwrót, rozstrzyga położenie 
geograficzne i gospodarcze, że więc obszar, w którym znaczniejsza 
większość gmin oświadczyła się za Polską, a tylko pewna drobna 
liczba za Niemcami, winien być przyznany Polsce i na odwrót, idąc 
od wschodu na zachód i od zachodu na wschód. […]

Źródło: M. Masnyk, Granica polsko-niemiecka na Górnym Śląsku w polityce Polski i mocarstw za-
chodnioeuropejskich w 1921 roku. Opole 2005, s. 111.

• Wyjaśnij, w jaki sposób strona polska interpretowała rezultaty ple-
biscytu.

• Podaj trzy argumenty, użyte przez Polaków.

Zadanie nr 36.
Odezwa przedstawicieli polskich organizacji zawodowych i politycz-
nych Górnego Śląska.

Bytom, dnia 2 maja 1921 r.
Na Górnym Śląsku milionowa ludność polska, złożona wyłącznie  

z robotników i drobnych włościan, od wieków jest przedmiotem wyzys- 
ku i brutalnej polityki represyjnej niemiecko-pruskiej. Podczas plebiscy- 
tu dnia 20 marca robotnicy i chłopi górnośląscy wypowiedzieli się więk-
szością głosów przeciwko Niemcom, a za połączeniem się z demokra-
tyczną Polską. Mimo to Komisja Międzysojusznicza pragnie przyznać 
Niemcom Śląsk i ignoruje wolę robotników i chłopów polskich. Komisja 
Międzysojusznicza potraktowała ludność polską jako bezwartościowy 
dodatek do kopalń węgla, rudy i hut i poświęciła wzdychający za wolno-
ścią lud górnośląski interesom międzynarodowym i intrygantom dyplo-
matycznym. 

Robotnik górnośląski wszelkimi środkami wymusi uszanowanie 
swej woli wyrażonej przez plebiscyt. Nieposzanowanie woli ludu robo-
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czego oznacza zupełny zanik produkcji węgla i żelaza na Górnym Śląsku, 
bo lud ten odmówi dalszej pracy i zdecydowany do walki na życie i śmierć 
raczej zniszczy wszystkie kopalnie i huty.

Celem zaprotestowania przeciwko niesłychanie niesprawiedliwej 
propozycji Komisji Międzysojuszniczej w Opolu robotnicy górnośląscy  
w poniedziałek, dnia 2 maja, rozpoczęli strajk generalny w całym obwo-
dzie przemysłowym i walczyć będą wszelkimi środkami o wyzwolenie  
z jarzma prusko-kapitalistycznego i o poszanowanie woli ludu. Oświad-
czenie to posyła w świat pół miliona zorganizowanych polskich robot-
ników, wszystkie polityczne partie i organizacje społeczne na Górnym 
Śląsku. […]
(-) Podpisy: (-) Zjednoczenie Zawodowe Polskie (-) Narodowa Partia Ro-
botn. (-) Centralny Związek Zawodowy Polski (-) Polska Partia Socjalistyczna  
(-) Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe (-) Polskie Stronnictwo Ludowe
Źródło: P. Dubiel, Dzieje polskości miasta Zabrza. Zabrze 1949, s. 51. 

• Podaj wskazany w źródle powód sporządzenia odezwy i wskazany  
w niej sposób działania sygnatariuszy.

• Na podstawie wiedzy pozaźródłowej oceń prawdziwość podkreślo-
nego fragmentu. Uzasadnij swoje stanowisko.

• Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wskaż nazwę wydarzenia (nie 
wskazanego w tekście), które rozpoczęło się w dniu wydania odezwy.

Zadanie nr 37.
Telegram nr 551 Leszka Malczewskiego do Poselstwa RP w Paryżu na 
temat stanowiska Czechosłowacji wobec wybuchu III powstania. 

Powstanie na Górnym Śląsku przyjęte ogólnie bardzo nieprzychylnie… 
„Narodni Listy” ogłosił odpowiedni komunikat i poszedłem do Benesza, 
by uprzedzić naszą akcję. Benesz twierdzi, że powstanie bardzo nam 
szkodzi, jeżeli potrafimy obronić się przed zarzutem udziału, zauważył 
jednak, że prawy brzeg Odry okazał prawdziwe oblicze. Zapewnił, że 
Czesi nie będą się mieszać do uspokojenia Śląska. Na moje przedstawie-
nie obiecał wpłynąć na prasę i dać zagranicznym placówkom, zwłaszcza  
w Londynie, od rządu instrukcje, by działały dla nas przychylnie. Co do 
prasy przyrzeczenia Benesza na razie nie pomogły. Zrazu cała prasa przy-
jęła stanowisko niezmiernie wrogie. Uderzono na alarm, że jeżeli nie 
ukarze się Polski, to na to gotowa metoda polska nie tylko przeniesie się 
na cieszyńskie, ale wywróci traktaty i zbałkanizuje całą Europę. Dowód, 
że powstanie przygotował rząd polski. Potem nastąpiło złagodzenie ofi-



46

cjalnej, półoficjalnej i prawicowej prasy, która zachowuje się względnie 
wstrzemięźliwie.

Malczewski
Źródło: M. Masnyk, Granica polsko-niemiecka na Górnym Śląsku w polityce Polski i mocarstw za-
chodnioeuropejskich w 1921 roku. Opole 2005, s. 145.

• Określ stanowisko Czechosłowacji w odniesieniu do wybuchu III po-
wstania i podaj powód tegoż.

• Wyjaśnij znaczenie użytego w tekście pojęcia „zbałkanizuje”.

Zadanie nr 38.
Polski rysunek satyryczny z 1921 roku.

• Opisz zjawisko, mające miejsce podczas plebiscytu, przedstawione 
na fotografii.

 

Źródło: „Korfantówka. Jednodniówka 
śląska” z 20 IV 2009.
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Zadanie nr 39.
Pieniądze zastępcze.

Źródło: „Kronika Zabrza” z 1 X 2001; Pieniądze zastępcze na Śląsku. Dodatek do Gazety Wyborczej 
z 2003 r.
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• Podaj zwyczajową nazwę, stosowaną dla określenia przedstawio-
nych na fotografiach źródeł.

• Wyjaśnij powód powstawania tego typu źródeł.

• Określ dodatkową rolę, jaką wskazane źródła pełniły w okresie plebi-
scytu na Górnym Śląsku.

Zadanie nr 40.
Wodzem w III powstaniu – niejaki Nowina-Doliwa. Apel Korfantego.

Lud chwycił za broń by wyzwolić się spod jarzma germańskiego. Wodzu – 
powiedz im, że Polska tylko sercem może być przy nich bo pomocy nieść 
nie może.
Źródło: „Kurjer Zagłębia” nr 99 z 1921 r., s. 1.

• Na podstawie wiedzy pozaźdródłowej podaj imię i nazwisko postaci, 
posługującej się wskazanym w źródle pseudonimem oraz podaj na-
zwę regionu, z którego przybył na Górny Śląsk.

• Wyjaśnij związek między treścią artykułu a miejscem jego ukazania 
się.

• Wyjaśnij znaczenie podkreślonego fragmentu.

Zadanie nr 41.
Przez zakopcone szkiełka (fragment artykułu prasowego). 

Jak grom z jasnego nieba uderzyła nas okrutna wieść, że komisja rządzą-
ca Górnego Śląska przyznała prawie cały okręg przemysłowy Niemcom, 
przeznaczając Polsce tylko powiaty Rybnicki i Pszczyński. I uczyniła to ta 
sama komisja, której dwaj przedstawiciele angielski i włoski miesiąc temu 
bawili na Jasnej Górze i zwiedzali zakłady przemysłowe w naszem mieście 
w towarzystwie p. starosty. Gen. Marini, przedstawiciel Włoch, miał się 
pono wyrazić, że dopiero po plebiscycie Polska będzie się mogła należy-
cie rozwijać. O generale! Za te słowa pociechy bodaj ci się twoje własne 
sprawy tak pomyślnie rozwijały aż do nagłej i niespodziewanej śmierci. 
Zaiste, zmienne są rzeczy koleje niedawno obchodziliśmy uroczyste ma-
nifestacje z okazji pomyślnego wyniku plebiscytu, a teraz dochodzą nas  
z Górnego Śląska wieści, że posiew gwałtu i przemocy niemieckiej wyda-
je krwawy plon zemsty ludu górnośląskiego, który z bronią w ręku pro-
testuje przeciw decyzjom wykrętnej dyplomacji. Powstanie na Górnym 
Śląsku to wydarzenie nader doniosłej wagi, toteż rozwój wypadków na 
terenie plebiscytowym cały naród polski śledzi ze wzruszeniem. Wstą-
piliśmy w ponowny okres niepokoju, zdenerwowania, nadzwyczajnych 
wypadków i nadzwyczajnych... dodatków. Mieszkańcy naszego grodu, ze 
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względu na bliskość terenu plebiscytowego, powstaniem górnośląskim 
są nader żywo zaniepokojeni. Stąd i rozmowy na temat wojny i polityki 
zyskały powszechną aktualność. 
— Co z tego wyniknie? — zapytuje z tajemniczą miną pewien domorosły 
dyplomata wojennego fabrykanta tekturowych podeszew. 
— Nic dobrego, wiadoma rzecz, skóra znowu podrożeje! 
— Czy też nam Francja pomoże?
— Chociaż i pomoże, to i tak drożyzna wzrośnie, bo marka nasza znowu 
zacznie spadać.
— Ha, przy kim ententa stanie, temu włos z głowy nie spadnie.
— Ale może spaść głowa razem z włosami!... 
— Strachy na Lachy nie damy się niemcom, panie dobrodzieju!
— Co pan chce: Herby niedaleko, a przecież Niemcy mają jeszcze grube 
Berty...
— Ech, daliśmy sobie radę z bolszewikami, to i niemieckich armat się nie 
przestraszymy.
Te i tym podobne rozmowy mniej lub więcej ożywione stanowią niewy-
czerpane źródło wszelkiego rodzaju alarmujących pogłosek i nieprawdo-
podobnych wieści. Ktoś nieświadomy istotnego stanu rzeczy w potocznej 
rozmowie wyrazi przypuszczenie, że z powodu wypadków na Górnym Ślą-
sku może dojść do wojny polsko-niemieckiej, a już usłużny sąsiad powtó-
rzy w domu, że Niemcy wypowiedziały wojnę Polsce. Żona zaś sąsiada 
nazajutrz rozniesie po mieście, że Hindenburg z całą armią okopał się za 
Lublińcem. Niezależnie jednak od fantastycznych przypuszczeń naszych 
zaściankowych polityków stwierdzić należy fakt, że powstanie górnoślą-
skie odnosi zwycięskie sukcesy; niemal cały okręg przemysłowy zajęty zo-
stał przez powstańców, a tego rodzaju pomyślny stan rzeczy nie powinien 
w nas żadnych obaw budzić o przyszłość Górnego Śląska. Niemcy zbyt są 
wyczerpane wojną europejską i zbyt przygnębione zarządzeniami oku-
pacyjnemi koalicji, aby odważyły się na ponowny hazard wojenny, mogą 
najwyżej udzielać wzmożonej pomocy działającym na Śląsku bojówkom. 
To też niepodobną pomoc winno nieść i nasze społeczeństwo powstań-
com górnośląskim, aby krwawe wysiłki ludu górnośląskiego nie poszły na 
marne. 
Źródło: „Goniec Częstochowski” z 8 V 1921, s. 3.

• Scharakteryzuj nastroje częstochowskiej opinii publicznej uosabia-
ne przez dziennikarza (autora felietonu) na wieść o tym, iż prawdo-
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podobnie Polsce przyznane zostaną powiaty rybnicki i pszczyński?  
O czym świadczyły takie opinie?

• Przeczytaj zawarty w felietonie hipotetyczny dialog i odpowiedz, ja-
kie argumenty przemawiały za tym, iż nie trzeba obawiać się Niem-
ców jako potencjalnych agresorów

• Znajdź fragment pokazujący kolejne etapy kształtowania się plotki. 
Czy współcześnie także spotykamy się z podobnymi zjawiskami? Po-
daj przykład. 

Zadanie nr 42.
Rozkaz pożegnalny pułkownika Doliwy. 

Były naczelny dowódca powstańczych oddziałów górnośląskich, pułk. 
Nowina-Doliwa wydał następujący rozkaz pożegnalny: „Powstańcy! Mie-
siąc minął od chwili, gdy na mój rozkaz zerwaliście się do boju w obro-
nie naszych najświętszych praw. Przez cały czas wytrwaliście w ciężkiej, 
walce z potęgą niemiecką. Wy, synowie świętej ziemi śląskiej musieli-
ście walczyć przeciw płatnym siepaczom, zwołanym ze wszystkich części 
Niemiec. Wytrwałość i pogarda śmierci uzbrojonego ludu górnośląskiego 
pokonała niejednokrotnie regularne oddziały niemieckie. Że nie doko-
nano haniebnej frymarki najświętszych praw za cenę węgla — to wasza 
zasługa. […]. Spełniliśmy obecnie w znacznej części nasze zadanie wojen-
ne. Teren przyznany nam większością głosów polskich i zdobyty waszym 
orężem w silnych dzierżycie rękach. Równie umiarkowani w zwycięstwie, 
jak twardzi w boju, przyjęliście rozejm ofiarowany przez wroga, lecz po-
mni tylokrotnej zdrady czujnie stoicie na straży z bronią w ręku, gotowi 
na każde zawołanie naczelnej waszej władzy. Zadaniem tej władzy jest te-
raz na terenie politycznym wywalczyć sprawiedliwe rozwiązanie sprawy 
Górnego Śląska nie dopuszczając frymarki i niegodnych kompromisów. 
Złożywszy dnia 31. z. m., [zeszłego miesiąca – dop. L.K.] wedle rozkazu 
w ręce władzy najwyższej górnośląskiej powierzone mi dotychczas głów-
ne dowództwo sił zbrojnych górnośląskich, życzę z całego serca, ażeby  
z równą wytrwałością i powodzeniem, jakie były waszym udziałem  
w boju, dokonała świętego dzieła oswobodzenia prastarej polskiej zie-
mi z jarzma niemieckiego. Wszystkim moim towarzyszom broni cześć  
i szczere żołnierskie pozdrowienie”.

(-) Nowina Doliwa, były wódz naczelny powstańców górnośląskich. 
Miejsce postoju, dnia 3. czerwca 1921 r.

Źródło: „Górnoślązak” 1921, nr 129, s. 2.


