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•	 Odszukaj	informację	na	temat	osoby	używającej	pseudonimu	Nowi-
na	Doliwa,	uwzględniając:	pochodzenie	regionalne	i	dotychczasowe	
przygotowanie	zawodowe,	mające	wpływ	na	objęte	stanowisko.	

•	 Zastanów	się	jakie	reakcje	czytelników	mogły	wywołać	słowa:	„Wy,	
synowie	świętej	ziemi	śląskiej	musieliście	walczyć	przeciw	płatnym	
siepaczom,	zwołanym	ze	wszystkich	części	Niemiec”.	Oceń	czy	ta	opi-
nia	była	zgodna	z	prawdą?	Ocenę	uzasadnij.	

•	 Wskaż	przywołany	przez	autora	alternatywny	scenariusz	dotyczący	
Górnego	Śląska,	do	którego	mogło	dojść,	gdyby	nie	wybuchło	III	po-
wstanie	 śląskie?	Wykorzystaj	 przy	 tym	wiedzę	o	 użytym	w	 tekście	
dwukrotnie	pojęciu	„frymarka”.

Zadanie nr 43.
A. Ogłoszenia prasowe z 1921 r.

 

 



52

B. Niemiecki plakat propagandowy.

Źródło:	Na granicy. Rzecz o czasach. Ludziach i miejscach. Grenzgänger. Erzählite Zeiten, Menschen, 
Orte. Gliwice	2008,	s.	45,	81.

•	 Podaj	nazwę	wskazanego	w	źródłach	procesu,	stanowiącego	konse-
kwencję	rozstrzygnięć	plebiscytowych.

•	 Wyjaśnij	następstwo	wskazanego	zjawiska	dla	mieszkańców	nadgra-
nicznych	miast,	wskazane	w	źródle	B.	

Zadanie nr 44.
Zdjęcia przedstawiające wjazd dowodzonych przez gen. Stanisława 
Szeptyckiego wojsk polskich do Katowic 20 czerwca 1921 r. 

A.
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B.

Źródło:	J.	Drabina,	Górny Śląsk.	Wrocław	2002,	s.	151;	Do Ciebie, Polsko, wracamy…,	red.	E.	Zborow-
ska.	Katowice	2007,	s.	39,	50.

•	 Wyjaśnij	 wskazany	 na	 fotografiach	 powód	wkroczenia	 do	 Katowic	
wojsk	polskich.

•	 Określ	cel	i	znaczenie	powstawania	widocznych	na	fotografiach	C	i	D	
„łuków”.

D.C.
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Zadanie nr 45.
Powitanie wojsk Reichswehry w Zabrzu w lipcu 1922 r.

A.

B. 

Źródło:	Na granicy. Rzecz o czasach. Ludziach i miejscach. Grenzgänger. Erzählite Zeiten, Menschen, 
Orte. Gliwice	2008,	s.	46-47.

•	 Wskaż	element	wspólny	dla	obu	fotografii.

•	 Porównaj	fotografie	C	i	D	z	zadania	44	oraz	A	i	B	z	zadania	45.	Wy-
jaśnij	znaczenie	przedstawionych	na	nich	elementów,	w	kontekście	
czasu	i	miejsca	ich	usytuowania.
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Zadanie nr 46.
Curriculum vitae (20 kwietnia 1925 r.).

Urodziłem	się	28	maja	1902	 r.	w	Królewskiej	Hucie	 z	ojca	 śp.	dr	med.	
Ludwika	Urbanowicza	i	żony	jego	Zofii	z	Frankenbergów.	Po	ukończeniu	
4	klas	szkoły	ludowej	w	Królewskiej	Hucie	uczęszczałem	tamże	do	gim-
nazjum	humanistycznego,	lecz	w	1920	r.,	w	czasie	inwazji	bolszewickiej	
opuściłem	ławę	szkolną	uzyskawszy	promocję	do	klasy	VIII	i	stawiłem	się	
w	szeregi	armii	ochotniczej	gen.	Hallera.	Po	kilkutygodniowej	służbie	woj-
skowej,	zwolniony,	wróciłem	na	Śląsk	i	pracowałem	w	Polskim	Komisaria-
cie	Plebiscytowym	w	Bytomiu	jako	referent	Wydziału	Reemigracyjnego	
do	 dnia	wybuchu	 powstania,	w	 którem	brałem	 czynny	 udział	w	 4	 pp,		
a	następnie	jako	p.o.	oficera	pułku	Straży	Granicznej.	Po	zlikwidowaniu	
powstania	przydzielony	zostałem	na	wówczas	odbywający	się	kurs	Stra-	
ży	Celnej,	po	odbyciu	którego	i	złożeniu	egzaminu	zakwalifikowany	zosta-
łem	na	komisarza	Straży	Celnej.	Służbę	w	korpusie	Straży	Celnej	pełnię	
od	20	sierpnia	1921	r.	Równocześnie	przygotowywałem	się	do	egzaminu	
maturalnego,	 który	 złożyłem	w	marcu	 1922	 r.	w	 państwowym	 gimna-	
zjum	 im.	 A.	 Osuchowskiego	 w	 Cieszynie	 i	 zapisałem	 się	 na	 słuchacza		
Wydziału	Prawno–Ekonomicznego	Uniwersytetu	Poznańskiego.	Studjów	
jednakowoż	z	powodu	trudności	racjonalnego	ich	kontynuowania	przez	
służbę	w	korpusie	Straży	Celnej	nie	ukończyłem	i	jestem	obecnie	słucha-
czem	Wydziału	Prawnego	Uniwersytetu	Jagiellońskiego.
Źródło:	 Archiwum	 Państwowe	 w	 Katowicach,	 Akta	 miasta	 Chorzowa,	 sygn.	 71,	 akta	 osobowe	
referendariusza	miejskiego	dr	Stefana	Urbanowicza,	k.	7.

•	 Na	 podstawie	 źródła	 wskaż	 trudności,	 na	 które	 napotykał	 młody	
mieszkaniec	Górnego	Śląska.

•	 Na	podstawie	wiedzy	pozaźródłowej	wyjaśnij	powód	„emigracji	edu-
kacyjnej”	autora	życiorysu.	

Zadanie nr 47.
W. Kubisz, W piątą rocznicę III-go powstania górnośląskiego.	

Jakkolwiek	pięć	 lat	 zaledwie	dzieli	nas	od	pamiętnych	wypadków	trze-
ciego	 powstania	 śląskiego	 z	 dnia	 3	maja	 1921	 r.	 powszechne	 jest	 zro-
zumienie	ich	doniosłości	 i	zarówno	Polacy	jak	i	zagranica	jednozgodnie	
stwierdzają,	że	gdyby	nie	bohaterski	ówczesny	poryw	ludności	polskiej	
Śląska	Górnego	–	nie	siedzielibyśmy	dziś	w	Katowicach	[…].	Jakież	było	
położenie	Śląska	Górnego	przed	5	laty?	Pierwotne	orzeczenie	Rady	Naj-
wyższej	przyznające	Polsce	Śląsk	Górny	bez	zastrzeżeń,	bez	plebiscytu,	
na	podstawie	zasady	wilsonowskiej,	że	wszystkie	bezsprzecznie	polskie	
ziemie	 przypaść	mają	 Polsce	 –	 przekreślono	w	 dniu	 28	 czerwca	 1919	
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r.	 Lloyd	 George	 począł	 bezpośrednio	 po	 dokonaniu	 zawieszenia	 broni		
w	listopadzie	1918	r.,	w	myśl	źle	zrozumianej	tradycyjnej	rzekomo	polity-
ki	angielskiej	szukać	zbliżenia	z	pokonanymi	lecz	niezniszczonymi	zupeł-
nie	Niemcami	–	chciał	wkupić	się	w	łaski	niemieckie	kosztem	cudzym	–		
w	pierwszym	rzędzie	Polski.	Toteż	przebieg	walki	Śląska	Górnego	o	sa-
mostanowienie	o	sobie	był	nie	tyle	wojną	z	Niemcami	ile	raczej	z	Lloyd	
Georgem	i	stojącym	za	nim	wielkim	kapitałem	[…].	Gdyby	nie	ów	tajny	
sojusz	Lloyd	Georga	z	wczorajszym	wrogiem	–	może	nie	byłoby	doszło	
do	tajnego	rozpasania	najdzikszych	namiętności,	do	takich	okrucieństw	
hörsingowskich,	do	takiej	martyrologii	 ludu	górnośląskiego,	jakie	krwa-
wemi	śladami	znaczą	się	w	historii	1919,	1920	i	połowy	1921	roku.	Ber-
lin	rozzuchwalony	cichą	zachętą	angielską	wytężył	wszystkie	siły	by	Śląsk	
Górny	 zatrzymać	 przy	 sobie.	 Kiedy	 zaś	 zauważył,	 że	 pęd	wolnościowy		
i	 uświadomienie	narodowe	Górnoślązaka	 są	niewstrzymane,	 że	odrzu-
cenie,	 utajone	 siły	 potencjonalne	 wybuchnęły	 wspaniałym	 wylewem	
zupełnie	 dla	 Niemców	 nieoczekiwanym,	 gdy	 równocześnie	 Anglia	 za-
pewniła	mu	bezkarność	–	 chwycił	 się	najczarniejszego	 terroru,	 równe-
go	jednemu	tylko	może	–	współczesnemu	terrorowi	czerwonemu	w	Ro-	
sji	 sowieckiej!	 […]	 Lecz	 znakomite	 kierownictwo	 polskie	 z	 p.	 Wojcie-	
chem	Korfantym	na	czele	nie	traciło	ducha,	co	więcej	umiało	hart	wła-
sny	i	pewność	zwycięstwa	przelewać	w	masy.	Wyrazem	tej	niezłomności	
polskiej	było	drugie	powstanie	[…].	Jeśli	drugie	powstanie	dało	Śląskowi	
jako	taką	możność	swobodnego	opowiedzenia	się	głosowaniem	za	Pol-
ską	–	trzecie	dało	Polsce	dzisiejszą	granicę	województwa	śląskiego,	dało	
nam	lwią	część	skarbów	węglowych	i	hutniczych	w	prastarej	śląskiej,	pia-
stowskiej	 dzielnicy.	 Przekreśliło	 knowania	 niemiecko-angielskie	 owych	
30.000	powstańców	śląskich,	którzy	wstrzymali	70-tys.	armię	generałów	
Hoefera	i	Hülsena	usiłujących	zalać	Górny	Śląsk	Tyrolczykami,	Bawarami	
i	zbieraniną	z	całych	Niemiec	celem	podniesienia	złamanego	ducha	nie-
mieckiego.	Walki	o	przystań	Kozielską	i	o	Kędzierzyn	podarły	w	strzępy	
stronnicze	wytyczenia	granicy	przez	wysłanników	Anglii	 i	Włoch,	Parci-
vala	 i	Marinisa,	przyznających	nam	skrawki	 tylko	okręgu	przemysłowe-
go	w	powiecie	Katowickim	i	powiaty	Pszczyński	i	Rybnicki.	Zbrojny	czyn	
trzeciomajowy	ludu	górnośląskiego	pod	wodzą	W.	Korfantego	i	potężne,	
niezłomne,	dyplomatyczne	poparcie	naszego	sojusznika	–	Francji,	napra-
wiły	wielowiekową	krzywdę	dziejową.
Źródło:	„Polonia”	1926,	nr	121,	s.	5.

•	 Podaj	nazwę	państwa,	przeciwko	któremu	zdaniem	autora	wybuchło	
III	powstanie	śląskie.
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•	 Podaj	argumenty,	stosowane	przez	autora	na	poparcie	swojej	tezy.

•	 Oceń	zasadność	użytych	argumentów.	Ocenę	uzasadnij.

Zadanie nr 48.
Na marginesie „Wspomnień z trzeciego powstania górnośląskiego” 
Stanisława Srokowskiego (recenzja adwokata Włodzimierza Dąbrow-
skiego).

Jeśli	 chodzi	o	praktyczną	ocenę	powstańczej	akcji,	 to	przyłączyć	mi	się	
wypada	do	zdania	autora,	że	choćby	skrzypiały	od	rana	do	nocy	wszyst-
kie	pióra	 i	choćby	naszej	sprawie	na	Śląsku	oddały	się	najlepsze	 języki,	
to	przecież	głos	ich	w	sytuacji	jaka	była	nie	dorównałby	nigdy	grzmotowi	
dział	 i	trzaskowi	karabinów	maszynowych.	Od	chwili	powstania	Europa	
musiała	się	liczyć	inaczej	z	wolą	ludu	górnośląskiego.
Źródło:	„Polonia”	1926,	nr	102,	s.	4.

•	 Określ	 wskazane	 przez	 autora	 znaczenie	 powstań	 i	 plebiscytu	 dla	
uzyskania	przez	Polskę	części	Górnego	Śląska.

•	 Na	podstawie	wiedzy	pozaźródłowej	podaj	inne	przykłady	uzyskiwa-
nia	 korzyści	politycznych	 (terytorialnych)	poprzez	wykorzystywanie	
akcji	militarnych	(w	analogicznym	okresie).

•	 Wyjaśnij	zależności	między	poglądami	autora	i	jego	działalnością	pu-
bliczną	a	stanowiskiem	prezentowanym	w	źródle.

Zadanie nr 49.
Co najstraszniejszego spotkało mnie w życiu? Część II konkursu „Po-
lonji”. Abonenci „Polonji” głosować będą na zwycięzcę.

[…]	X.	Z	początkiem	trzeciego	powstania	zostałem	z	wielu	innymi	areszto-
wany	i	deportowany	do	Chocieborza	za	to,	że	broniłem	praw	Polaków	w	
komisjach	międzysojuszniczych	i	dałem	garaż	na	samochód	komisarzowi	
plebiscytowemu	dr	Golusowi.	Miałem	wtedy	47	lat	więc	nie	byłem	żad-
nym	młokosem.	W	Chocieborzu4	przystąpił	 do	nas	przyzwoicie	ubrany	
Niemiec,	palnął	mnie	pięć	razy	pięścią	w	twarz	i	plunął	mi	w	oczy.	W	tej		
samej	 chwili	 za	mną	 jeden	 z	 „Sipo”	 przebił	 bagnetem	 jakiegoś	 jeńca.		
Podczas	 powstania	 utraciłem	 cały	 majątek,	 co	 wynosiłoby	 dziś	 około	
100.000	zł.	 Jednak	nigdy	w	życiu	nie	 spotkało	mnie	nic	 tak	 strasznego		
jak	owo	plunięcie	Niemca	w	oczy	za	moje	słuszne	prawa.
Źródło:	„Polonia”	1926,	nr	100,	s.	9.

•	 Wskaż	i	oceń	powód	aresztowania	autora	relacji.

4	Chociebórz	wieś	na	Śląsku	Opolskim	niedaleko	Nysy.	Nie	mylić	z	Chociebużem,	niem.	Cottbus,	sto-
licą	Dolnych	Łużyc
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•	 Wyjaśnij	 powód	dla	 którego	 autor	 używa	 informacji,	 które	 zostały	
podkreślone.

Zadanie nr 50.
Do ogółu ludności polskiej. Prośba byłych powstańców śląskich  
a obecnie żołnierzy francuskiej Legii Cudzoziemskiej.

Od	byłych	powstańców	śląskich	którzy	wyemigrowawszy	do	Francji	na	
roboty,	po	pewnym	okresie	czasu	wstąpili	do	szeregów	Legii	Cudzoziem-
skiej	i	obecnie	walczą	na	froncie	marokańskim	otrzymaliśmy	list,	w	któ-
rym	opisując	przebyte	walki	 i	 trudy	wyrażają	nadzieję,	 że	po	nawiąza-
niu	 kontaktu	 z	 krajem	będą	mogli	 od	 ziomków	doznać	 tej	 opieki,	 jaką	
cieszą	się	legioniści	innych	narodowości,	naprz.	Niemcy,	których	w	Legii	
służy	bardzo	znaczny	procent.	Otrzymywany	przez	Legionistów	żołd	wy-
starcza	zaledwie	na	kupno	dwóch	paczek	papierosów,	a	kupno	papieru	
listowego,	 znaczków	 pocztowych	 celem	 utrzymywania	 kontaktu	 z	 kra-
jem	i	ziomkami	przedstawia	dla	 legionistów	znaczne	trudności.	Wobec	
tego	wymienieni	zwracają	się	za	naszem	pośrednictwem	i	 innych	pism	
śląskich	o	nadsyłanie	paczek,	 któreby	 zawierały	przedmioty	niezbędne	
żołnierzowi	w	polu.	Wybór	tych	przedmiotów	pozostawiają	legioniści	ini-
cjatywie	ofiarodawców,	którzy	znając	potrzeby	żołnierza	wojny	świato-
wej,	w	wyborze	nie	natrafią	na	zbytnie	trudności.	Pożądane	jest	również	
nadsyłanie	książek	i	ilustrowanych	tygodników	polskich.
Źródło:	„Polonia”	1926,	nr	99,	s.	6.

•	 Na	podstawie	wiedzy	pozaźdódłowej	wyjaśnij	termin	„Legia	Cudzo-
ziemska”.

•	 Wyjaśnij	powody	wstępowania	byłych	powstańców	do	Legii	Cudzo-
ziemskiej.

•	 Oceń	stawiane	przez	górnośląskich	Legionistów	żądania.	Ocenę	uza-
sadnij.

Zadanie nr 51.
J. Przybyła, Warschau gefallen. W rocznicę zbrodni niemieckiej w Ka-
towicach.

Siedem	lat	mija	w	dniu	17	i	18	sierpnia	od	owych	pamiętnych	dni	w	Kato-
wicach	w	r.	1920,	w	których	część	ludności	niemieckiej	tego	miasta	pod	
przewodnictwem	 agitatorów	 z	 Niemiec,	 dokonała	 ohydnej	 zbrodni	 na	
obywatelach	polskich	Katowic.	Zbrodnia	ta	wywołała	jako	odruch	drugie	
powstanie	 górnośląskie.	Niemiecka	propaganda	plebiscytowa,	 a	 szcze-
gólnie	jej	część	bojowo-wojskowa	dążyła	do	zniszczenia	placówek	agita-	
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cji	polskiej	i	do	wypędzenia	z	G.	Śląska	wojsk	francuskich,	aby	przez	fakt	
dokonany	stworzyć	nową	sytuację	polityczną	dla	G.	Śląska	i	nie	dopuścić	
do	plebiscytu.	Próbowano	szczęścia	w	maju	1920	przez	szturm	na	„Lom-
nic”5,	 siedzibę	 Polskiego	 Komisariatu	 Plebiscytowego	 w	 Bytomiu.	 Nie	
udał	się	ten	atak,	„stosstrupplerzy”	ponieśli	sromotną	i	dotkliwą	klęskę	
w	rannych	i	zabitych.	Czekano	na	nową	sposobność.	Pod	wpływem	ofen-
sywy	 bolszewickiej	 na	Warszawę,	 rosły	 nadzieję	 w	 całych	 Niemczech;	
spodziewano	się,	że	czerwona	Moskwa	wyzwoli	Niemcy	z	pod	Traktatu	
Wersalskiego.	Na	ten	temat	pisano	artykuły	w	prasie	i	odezwy	plakato-
we;	przemawiano	na	wiecach	i	zebraniach.	Głoszono,	że	Polskę	bolszewi-
cy	pobiją,	nastąpi	nowy	rozbiór	Polski	i	że	plebiscyt	górnośląski	sam	przez	
się	upadnie,	bo	już	Polski	nie	będzie	[…].	Gdy	już	uważano,	że	ten	moral-
ny	„Trommelfeuer”	prasy	niemieckiej	zrobił	swoje,	rzucono	wielką	bom-
bę:	„Warschau	gefallen”!	Było	to	w	dniu	17	sierpnia	1920	r.	Wiadomość	
tę	w	 formie	nadzwyczajnego	wydania	podał	gliwicki	 „Oberschlesischer	
Wanderer”;	rozrzucono	tę	ulotkę	po	całym	Śląsku,	a	szczególnie	po	Ka-	
towicach.	Na	mieście	zaczęły	się	uwijać	podejrzane	 indywidua	w	czap-
kach	sportowych	i	w	spodniach	i	w	zawijakach	wojskowych,	jak	się	wtedy	
stroili	„stosstrupplerzy”.	Zwoływano	ludność	na	rynek	pod	teatr	[…].	Gdy	
już	rynek	zapełnił	się	coraz	więcej	tłumem,	zaczęli	z	pod	teatru	przema-
wiać	agitatorzy.	Z	„Kattowitzer	Zeitung”6	przybiegł	współpracownik	z	de-
peszą,	że	wiadomość	o	zajęciu	Warszawy	potwierdza	się,	że	w	tej	chwili	
otrzymano	 ja	 z	poczty	 […].	Chciano	wziąć	 szturmem	siedzibę	aljantów		
i	rozprawić	się	z	Francuzami,	a	potem	z	Polakami.	Ponieważ	„Zycherka”7	
zawiodła	musiały	do	obrony	gmachu	wystąpić	wojska	francuskie.	Stos-
strupplerzy	 zaczęli	 do	nich	 strzelać	 i	 rzucać	granaty	 ręczne.	 Zginął	 żoł-
nierz	francuski,	inni	zostali	ranni,	wobec	czego	wojsko	musiało	użyć	broni	
siecznej	 i	palnej.	 Tłum	zaczął	uciekać,	na	miejscu	 zostali	 zabici	 i	 ranni.	
Gdy	ich	pozabierano,	a	wojsko	cofnęło	się	pod	sam	gmach	i	do	gmachu,	
część	tłumu	zjawiła	się	ponownie,	inni	rzucili	się	na	Polaków	[…].	Wobec	
braku	obrony	ze	strony	aljantów	musieli	Polacy	pomyśleć	sami	o	obro-
nie.	Ruszono	na	pomoc	Polakom	w	Katowicach,	po	wsiach	fabrycznych	
szukano	odwetu	na	Niemcach.	To	ostudziło	animusz	wojenny	Niemców	
katowickich.	Tych	samych	Francuzów,	których	napadli	i	chcieli	zniszczyć,	
prosili	 o	 pomoc	 przeciwko	 Polakom,	 zwłaszcza	 gdy	 się	 przekonali,	 że	
„Warszawa	nie	padła”,	że	wojska	polskie	przerwały	front	bolszewicki	nad	
Wisłą	i	dokonują	pogromu	hord	sowieckich	[…].	Po	tygodniu,	po	zapew-	
	
5	Właściwa	nazwa:	Hotel	Lomnitz	w	Bytomiu.	Siedziba	Polskiego	Komisariatu	Plebiscytowego
6	Jedna	z	najpopularniejszych	na	Górnym	Śląsku	niemieckich	gazet.	Dalej	zwana	w	tym	tekście:	„Ka-
towicerka”
7	„Zycherka”	potoczna	nazwa	Sicherheitspolizei	–	Sipo
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nieniu	Polakom	bezpieczeństwa	 życia	 ze	 strony	aljantów	ustało	drugie	
powstanie	[…].	A	jeszcze	parę	słów	o	tem	„Warschau	gefallen”	[…].	Oto	
gdy	dyrektor	telegrafu	wyczytał	w	„Wandererze”	–	„Warschau	gefallen”	
przybiegł	do	telefonu	z	zapytaniem,	czy	„Warszawa	(tj.	linia	do	Warsza-
wy)	pracuje”.	Telefonistka,	Polka,	która	akuratnie	dobijała	się	do	urzędu	
telefonicznego	w	Sosnowcu	[…].	usłyszała	w	odpowiedzi	z	Sosnowca	że	
„linia	zajęta”	tj.	zajęta	chwilowo.	Powtórzyła	to	dyrektorowi,	że	„Leitung	
besetzt”,	ten	jednak	oszołomiony	poprzednia	radosna	dla	niego	wieścią	
w	„Wandrusie”,	dosłyszał	tylko	„besetz”.	Z	radością	połączył	się	z	redak-
cją	„Katowicerki”	i	zakomunikował	„najautentyczniejszą”	wiadomość,	że	
„Warschau	besetzt”.	Stamtąd	pobiegł	z	nią	redaktor	na	rynek.
Źródło:	„Polska	Zachodnia”	1927,	nr	187,	s.	3.

•	 Podaj	wskazany	przez	autora	 relacji	powód	rozpoczęcia	 rozruchów	
niemieckich	na	terenie	Katowic	w	lipcu	1920	roku.

•	 Określ	wskazany	w	tekście	stosunek	Niemców	do	wojsk	francuskich	
i	podaj	jego	powód.

Zadanie nr 52.
Święto powstańcze w Ziemi Raciborskiej.

Ta	 część	 Ziemi	 Raciborskiej	 po	 prawej	 stronie	Odry,	 która	 przyłączona	
została	do	Polski	przez	złączenie	ją	z	powiatem	rybnickim	i	stanowi	naj-
piękniejszą	część	polskiego	G.	Śląska	obchodziła	w	ubiegłą	niedzielę	pod-
niosłe	święto	narodowe.	Oprócz	mety	„Marszu	Powstańców	nad	Odrę”,	
która	przypadła	w	udziale	nadgranicznej	Olzie	i	miała	przez	to	możność	
witania	u	siebie	p.	Wojewody	i	Powstańców	z	całego	Śląska,	odbyła	się	
w	 Kornowacu	 uroczystość	 poświęcenia	 sztandaru	 miejscowej	 grupy	
Związku	Powstańców	Śląskich.	Powiat	ten	obejmuje	grupy	powstańców	
–	uchodźców	z	drugiej	strony	Odry	zamieszkałych	obecnie	w	Polsce	oraz	
grupy	z	 tych	miejscowości	powiatu	 rybnickiego	które	dawniej	należały	
do	powiatu	raciborskiego.	Powstańcy	dla	pamięci	swych	ojczystych	po-
wiatów,	 z	 których	 pochodzą,	 pozostawili	 nazwy	 związkowe	 po	 stronie	
polskiej	[…].	W	lipcu	br.	powiat	ten	zyskał	własny	sztandar	jako	sztandar	
b.	Pułku	Raciborskiego.	Poświęcenie	tego	sztandaru	odbyło	się	[…]	przy	
udziale	przedstawicieli	władz	rządowych,	wojskowych	i	organizacji	spo-
łecznych.
Źródło:	„Polska	Zachodnia”	1927,	nr	185,	s.	3.

•	 Określ	znaczenia	ideowe	wskazanego	w	źródle	„Marszu	Powstańców	
nad	Odrę”	oraz	 stosowania	przez	autorów	określenia	„ziemia	 raci-
borska”.
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Zadanie nr 53.
Marsz Powstańców na Odrę! Regulamin marszu.

1.	Zawody	marszowe	Związku	Powstańców	Śląskich	noszą	nazwę	„Marsz	
Powstańców	na	Odrę”	na	pamiątkę	rocznic	I.	 i	 II.	Powstania	w	sierpniu	
1919	i	1920	roku.	
2.	„Marsz	Powstańców	na	Odrę”	ma	charakter	przede	wszystkiem	dru-
żynowy,	a	następnie	indywidualny,	o	typie	wybitnie	wojskowem.	Marsz	
odbywa	 się	 na	 przestrzeni	 103	 km.	 –	 szosą	 z	 dawniejszego	 trójkątu		
w	Słupnej	pod	Mysłowicami	do	obecnego	trójkątu	pod	Olzą	[…].
8.	Każdy	zawodnik	w	drużynie	musi	być	wyekwipowany	w	następujące	
przedmioty:	czapka	(rogatka),	bluza	powstańcza,	spodnie,	trzewiki,	owi-
jacze	lub	buty,	pas	główny,	karabin	[…].
9.	Podczas	marszu	zawodnik	może	zdjąć	czapkę,	trzewiki,	pas	i	nieść	je	
w	dowolny	sposób	względnie	oddać	komukolwiek	we	własnej	drużynie.	
Przy	 maszerowaniu	 jednakże	 do	 miejsc	 etapowych	 drużyna	 musi	 być	
ubrana	 regulaminowo	 t.j.	 wszystkie	 przedmioty	 ekwipunku	muszą	 się	
znajdować	na	właściwych	miejscach	[…].
22.	Każdy	uczestnik,	który	marsz	„Powstańców	na	Odrę”	odbył	trzy	razy	
z	rzędu	i	marsz	ten	ukończył,	zapisany	zostaje	do	„Pamiątkowej	Księgi”	
Marszu	Powstańców	na	Odrę	wraz	z	zamieszczeniem	jego	fotografii	ku	
wiecznej	rzeczy	pamiątce.	Zapis	ten	dokonywany	będzie	tyle	razy,	ile	razy	
po	 trzykroć	 dany	 Powstaniec	 „Marsz	 Powstańców	na	Odrę”	 odbędzie.	
Powstaniec,	który	przez	sześć	 lat	bez	obowiązku	kolejności	 „Marsz	Po-
wstańców	na	Odrę”	odbywał	 i	marsz	ten	każdorazowo	ukończył,	otrzy-
muje	złoty	żeton	za	wytrwałość”
Źródło:	„Polska	Zachodnia”	1927,	nr	184,	s.	8.

•	 Określ	charakter	wskazanego	w	źródle	marszu.

•	 Wyjaśnij	znaczenie	tegoż	charakteru.

•	 	Na	podstawie	wiedzy	pozaźródłowej	wyjaśnij	znaczenie	wskazanych	
w	tekście	„trójkątów”.	

Zadanie nr 54.
R. Kornke, U progu wielkiej rocznicy.

W	nocy	 z	 2	 na	 3	maja	 br.	 upływa	 15	 lat	 od	 spontanicznego	wybuchu		
III	powstania	na	Górnym	Śląsku.	Trzecie	powstanie	 śląskie	 jest	 jednym		
z	 najkrwawszych	 odruchów	 zbrojnych	 z	 okresu	 walk	 wyzwoleńczych		
i	choć	trwało	ono	stosunkowo	krótko,	poległo	na	placu	boju	samych	po-
wstańców	górnośląskich	2000	(...)	W	literaturze	polskiej	powstania	ślą-
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skie	zajmują	dotąd	bardzo	słabą	pozycję	i	często	dowiadujemy	się	więcej	
szczegółów	z	obszernych	prac	o	małych	i	niewiele	znaczących	potyczkach,	
aniżeli	o	wielkim	porywie	całego	ludu	śląskiego,	z	którego	wyszli	bojow-
nicy	trzech	powstań	śląskich.	Jeżeli	 luki	te	do	tej	pory	w	historii	naszej	
istnieją	to	prawdopodobnie	z	tego	względu,	że	śląscy	powstańcy	składali	
się	w	95%	z	robotników	i	chłopów	to	znaczy	z	elementu	literacko	dosta-
tecznie	niewyrobionego.	Z	drugiej	strony	jednak	powstańcy	śląscy	przez	
swój	czyn	zbrojny	powiększyli	ilość	zwycięstw	oręża	polskiego,	wzboga-
cając	równocześnie	narodową	skarbnicę	tradycji	bojowych	wskutek	cze-
go	powstania	śląskie	przeszły	do	historii	ogólno-polskiej	 jako	cykl	walk	
Ślązaków	o	połączenie	swojej	ziemi	piastowskiej	z	resztą	ziem	polskich.	
Wynika	z	tego,	że	w	przyszłości	okres	powstań	śląskich	musi	znaleźć	od-
powiednie	miejsce	w	polskiej	literaturze	i	historii.
Źródło:	„Powstaniec	Śląski”	1936,	nr	4,	s.	5.

•	 Wskaż	 przywołany	 przez	 autora	 powód	 braku	 dostatecznej	 ilości	
wspomnień	nt.	powstań	śląskich.

•	 Na	podstawie	wiedzy	pozaźródłowej	wskaż	powód,	dla	którego	au-
tor	włącza	powstania	śląskie	do	tradycji	ogólnopolskich	walk	narodo-
wowyzwoleńczych.

Zadanie nr 55.
Przebieg granicy polsko-niemieckiej w Kuźni Nieborowskiej (lata  
30. XX w.)
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Podziemna granica polsko-niemiecka (brama oddzielająca chodniki 
kopalniane), lata 30. XX w.

•	 Podaj	przyczynę	zaznaczonego	na	fotografiach	przebiegu	granicy.

•	 Wyjaśnij	konsekwencje	takiego	stanu	rzeczy	dla	mieszkańców	regio-
nu	(podaj	2	przykłady	utrudnień).

Zadanie nr 56.
Manifestacja narodowa w Katowicach.

W	dniu	3	maja	odbyły	 się	w	Katowicach	dwie	manifestacje	narodowe	
z	okazji	rocznicy	powstania	górnośląskiego.	Pierwsza,	sanacyjna,	oparta	
była	na	sferach	zależnych	od	biurokracji,	druga,	 skupiła	 społeczeństwo	
polskie	niezależne,	nastrojone	opozycyjnie.	Z	placu	Wolności	ruszył	po-
chód	do	katedry	św.	Piotra	i	Pawła,	gdzie	odprawione	zostało	uroczyste	
nabożeństwo.	Po	nabożeństwie	rozwinął	się	barwny	pochód,	który	prze-
szedł	ulicami	Mikołowską	i	Poniatowskiego	na	plac	przy	Parku	Kościusz-
ki,	gdzie	skupiły	 się	niezliczone	masy	 ludzi,	do	których	przemówili:	pp.		
b.	poseł	Tempka,	prof.	St.	Stroński,	Józef	Gawrych,	Paweł	Broncel	 i	Mi-
kołajczyk,	dając	wyraz	trosce	o	obronę	państwa	na	zachodzie	i	potrzebie	
oparcia	polityki	 zagranicznej	na	 sojuszach	naturalnych	 i	 żądając	 zabez-
pieczenia	granic	państwa	od	strony	Niemiec.	Imieniem	chłopów	śląskich,	
zorganizowanych	w	S.L.	przemawiał	p.	Juliusz	Mikołajczyk,	sekretarz	roz-

Źródło:	Na granicy. Rzecz o czasach. Lu-
dziach i miejscach. Grenzgänger. Erzähli-
te Zeiten, Menschen, Orte. Gliwice	2008,	
s.	53,	58.
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wiązanego	 Związku	 Rolników,	 deklarując	 bezwzględny	 opór	 przeciwko	
nawale	germańskiej	 i	 stwierdzając,	 że	polityka	wodza	 ruchu	 ludowego		
w	tym	samym	zdąża	kierunku.
Źródło:	„Śląska	Gazeta	Ludowa”	1936,	nr	19,	s.	3.

•	 Na	podstawie	wiedzy	pozaźródłowej	(uwzględniając	czas	powstania	
źródła)	podaj	powód	organizacji	dwóch	odrębnych	manifestacji.

•	 Oceń	konsekwencje	takich	rozwiązań	dla	kształtowania	się	„tradycji	
powstańczej”	i	pamięci	o	powstaniach	i	plebiscycie.

•	 Wykorzystując	 informacje	 pozaźródłowe	 na	 temat	 wymienionych		
z	nazwiska	uczestników	opisanej	manifestacji	określ	nurt	polityczno-
-światopoglądowy	jej	uczestników.

•	 Wyjaśnij	znaczenie	podkreślonego	fragmentu.

	Zadanie nr 57.
K. Gorczek Fałszywa legenda.

Dopiero	15	 lat	dzieli	nas	od	ukończenia	 trzeciego	powstania	śląskiego,		
a	już	ukazują	się	różne	„dzieła	historyczne”	mające	za	zadanie	„oświetlić”	
tło	i	przebieg	tego	wielkiego	Czynu.	Cieszylibyśmy	się	gdyby	takie	oświe-
tlanie	przeprowadził	historyk,	któryby	całość	trzeciego	powstania	opra-
cował	naukowo	na	podstawie	dowodów	i	materiałów,	których	nie	braku-
je	w	różnych	urzędowych	i	prywatnych	archiwach	[…].	Ostatnio	ukazała	
się	 broszurka	 niejakiego	 dra	 Korpały	 p.t.	 „Strzelcy	 w	 bojach	 śląskich”,	
nakładem	Związku	Strzeleckiego	w	Warszawie.	Broszurka	ta	to	jaskrawy	
przykład	jak	nie	należy	pisać	rozpraw	historycznych,	jeżeli	się	tematu	nie	
ma	opanowanego,	szczególnie	jeżeli	się	go	osobiście	nie	przeżywało	[…]	
Otóż	wśród	garstki	strzeleckiej	znalazł	się	(według	autora)	wysłannik	Ko-
mendy	Głównej	Związku	Strzeleckiego	niejaki	por.	Gawlikowski,	którego	
zadaniem	było	widocznie	robienie	przeróżnych	alarmów	tendencyjnych.	
Pisze	on	w	jednym	z	raportów	o	sytuacji	w	grupie	północnej	co	następu-
je:	„w	oddziałach	tam	stacjonujących	brak	przede	wszystkiem	kierownic-
twa.	Funkcje	oficerów	wyższych	na	ważnych	stanowiskach	pełnią	często	
podoficerowie...	poza	tem	brak	broni	i	w	wielkiej	mierze	ludzi,	bo	ludzi		
o	wyższym	poziomie	 ideowym	brak	 zupełnie	 (!!!)”[…].	 Jeszcze	dziś,	po		
15	latach	krew	uderza	do	głowy	na	tak	niską	i	podłą	obelgę.	Lud	śląski	nie	
miał	wyrobienia	 ideowego,	brak	 ludzi	o	wyższym	poziomie	 ideowym...		
A	cóż	to,	do	stu	jasnych	piorunów,	porwało	powstańca	śląskiego	do	boju?	
Przecież	P.O.W.	nie	operowała	żadnemi	obiecankami,	żadnych	krów	nie	
obiecywała,	 żadnych	 posad	 lub	 gruntów	 nie	 rozdzielała,	 a	 jednak	 sze-
rokie	warstwy	robotnika	i	chłopa	usłuchały	jej	głosu,	stanęły	na	rozkaz,	



65

opuszczając	dom,	rodzinę	i	warsztat	pracy,	porzucały	egzystencję	i	poszły	
w	niepewne	jutro,	biły	się	przez	2	miesiące	w	fatalnych	warunkach	z	ma-
terialnie	przeważającym	przeciwnikiem,	biły	się	brawurowo,	zdobywając	
szmat	ziemi	aż	po	Odrę	i	Opole	i	–	dopiero	na	wydany	rozkaz	–	poszły	do	
domów	chowając	broń	i	amunicję.	
Źródło:	„Powstaniec	Śląski”	1936,	nr	7-8,	s.	2.

•	 Scharakteryzuj	zarzuty,	stawiane	w	źródle	autorowi	broszury	wyda-
nej	nakładem	Związku	Strzeleckiego.

•	 Na	podstawie	wiedzy	pozaźródłowej	wyjaśnij	tło	wskazanego	w	źró-
dle	sporu.	

Zadanie nr 58.
M. Grażyński (Borelowski), Walka o Śląsk (fragmenty wspomnień).

Przyszedłem	 na	 Śląsk	 w	 pierwszych	 dniach	 sierpnia	 roku	 1920	 jako	
ochotnik	–	żołnierz.	Urodziłem	się	w	ziemi	krakowskiej.	Nigdy	przedtem	
ze	Śląskiem	i	Ślązakami	nie	zetknąłem	się.	A	przecież	wszedłem	z	miej-
sca,	od	razu	w	wasze	grono	nie	jak	mechanicznie	zespolone	ogniwo,	ale	
jako	współczynnik	tych	samych	procesów	duchowych,	wyprowadzonych	
z	prawieków	polskiej	duszy.	Stawaliśmy	się	natychmiast	przyjaciółmi.	To	
samo	 zjawisko	 powtórzyło	 się	w	 stosunku	 do	 tych	 ochotników,	 którzy	
nadciągnęli	z	Poznańskiego	i	z	b.	Królestwa	Polskiego.	Mimo	różnicy	po-
chodzeń	tworzyliśmy	jakby	jedno	ciało	i	 jedną	duszę.	I	to	nie	są	słowa,		
a	najrealniejsza	rzeczywistość.	Tkwi	w	tem	jedno	z	najpiękniejszych	mych	
wspomnień	o	cudzie	odnalezienia	się	[…].	Pod	koniec	XIX	w.	i	w	począt-
kach	 dwudziestego	 […]	 wśród	 największego	 ucisku	 ze	 strony	 państwa	
niemieckiego,	idzie	coraz	potężniejszy,	coraz	bardziej	bojowo	nastrojony	
ruch	narodowy,	obejmujący	coraz	większe	zastępy	ludności,	a	kończący	
się	ostatecznie	w	najpiękniejszej	manifestacji	 ducha	polskiego,	 jaką	 są	
niewątpliwie	 trzy	 powstania	 śląskie,	 będące	 najbardziej	 ludowemi	 ru-
chami	zbrojnemi	w	Polsce.	Nakreślona	w	tych	kilku	słowach	geneza	pro-
cesu	uświadomienia,	tworzy	ten	odrębny	ton	w	dziejach	polskiej	tradycji,	
który	należy	podkreślić	 i	wydobyć	na	powierzchnię.	Ten	moment	chcę	
tutaj	w	sposób	jak	najbardziej	zdecydowany	uwypuklić	aby	ostatecznie	
rozprawić	się	z	mylnemi	w	tym	zakresie	poglądami	szerzonymi	nie	 tyl-
ko	przez	publikacje	niemieckie,	 ale	 i	 utrzymujące	 się	nieraz	w	polskiej	
opinji.	Cała	robota	przygotowawcza	do	wszystkich	powstań	a	więc	i	do	
trzeciego	 spoczywała	 prawie	w	 całości	 na	miejscowym	elemencie	 ślą-
skim	[…].	Większa	ilość	oficerów	ochotników	napłynęła	dopiero	w	koń-
cowej	fazie	przygotowań	oraz	w	momencie	walki	zbrojnej,	co	jednak	nie	
zmienia	charakteru	całego	ruchu	zbrojnego,	jeżeli	chodzi	o	jego	niemal	



66

100%-tową	rodzimość	[…].	Przez	te	powstania	stwierdził	najdoskonalej	
polski	chłop	i	robotnik	na	Górnym	Śląsku	swe	samopoczucie	narodowe,	
miłość	 Ojczyzny	 i	 zdolność	 do	 ofiarnego	 czynu	 w	 służbie	 najwyższych	
ideałów	[…].	W	powstaniach	śląskich	tkwi	początek	nowej	i	wielkiej	pol-
skiej	tradycji	historycznej	tej	ziemi,	którą	z	resztą	Państwa	scementowała		
w	sposób	najdoskonalszy	przelana	dobrowolnie	krew	śląskich	powstań-
ców.
Źródło:	„Powstaniec	Śląski”	1936,	nr	5,	s.	4.

•	 Podaj	istotę	problemu,	poruszanego	w	tekście	źródłowym.

•	 Wskaż	powód	przedstawianych	przez	autora	wyjaśnień	(uwzględnij	
czas	ukazania	się	tekstu).

•	 Na	podstawie	wiedzy	pozaźródłowej	wyjaśnij	kontekst	podkreślone-
go	fragmentu.

Zadanie nr 59.
Ocena przywództwa powstańczego Wojciecha Korfantego z perspek-
tywy 30-lecia.

O	swej	zdradzieckiej	działalności	bez	zażenowania	mówił	Korfanty	
w	licu	1921	r.:	„Stanąłem	na	czele	[trzeciego	powstania]	świadomie	i	ce-
lowo.	Żywiołowy	ruch	 ten,	narodowy	 i	 społeczny,	mógł	 stać	się	strasz-
nym	obrachunkiem	dziejowym	prześladowanego	i	wyzyskiwanego	ludu	
górnośląskiego	 z	 jego	 wiekowymi	 panami	 niemieckimi.	 By	 zapobiec	
rozpętaniu	uczuć,	rzuciłem	na	szalę	cały	swój	wpływ	osobisty…”	I	dalej;	
„…	podczas	powstania	istniała	nawet	współpraca	kierowników	wielkich	
przedsiębiorstw	 niemieckich	 z	 władzami	 powstańczymi,	 szczególnie		
w	zakresie	rynków	zbytu	i	łagodzenia	sporów	z	robotnikami”.

Cóż	więc	czynił	Korfanty,	aby	„łagodzić	spór”	Willingerów,	Ballestre-
mów,	Schaffgotschów	z	polskimi	robotnikami?	Stawiał	dobrze	uzbrojone	
straże	przed	kopalniami,	hutami,	 fabrykami,	 i	biurami	pruskich	magna-
tów,	aby	nie	dopuścić	do	przejęcia	 zagrabionego	Polsce	majątku	przez	
lud	polski.	Jak	bardzo	ta	ochrona	władzy	niemieckich	magnatów	górni-
czo-hutniczych	nad	przemysłem	śląskim	dyktowana	była	interesami	mię-
dzynarodowej	finansjery,	świadczy	jeden	z	naczelnych	punktów	uchwały	
Rady	Ambasadorów	z	20	X	1921	r.	(uchwały,	która	ustaliła	podział	Gór-
nego	Śląska):

	„…	Oba	kraje	uznają	 i	uszanują	prawa	wszelkiego	rodzaju,	a	mia-
nowicie	–	koncesje	i	przywileje	nabyte	przed	dniem	podziału	przez	oso-
by	prywatne,	przez	Towarzystwa	i	inne	osoby	prawne	na	obszarze,	który	
tym	krajom	przypadnie…”.	
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Punkt	 ten	 czynił	 fikcją	 suwerenność	 Polski	 nad	 przypadłą	 jej	 czę-
ścią	 Śląska,	 który	 pozostawał	w	 całości	 nadal	 pod	władzą	 kapitalistów	
niemieckich	i	związanej	z	nimi	międzynarodowej	finansjery.	Rozdzielony	
Śląsk	nadal	pozostawał	krajem	krzywdy	robotnika	i	chłopa,	krajem	ucisku	
klasowego	i	narodowego”.	

Źródło:	E.J.	Osmańczyk,	Śląsk	w	Polsce	Ludowej.	Warszawa	1953,	s.	24.

•	 Wyjaśnij	 sposób,	w	 jaki	autor	przedstawił	 sylwetkę	Wojciecha	Kor-
fantego.

•	 Wskaż	 i	 określ	 opisane	przez	 autora	 grupy	 zwycięzców	 i	 zwyciężo-
nych.

•	 Wyjaśnij	powód	takiego	ukazania	skutków	powstań	(uwzględnij	czas	
powstania	pracy).

Zadanie nr 60.
Gwara plebiscytowa.

Warto	też	przypomnieć,	że	–	jak	zawsze	i	wszędzie	w	takich	przełomo-
wych	 okresach	 –	 również	 In	 wówczas	 wytworzyła	 się	 swoista	 gwara	
plebiscytowa:	 a	więc	 „plebiscyt”	 nazywano	 „plecybit”,	 co	 zresztą	 było	
bardzo	bliskie	prawdy;	każda	utarczka	była	„hają”;	zamiast	Heimattreue	
(wierni	Ojczyźnie)	Polacy	mówili:	Heimatscheue	(stroniący	od	Ojczyzny);	
Grenzschultz	 (obrona	graniczna)	nazywano	Grenzsmutz	 (błoto	granicz-
ne);	 niemiecka	 bojówka	 –	 to	 Stosstrupp,	 a	 jej	 członkowie	 –	 to	 „Stros-
strupperzy”	względnie	„Orgeszowcy”	(od	bawarskiej	organizacji	bojowej	
Organisation	Escherich);	niemiecka	policja	Sipo	–	to	„żaby”	(od	zielone-
go	koloru	mundurów);	hakatystyczna	gazeta	„Ostdeutsche	Morgenpost”	
(Wiadomości	Poranne)	–	to	tylko	i	wyłącznie	Morgenpest	(zaraza	poran-
na);	Włochów	nazywano	„makaroniarze”,	 laska	dębowa	–	to	„plebiscy-
tówka”	itd.		
Oczywiście	było	też	mnóstwo	–	przeważnie	rubasznych	-	dowcipów	na	
temat	plebiscytu,	władz	koalicyjnych	 i	 innych	spraw	z	 tym	związanych.	
Krążyło	 także	wiele	 specjalnych	piosenek	 i	wierszy.	 Jeden	z	 takich	czę-
sto	recytowanych	wierszy	w	gwarze	śląskiej	rozpoczynał	się	od	słów:	„Jo	
żech	jest	powstaniec,	Bergmon	(górnik)	pieronowy,	Leja	Niemcom	rozum	
Przez	zadek	do	głowy…”.
Źródło:	P.	Dubiel,	Spojrzenie w przeszłość (Wspomnienia działacza śląskiego).	Katowice	1973,	s.	76.

•	 Wyjaśnij	powód,	dla	którego	Włosi	byli	przez	propolskich	Górnoślą-
zaków	przezywani?

•	 Wyjaśnij	cel	stosowania	„gwary	plebiscytowej”.	

•	 Oceń	skuteczność	tego	typu	działań.	Ocenę	uzasadnij.
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Wybrane zadania do klasówki powstańczej [2016]
Zadanie nr 1.
Zapoznaj	się	z	materiałem	źródłowym	i	wykonaj	polecenie.

Materiał nr 1
Wybuch polskiego powstania […], nastąpił w nocy […]. Siłami powstań-
czymi liczącymi około 60 tys. żołnierzy (w tym 25 tys. z bronią w ręku 
na froncie) dowodziła Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych (NKWP),  
a na jej czele stanął ppłk Maciej Mielżyński […]. Siłami niemieckimi dowo-
dził gen. Karl Höfer. […]. Ich liczebność szacuje się na około 30 tys.
Źródło:	M.	Masnyk,	Prowincja górnośląska (1919-1922),	[w:]	Historia Górnego Śląska. Polityka, go-
spodarka i kultura europejskiego regionu,	red.	J.	Bahlcke,	D.	Gawrecki,	R.	Kaczmarek.	Gliwice	2011,	
s.	225. 

Materiał nr 2

Mapa	nr	1
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Źródło:	M.	Kordecki,	D.	Smolorz,	Atlas historyczny. Górny Śląsk w XX wieku. Zbiór map edukacyjnych.		
Gliwice-Opole-Katowice	2015,	s.	16,	18,	20.

Mapa	nr	2

Mapa	nr	3
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Cytowany	w	tekście	fragment	opisuje	wybuch	powstania,	przedstawio-
nego	na	mapie	nr	…………:

Zadanie nr 2.
Na	 podstawie	 fotografii,	 przedstawiającej	 działania	 strony	 niemieckiej		
w	rejonie	Mysłowic	w	sierpniu	1919	r.	oraz	własnej	wiedzy	wpisz	obok	
zdań	literę	P	–	jeśli	są	prawdziwe	albo	F	–	jeśli	są	fałszywe.

Źródło:	G.	Grześkowiak,	J.	Mikitin,	Powstania śląskie 1919 – 1920 – 1921. Warszawa	2013,	s.	34.

Lp. Zdanie Prawda	[P]	lub	
Fałsz	[F]

1.
Ze	strony	niemieckiej	w	I	powstaniu	brały	udział	re-
gularne	niemieckie	jednostki	wojskowe

2.
Jednym	 z	 powodów	 porażki	 polskich	 powstańców		
w	 I	 powstaniu	 była	 znaczna	 dysproporcja	 sił	 obu	
skonfliktowanych	stron

Zadanie nr 3.
Na	podstawie	tekstu	źródłowego	i	własnej	wiedzy	wpisz	obok	zdań	literę	
P	–	jeśli	są	prawdziwe	lub	F	–	jeśli	są	fałszywe.
Wiosną […] doszło na obszarze plebiscytowym do zaostrzenia stosun-
ków między Niemcami a Polakami. Pozostawiona po wycofaniu wojska 
niemieckiego Sipo	obok funkcji policyjnych zaczęła pełnić zadania stra-
ży granicznej. Utrudniała ona kontakty na granicy z Polską, umożliwia-
jąc jednocześnie Niemcom przerzucanie przez linię demarkacyjną ludzi, 
broni i amunicji wzmacniających podziemne bojówki zbrojne. Wewnątrz 
obszaru plebiscytowego Sipo jawnie utrudniała rozwijanie polskich przy-
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gotowań do plebiscytu, dopuszczając się terroru wobec aktywniejszych 
działaczy, przeprowadzając bezprawne rewizje i aresztowania, nie za-
pewniając jednocześnie bezpieczeństwa polskich zebrań i wieców, nie re-
agując też na jawne przejawy terroru stosowanego wobec Polaków przez 
niemieckie nacjonalistyczne bojówki. […] Na rozpoczęte […] wielkie akcje 
protestacyjne ludności polskiej […] Niemcy najpierw odpowiedzieli kontr-
akcją, a następnie – pod koniec maja – terrorem w postaci serii napadów 
na obiekty polskie […]. W takiej sytuacji Polacy przystąpili do samoobro-
ny, rozpoczynając akcję zbrojną. […] Powstanie zostało zakończone, gdy 
[…] Komisja Międzysojusznicza ogłosiła rozwiązanie Sipo i powołanie  
Policji Górnego Śląska, którą zaczęto nazywać Policją Plebiscytową (Ab-
stimmungspolizei	–	Apo). W jej skład mieli wejść w jednakowej liczbie 
Niemcy i Polacy. 
Źródło:	M.	Lis,	Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku. Opole	2001,	s.	140-141. 

Lp. Zdanie Prawda	[P]	
lub	Fałsz	[F]

1.
Tekst	poświęcony	jest	wydarzeniom,	które	miały	
miejsce	w	okresie	III	powstania	śląskiego

2. Powołanie	Apo	strona	polska	uznała	za	sukces

Zadanie nr 4.
Zapoznaj	się	z	tekstem	źródłowym	i	połącz	w	pary	nazwy	oraz	ich	opisy.	
W	wykropkowane	miejsca	obok	nazw	wpisz	litery	poprzedzające	opisy.	
Jeszcze zanim mieszkańcy spornego terenu poszli do urn, stał się on po-
lem wielomiesięcznej walki. Dwa momenty kulminacyjne tej niewypo-
wiedzianej wojny […] przeszły do historii jako pierwsze i drugie powstanie 
śląskie. […] Co ciekawe, współcześni rzadko je tak nazywali. O ile w pol-
skiej prasie tamtego okresu powstaniem określano czasem walki toczone 
między 17 a 24 sierpnia 1919 roku, to te późniejsze nazywano najczęściej 
samoobroną, bo miała to być tylko reakcja na niemiecki terror, a nie pró-
ba przejęcia władzy. Z kolei Niemcy w ogóle nie używali (i do dziś tego 
przeważnie nie robią) terminu „powstania śląskie”, bo było to – ich zda-
niem – wydarzenie inspirowane i sterowane z zewnątrz. 
Źródło:	J.	Krzyk,	Wojna papierowa. Powstania śląskie 1919-1921. Warszawa	2014,	s.	26.	

Polskie	powstanie		 [………]

Powstanie		 	 [………]

Samoobrona		 	 [………]

a)	 Nazwa	używana	przez	Polaków	w	okresie	międzywojennym	na	okre-
ślenie	I	powstania
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b)	 Nazwa	używana	przez	Polaków	w	okresie	międzywojennym	na	okre-
ślenie	II	powstania

c)	 Nazwa	używana	przez	Polaków	obecnie	na	określenie	III	powstania

d)	 Nazwa	używana	przez	Niemców	na	określenie	III	powstania	

Zadanie nr 5.
1)	Podpisz	odpowiednio	przedstawione	przykłady	propagandy	plebiscy-
towej,	rozróżniając	polską	(wpisz	P)	i	niemiecką	(wpisz	N).

Źródło:	zbiory	Muzeum	Powstań	Śląskich	w	Świętochłowicach

2)	Wpisz	rodzaj	źródła	przedstawionego	w	materiałach	1-3	(wybierz	spo-
śród:	dokument,	pieniądz	zastępczy,	plakat,	znaczek)
Materiał	nr	1	-	…………………………………………

Materiał	nr	1	[………] Materiał	nr	2	[………]

Materiał	nr	3	[………]
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Materiał	nr	2	-	…………………………………………
Materiał	nr	3	-	…………………………………………

Zadanie nr 6.
Przyporządkuj	nazwiska	postaci	do	biogramów,	wpisując	w	wykropkowa-
ne	miejsce	obok	imienia	i	nazwiska	cyfrę	poprzedzającą	biogram.

Imię	i	
nazwisko biogram

Michał	
Grażyński	

[………]

•	 Polski	polityki	i	działacz	społeczny	związany	z	chrześcijańską	
demokracją,	 poseł	 do	niemieckiego	Reichstagu,	w	okresie	
powstań	 śląskich	 polski	 komisarz	 plebiscytowy	 i	 dyktator		
III	powstania.	W	II	RP	wicepremier,	a	w	okresie	rządów	sana-
cji	jako	przeciwnik	polityczny	zmuszony	do	emigracji

Wojciech	
Korfanty

[………]

•	 Lekarz,	działacz	narodowy	na	Górnym	Śląsku,	współzałoży-
ciel	 Towarzystwa	 Lekarzy	 Polaków	 na	 Śląsku,	 członek	 Pol-
skiego	 Komisariatu	 Plebiscytowego	 w	 Katowicach,	 pobity		
w	 trakcie	 opatrywania	 rannych	Niemców	 został	 zamordo-
wany	przez	tłum.	Stał	się	symbolem	polskiego	oporu	i	nie-
mieckiej	bezwzględności

Maciej	
Mielżyń-

ski	

[………]

•	 Polityk,	działacz	społeczny	i	harcerski,	wysoki	urzędnik	pań-
stwowy	w	latach	1926-1939.	Brał	udział	w	II	i	III	powstaniu	
śląskim	(w	tym	ostatnim	jako	szef	sztabu	grupy	„Wschód”).	
Był	jednym	ze	zwolenników	rozstrzygnięć	militarnych	i	walki	
powstańców	do	ostatecznego	zwycięstwa.

Andrzej	
Mielęcki

[………]

Opr.	na	podstawie	Encyklopedia Powstań Śląskich,	red.	F.	Hawranek,	A.	Kwiatek,	W.	Lesiuk,	M.	Lis,	B.	
Reiner.	Opole	1982,	s.	157-158,	241-243,	299.
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Zadanie nr 7.
Na	podstawie	źródła,	przedstawiającego	wyniki	głosowania	w	plebiscy-
cie	1921	roku:	

1)	Wpisz	obok	zdań	literę	P	–	jeśli	są	prawdziwe,	bądź	F	–	jeśli	są	fałszywe.

Lp. Zdanie
Prawda	[P]	lub	

Fałsz	[F]

1. W	większych	miastach	regionu	więcej	głosów	od-
dano	za	Niemcami

2.
Uczestniczący	 w	 plebiscycie	 oddali	 głosy,	 które	
pozwoliły	podzielić	sporny	obszar	na	dwie	w	mia-
rę	równe	części

2)	Zaznacz	właściwą	odpowiedź.	

W	wyniku	podziału	Górnego	Śląska	po	stronie	niemieckiej	pozostały:
a)	Tarnowskie	Góry	i	Mikołów
b)	Bytom	i	Gliwice
c)	Rybnik	i	Knurów

Źródło:	M.	Kordecki,	D.	Smolorz,	
Atlas historyczny. Górny Śląsk  
w XX wieku. Zbiór map eduka-
cyjnych.	 Gliwice-Opole-Katowi-
ce	2015,	s.	19.
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Zadanie nr 8.

Na	podstawie	źródła	i	własnej	wiedzy	określ,	czy	zdania	dotyczące	strony	
tytułowej	czasopisma	„Kocynder”	są	prawdziwe,	czy	fałszywe,	wpisując	
obok	zdań	literę	P	–	jeśli	są	prawdziwe	lub	F	–	jeśli	są	fałszywe.

Lp. Zdania Prawda	[P]	
lub	Fałsz	[F]

1. „Kocynder”	był	czasopismem	niemieckim	wydawanym	
w	języku	polskim.	

2.
Przedstawiona	okładka	„Kocyndra”	stanowiła	agitację	
wyborczą	na	rzecz	głosowania	za	Polską.

3.
Jedną	z	postaci	przedstawionych	na	okładce	jest	autor	
cytatu,	zamieszczonego	na	tej	samej	stronie	

4.	 Element	 w	 centralnym	 miejscu	 ilustracji	 miał	
symbolizować	urnę	wyborczą

Źródło:	 zbiory	 Muzeum	 Powstań	
Śląskich	w	Świętochłowicach
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Zadanie nr 9.

Fotografia	nr	2
Źródło:	za	Powstania śląskie i plebiscyt. Scenariusze lekcji, kalendarium, teksty i źródła, słownik po-
jęć, biogramy,	opr.	M.	Fic.	Świętochłowice	2015,	s.	45,	51.

Na	podstawie	powyższych	fotografii	odpowiedz	na	pytania	

1)	Fotografia	nr	1	przedstawia:

a)	 Bramę	oddzielającą	chodniki	kopalniane	należące	do	Polski	i	
Niemiec.

Fotografia	nr	1
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b)	 Wejście	do	schronu	zbudowanego	przez	powstańców	w	czasie	III	
powstania	śląskiego.

c)	 Wejście	do	z	mauzoleum	na	Górze	św.	Anny	(Annaberg	o/s)	

2)	Fotografia	nr	2	przedstawia:

a)	 Uroczyste	powitanie	wojsk	alianckich	w	Opolu	w	lutym	1920	roku

b)	 Uroczyste	powitanie	wojsk	polskich	w	Katowicach	w	czerwcu	1922	
roku	

c)	 Uroczyste	powitanie	wojsk	niemieckich	w	Zabrzu	w	lipcu	1922	roku

3)	Podaj,	która	z	fotografii	–	1	czy	2	–	została	zrobiona	wcześniej?	Podaj	
jeden	argument	potwierdzający	Twoją	odpowiedź.
Nr	fotografii	-	………………………………………………………………………………………..
Uzasadnienie	-	………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...

Zadanie nr 10.
Materiał nr 1

Przyjechali [A] w zabawnych kapeluszach z kogucimi piórami, przyjechali 
[B], jacyś kuso ubrani, jakby w przyciasnych mundurach, w śmiesznych 
hełmach na głowach, a przede wszystkim przyjechali wytworni [C] w szy-
kownych mundurach, w płaskich czapkach, w spodniach zawsze na kant 
wyprasowanych, pachnących mydłem toaletowym.
Źródło:	G.	Morcinek,	Mat Kurt Kraus. Katowice	 1957	 (za:	 J.	 Krzyk,	Wojna papierowa. Powstania 
śląskie 1919-1921. Warszawa	2014,	s.	36).

Materiał nr 2

Fotografia	nr	1
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Fotografia	nr	2

1)	Do	podanych	niżej	narodowości	dopisz	cyfry	zastępujące	nazwy	w	ma-
teriale	nr	1	oraz	dopisz	numery	fotografii,	przedstawiających	owe	nacje	
w	materiale	nr	2.

Nazwa	narodowości
Litera	z	materiału	nr	1	
(tekstu	źródłowego)

Numer	fotografii		
z	materiału	nr	2

Brytyjczycy

Francuzi

Włosi

2)	Wybierz	właściwą	odpowiedź:
Narodowością,	której	żołnierze	uznawani	byli	przez	Polaków	za	najbar-
dziej	przyjaznych,	byli:

a)	 Brytyjczycy;
b)	 Francuzi;
c)	 Włosi.	
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Zadanie nr 11.

Źródła:	 M.	 Mackiewicz,	 Uzbrojenie powstańców śląskich w świetle dokumentacji fotograficznej,	
„Szkice	archiwalno-historyczne”	2011,	nr	8,	 s.	 152-153;	 J.	Grudniewski,	R.	Kaczmarek,	M.	Węcki, 
Powstania śląskie 1919-1920-1921. Uczestnicy - pomniki – rocznice. Katowice	2011,	s.	45.

Fotografia	nr	1

Fotografia	nr	2

Fotografia	nr	3
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1)	Zapoznaj	się	z	materiałem	źródłowym	i	połącz	w	pary	zdjęcia	oraz	ich	
opisy.	W	wykropkowane	miejsca	obok	nazw	wpisz	właściwe	numery	fo-
tografii.	

a)	 Drezyna	opancerzona	„Ślązak”		 	 	 	 	
[………];

b)	 Powstańczy	samochód	pancerny	„Górny	Śląsk-Alzacja”		 	
[………];

c)	 Powstańczy	samochód	pancerny	„Powstaniec”		 	 	
[………];

d)	 Wagon	artyleryjski	pociągu	pancernego	„Pieron”		 	 	
[………].

2)	Podkreśl	właściwą	odpowiedź.	Prezentowana	na	fotografiach	broń	zo-
stała	przez	powstańców	wykorzystana	podczas:

a)	 I	powstania	śląskiego;

b)	 II	powstania	śląskiego;

c)	 III	powstania	śląskiego.

Wybrane zadania do klasówki powstańczej [2017]
Zadanie nr 12. 
Zapoznaj	się	z	materiałem	źródłowym	i	wykonaj	polecenie.	

Materiał nr 1
Powstanie wybuchło w nocy […], lecz żadna z czołowych organizacji nie 
wydała rozkazu na ten termin. W Piotrowicach na Śląsku Cieszyńskim ist-
niał obóz uchodźców, w którym, po przeniesieniu komendy do Strumie-
nia, stał na czele J. Michalski z Wodzisławia. Obok legalnego komendan-
ta Michalskiego wodził rej niejaki Maksymilian Iksal z Małej Turzy. Otóż 
ten Iksal i pokrewni jemu duchem ambitni ludzie postanowili w chwili 
przełomowej zaskoczyć władze organizacji rokoszem, a ponieważ czasu 
nie starczyło, żeby ich w odpowiedni sposób powołać do porządku, udał 
się nieszczęsny plan zamachowców.
Źródło:	J.	Grzegorzek,	[…] powstanie śląskie […] w zarysie. Katowice	2010,	s.	160. 
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Materiał nr 2

Źródło:	http://edus.ibrbs.pl/wp-content/uploads/2016/07/Mapa_26.jpg

Podkreśl	właściwą	odpowiedź.	Cytowany	w	tekście	fragment	opisuje	wy-
buch:
a.	I	Powstania	Śląskiego
b.	II	Powstania	Śląskiego
c.	III	Powstania	Śląskiego	
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Zadanie nr 13. 
1)	Podpisz	odpowiednio	przedstawione	wytwory	propagandy	plebiscyto-
wej,	rozróżniając	polską	(wpisz	P)	i	niemiecką	(wpisz	N).	
	 	

Źródła:	 http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie;	 Muzeum	 Powstań	 Śląskich		

w	Świętochłowicach;	zbiory	własne.	

Materiał	nr	1	[………]	 Materiał	nr	2	[………]	

Materiał	nr	3	[………]	
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2)	Wpisz	rodzaj	źródła	przedstawionego	w	materiałach	1-3	(wybierz	spo-
śród:	czasopismo,	pieniądz,	pieniądz	zastępczy,	plakat).	
Materiał	nr	1	-	…………………………………………	
Materiał	nr	2	-	…………………………………………	
Materiał	nr	3	-	…………………………………………

Zadanie nr 14.

Źródło:	 http://edus.ibrbs.pl/wp-content/uploads/2016/07/Podział-terenu-Górnego-Śląska-na-okre	
gi.png
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Na	podstawie	 źródła	 i	wiedzy	własnej	 rozstrzygnij,	 czy	 podane	 stwier-
dzenia	które	przedstawiono	w	tabeli,	są	prawdziwe	czy	fałszywe.	Wpisz	
odpowiednią	literę	P	–	prawda	lub	F	–	fałsz.

Prawda	/	
Fałsz

1. Dokument	dotyczy	III	Powstania	Śląskiego

2. Dokument	 świadczy	 o	 poczynionych	 przygotowaniach	
do	wybuchu	Powstania

3. Komenda	Główna	POW	G.	Śl.	w	analizowanym	okresie	
miała	więcej	niż	jedną	lokalizację

Zadanie nr 15. 
Przyporządkuj	fragmenty	opisów	do	odpowiednich	terenów,	wpisując	w	
wykropkowane	miejsce	obok	charakterystyki	cyfrę	poprzedzającą	nazwę	
obszaru.	
1.	Zagłębie	
Dąbrowskie	
(Sosnowiec)

Mieszkańcy	 tego	 obszaru	 wsparli	 III	 Powstanie,	
organizując	m.in.	6	maja	1921	roku	wiec	na	Placu	
Teatralnym,	 podczas	 którego	wręczono	Wincen-
temu	Witosowi	petycję	z	żądaniami	pomocy	dla	
Powstania.	 Szacuje	 się,	 że	 w	 działaniach	 zbroj-
nych	 1921	 roku	 uczestniczyło	 około	 pół	 tysiąca	
mieszkańców	tego	obszaru.

[………]	

2.	Małopolska	
(Kraków)

Obszar	 wspomagał	 powstańców	 przede	 wszyst-
kim	 poprzez	 udostępnienie	 własnych	 szpitali,		
w	których	leczono	rannych.	Na	jego	terenie	dzia-
łał	także	Komitet	Obrony	Śląska,	a	w	działaniach	
zbrojnych	1921	 roku	uczestniczyło	nie	mniej	 niż	
200	jego	mieszkańców.

[………]	

3.	Ziemia	Czę-
stochowska	
(Częstocho-
wa)

Przez	ten	obszar	prowadziły	szlaki,	którymi	ochot-
nicy	 z	 Polski	 przedostawali	 się	 do	 oddziałów	
powstańczych	 na	 Górnym	 Śląsku,	 korzystając		
z	 działalności	 Biura	Przerzutów	Aleksego	Bienia.		
Z	terenu	wywodziło	się	też	co	najmniej	pół	tysiąca	
ochotników	uczestniczących	w	III	Powstaniu	Ślą-
skim.

[………]	

4.	Mazowsze	
(Warszawa)
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Opracowano	na	podstawie:	M.M.	Drozdowski,	Reakcja Warszawy i środowisk 
regionalnych na powstania i plebiscyt górnośląski, [w:]	 Powstania śląskie  
i plebiscyt z perspektywy osiemdziesięciolecia,	red.	M.	Masnyk.	Opole	2003,	
s.	61-73;	J.	Walczak,	Zagłębie Dąbrowskie i Częstochowa wobec sprawy Gór-
nego Śląska w latach 1919-1921,[w:]	W 85. rocznicę,	red.	Z.	Kapała.	Bytom	
2007,	s.	112-139.

Zadanie nr 16.

Materiał 1.
Na	podstawie	tekstu	źródłowego	i	wiedzy	własnej	wykonaj	polecenia.

Największy udział w akcji śląskiej miała grupa piłsudczyków skupiona 
wokół Ministra Spraw Wojskowych gen. K. Sosnkowskiego, Szefa Depar-
tamentu II Informacyjnego MSW ppłk Bogusława Miedzińskiego. […] 
Był on zwolennikiem rozpoczęcia na Górnym Śląsku działań zbrojnych, 
wbrew stanowisku Witosa i Korfantego. Piłsudczycy zdominowali „Grupę 
Wschód”, której szefem sztabu był kpt. [A]. Postulował on wybuch po-
wstania zaraz po plebiscycie i był współorganizatorem „buntu” „Grupy 
Wschód”, która zamierzała przejąć kierownictwo powstania i odsunąć 
Korfantego od władzy. Zastąpić go miał kpt. [B]. W grupie tej służyło 
15 929 żołnierzy, w tym 169 oficerów.
Źródło:	M.M.	 Drozdowski,	Reakcja Warszawy i środowisk regionalnych na powstania i plebiscyt 
górnośląski, [w:]	Powstania śląskie i plebiscyt z perspektywy osiemdziesięciolecia,	red.	M.	Masnyk.	
Opole	2003,	s.	67.

Materiał 2

	 	

Źródła:	https://pl.wikipedia.org

Fotografia	1 Fotografia	2 Fotografia	3
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1)	1.	Podkreśl	imię	i	nazwisko	osoby	oznaczonej	w	materiale	1	jako	A:	
a.	Michał	Grażyński		 b.	Karol	Grzesik			 c.	Maciej	Mielżyński

1)	 2.	 Podaj	 cyfrę	 spod	 fotografii,	 przedstawiającej	 postać	 oznaczoną		
w	materiale	1	jako	A	–	[………]

2)	1.	Podkreśl	imię	i	nazwisko	osoby	oznaczonej	w	materiale	1	jako	B:
a.	Michał	Grażyński	 b.	Karol	Grzesik			 c.	Maciej	Mielżyński

2)	 2.	 Podaj	 cyfrę	 spod	 fotografii,	 przedstawiającej	 postać	 oznaczoną		
w	materiale	1	jako	B	–	[………]

3)	Wybierz	nazwę	powstania,	o	którym	mowa	w	tekście:
a.	I	Powstanie	Śląskie	 b.	II	Powstanie	Śląskie	 c.	III	Powstanie	Śląskie

Zadanie nr 17. 
Zapoznaj	się	ze	źródłem	i	wykonaj	polecenie.

Źródło:	 M.	 Mackiewicz,	Uzbrojenie powstańców śląskich w świetle dokumentacji fotograficznej.	
„Szkice	Archiwalno-Historyczne”	2011,	nr	8,	s.	147.

Powstańcy	śląscy	w	toku	walk	korzystali	z	bardzo	różnego	rodzaju	uzbro-
jenia,	w	tym	także	tzw.	broni	ciężkiej.	Na	jednej	z	bardziej	znanych	foto-
grafii	w	okresu	III	Powstania	Śląskiego	przedstawiono	taką	właśnie	broń.	
Obok	powstańców	na	zdjęciu	znajduje	się:
a.	cekaem	Hotchkiss	wz.	1914
b.	francuska	armata	górska	wz.	1906	
c.	cekaem	Maxim	wz.	1908
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Zadanie nr 18. 
Zapoznaj	się	z	materiałem	i	zaznacz	właściwe	odpowiedzi.

Źródło:	http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie/

1)	Rysunek	został	przygotowany	przez:
a.	Polaków
b.	Niemców
Uzasadnij	 swój	 wybór:	 …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...

2)	Postaci	ukazane	na	rysunku	przedstawiają:
a.	Brytyjczyków
b.	Francuzów
c.	Włochów

Zadanie nr 19. 

Źródło:	zbiory	własne
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Na	podstawie	fotografii	i	wiedzy	własnej	podkreśl	właściwe	odpowiedzi.

1)	Obecny	na	fotografii	(po	lewej)	jeden	z	dowódców	wojsk	alianckich	na	
Górnym	Śląsku,	major	Bernard	Joseph	Montalégre:
a.	był	Brytyjczykiem	 b.	był	Francuzem															c.	był	Włochem

2)	Major	B.	Montalégre	w	lipcu	1921	roku:
a.	zginął	w	walkach	w	trakcie	III	Powstania	Śląskiego	pod	Kędzierzynem
b.	zginął	zastrzelony	przez	bojówkarza	w	Bytomiu	
c.	 zginął	 w	 wyniku	 eksplozji	 materiałów	 wybuchowych	 na	 gliwickim	
cmentarzu

Wybrane zadania do klasówki powstańczej [2018]
Zadanie nr 20. 
Podkreśl	właściwą	odpowiedź.	W	ostatnich	dniach	listopada	1918	roku	
na	terenie	Górnego	Śląska	rozmieszczone	zostały	regularne	wojska	nie-
mieckie	–	dowodzona	przez	gen.	Karla	Höfera	117.	Dywizja	Piechoty,	któ-
rej	nazwę	zmieniono	na:
a.	Freikorps;
b.	Grenzschutz;
c.	Selbstchutz.

Zadanie nr 21. 
Zapoznaj	się	z	materiałem	źródłowym	i	podkreśl	właściwe	odpowiedzi.	

	Materiał 1.
Decyzja o przyłączeniu Górnego Śląska do nowo powstałego państwa 
polskiego lub pozostawienia go w granicach Niemiec w sytuacji powsta-
łej po zakończeniu wojny światowej nie należała do stron konfliktu, lecz 
do przedstawicieli zwycięskich mocarstw obradujących na konferencji 
pokojowej w Paryżu nad ułożeniem nowego porządku politycznego w Eu-
ropie i na świecie. 
Źródło:	J.	Grudniewski,	Dwa powstania – 1919-1920. „Mówią	Wieki”	2011,	nr	1,	s.	63.

1.	Cytowany	fragment	tekstu	odnosi	się	do	decyzji,	podjętej	4	czerwca	
1919	roku.	Stanowiła	ona	o	tym,	że	o	przynależności	państwowej	Górne-
go	Śląska	zadecyduje:	
a.	plebiscyt;
b.	referendum;
c.	wybory.

2.	Decyzja	została	podjęta	przez:
a.	Międzysojuszniczą	Komisję	Rządzącą	i	Plebiscytową;	
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b.	Radę	Ambasadorów;
c.	Radę	Najwyższą	Głównych	Mocarstw	Sprzymierzonych	i	Stowarzyszo-
nych.

Zadanie nr 22. 
Zapoznaj	się	z	materiałem	źródłowym	i	wykonaj	polecenia.	

Materiał 1.
[…] powstanie wybuchło […] pod hasłem „Samoobrona”. Polski Komi-
sariat Plebiscytowy ogłosił natychmiast strajk generalny, a Wojciech 
Korfanty wydał proklamację wzywająca do walki. Dowództwo POW 
rozkazało komendantom pięciu podległych okręgów rozpocząć działa-
nia powstańcze. W ich wyniku zdobyto wiele miast i gmin wiejskich […] 
Nierzadko oddziały powstańcze musiały stosować taktykę [A] szczelnego 
otoczenia miasta wojskiem i wyłączenia go z dalszych działań bojowych.  
Źródło:	J.	Drabina,	Górny Śląsk. Przewodnik historyczny. Wrocław	2002,	s.	141. 

Materiał nr 2.

Źródło:	http://edus.ibrbs.pl/wp-content/uploads/2016/07/Mapa_26.jpg

1.	Podkreśl	właściwą	odpowiedź.	Cytowany	w	tekście	fragment	opisuje	
wybuch:
a.	I	Powstania	Śląskiego;
b.	II	Powstania	Śląskiego;
c.	III	Powstania	Śląskiego.
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2.	 Podaj	 pełne	brzmienie	nazwy	organizacji,	 której	 skrót	 zamieszczony	
został	w	Materiale	1.	Odpowiedź	wpisz	w	wykropkowane	miejsce	-	………
………………………………………………………………………………………………………………
3.	Podaj	nazwę	opisanej	przez	prof.	Jana	Drabinę	taktyki	otaczania	mia-
sta,	oznaczonej	w	Materiale	1	jako	A.	Odpowiedź	wpisz	w	wykropkowane	
miejsce	-…………………………………………………………………………………………………

Zadanie nr 23. 
Zapoznaj	się	z	materiałem	źródłowym.	Na	podstawie	źródła	i	wiedzy	wła-
snej	rozstrzygnij,	czy	podane	stwierdzenia,	które	przedstawiono	w	tabeli,	
są	prawdziwe	czy	fałszywe.	Wpisz	odpowiednią	literę	P	–	prawda	lub	F	
–	fałsz.	

Materiał nr 1.

Źródło:	http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/pow-	
stania-slaskie/alianci/nie-przyszlismy-tu-walczyc
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Prawda	
/	Fałsz

1. Materiał	nr	1	przedstawia	okładkę	niemieckiego	czasopisma.

2. Autor	rysunku	satyrycznego	z	Materiału	nr	1	przedstawił	na	
nim,	że	żołnierze	brytyjscy	sprzyjali	Niemcom.

3. Przedstawiony	w	Materiale	nr	1	numer	pisma	ukazał	się	po		
11	lutego	1920	roku.

Zadanie nr 24. 
Materiał nr 1. Polska	mapa	z	wynikami	plebiscytu.

Źródło:	http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie/
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Na	podstawie	 źródła	 i	wiedzy	własnej	 rozstrzygnij,	 czy	 podane	 stwier-
dzenia,	które	przedstawiono	w	tabeli,	są	prawdziwe	czy	fałszywe.	Wpisz	
odpowiednią	literę	P	–	prawda	lub	F	–	fałsz.

Prawda	/	
Fałsz

1.
Na	 zachodzie	 oraz	 na	 terenach	 silnie	 zurbanizowanych	
większość	biorących	udział	w	plebiscycie	opowiedziała	się	
za	pozostawieniem	Górnego	Śląska	w	Niemczech

2. Niemcy	wygrali	plebiscyt	we	wszystkich	powiatowych	mia-
stach	

3. Za	Polską	większość	głosów	padła	m.in.	w	rolniczych	po-
wiatach	w	okolicach	Opola	

Zadanie nr 25. 
Przyporządkuj	fragmenty	opisów	do	nazw	odpowiednich	podmiotów	(in-
stytucji	 lub	towarzystw),	wpisując	w	wykropkowane	miejsce	obok	cha-
rakterystyki	cyfrę	poprzedzającą	nazwę	organizacji.	

1.	Związek	
Górnośląza-
ków	Polaków

Został	 utworzony	w	wyniku	 przekształcenia	 na	
początku	sierpnia	1919	roku	Komitetu	Pomocy	
dla	Lwowa	i	Wilna,	pierwszym	prezesem	był	dr	
Ludwik	Mycielski.	Zajmował	się	pozyskiwaniem	
środków	finansowych	i	materialnych	oraz	orga-
nizacją	wieców	i	manifestacji.	

[………]	

2.	Ogólno-
akademicki	

Komitet	Plebi-
scytowy	

Powołany	w	sierpniu	1919	roku	przy	Radzie	Na-
rodowej	 w	 Poznaniu,	 aktywizował	 społeczeń-
stwo	 wokół	 spraw	 górnośląskich,	 organizował	
kursy,	obejmował	opieką	uchodźców	oraz	wspo-
magał	w	przygotowaniach	do	plebiscytu.

[………]	

3.	Komitet	
Obrony	Gór-
nego	Śląska

Powołany	w	marcu	1920	roku	z	inicjatywy	m.in.	
Koła	 Górnoślązaków	 i	 Koła	 Pomorzan,	miał	 na	
celu	pomoc	w	prowadzeniu	akcji	plebiscytowej	
(m.in.	 poprzez	 organizację	 imprez	 i	 pozyskiwa-
nie	środków	finansowych)	

[………]	

4.	Komitet	Po-
mocy	dla	Kre-
sów	Wschod-
nich	i	Górnego	

Śląska


