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O PROJEKCIE

Inspiracją do stworzenia portalu internetowego www.powstancyslascy.pl i związanej z nim wystawy były obchody 
„Roku Powstań Śląskich” w 2019 r., które zbiegły się ze 100-leciem powołania sieci archiwów państwowych w odro-
dzonej Ojczyźnie. Dwa pozornie odległe od siebie wydarzenia, połączył jeden – jakże istotny mianownik. Jest nim 
miłość do Polski. Miłość będąca inspiracją do działania zarówno dla tych, którzy zdecydowali się chwycić za broń, 
by walczyć o przyłączenie Śląska do Niepodległej, jak i dla tych, którzy, świadomi dokumentacyjnego bagażu dziejów, 
budowali zręby polskiej sieci archiwalnej.

Celem portalu jest przybliżenie bogactwa informacji, skrywanego w materiałach archiwalnych, które dzięki postępo-
wi technologicznemu są dziś dostępne dla każdego i w każdym niemal zakątku świata. Jesteśmy przekonani, że upo-
wszechnianie wiedzy o skarbach pamięci wspólnej przeszłości Polaków, których depozytariuszami jesteśmy jako pra-
cownicy archiwów, przyczyni się do kształtowania społeczeństwa świadomych obywateli.

Projekt obchodów rocznic powstań śląskich w archiwach państwowych zainicjowany przez Naczelnego Dyrektora 
Archiwów Państwowych i przewidziany do realizacji w latach 2019-2021 koordynują wspólnie pracownicy archiwów 
państwowych w Opolu i Katowicach.

Portal www.powstancyslascy.pl jest systematycznie wzbogacany o nowe treści.

Mamy przyjemność poinformować, że w 13. edycji plebiscytu 
Wydarzenie Historyczne Roku 2019 r. prezentowany portal 
zdobył główną nagrodę w kategorii „Edukacja i media”.

Zeskanuj kod i wejdź na stronę!



Zeskanuj kod i wejdź na stronę!
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Poznaj historię akt, które „wyemigrowały” do Ameryki. Zobacz wystawę przygotowaną przez 
katowickich archiwistów. Przypomnij sobie ważne daty w dziejach powstań. Pobierz scenariu-
sze lekcji i karty do gry historycznej.

„Śląsk był polski, będzie polski”

plansza tytułowa  wystawy zorganizowanej 
przez Archiwum Państwowe w Katowicach 

Dokumentacja aktowa 
Tajnej Policji Państwowej w Opolu (1935-45)

Archiwum Państwowe w Opolu, 

sygn. 45/56/0/1/144, 45/56/0/1/4

Uczestnicy III powstania śląskiego, 27 V 1921 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/109849



1919
11 stycznia W Katowicach powstała tajna Polska Organizacja Wojskowa  Górnego Śląska.

3 marca Wybuchł wielki strajk górników górnośląskich.

28 marca Podpisano Wersalski Traktat Pokojowy, zawierający decyzję o przeprowadzeniu plebiscytu na Gór-
nym Śląsku pod kontrolą wojsk alianckich i Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej.

7/8 czerwca Wybuchło tzw. powstanie oleskie.

11 sierpnia Na Górnym Śląsku rozpoczął się strajk powszechny, który poprzedził wybuch I powstania śląskiego.

15 sierpnia Oddziały Grenzchutzu dokonały masakry na strajkujących górnikach kopalni ,,Mysłowice”, co przy-
spieszyło wybuch I powstania śląskiego.

16 sierpnia Rozpoczęło się I powstanie śląskie.

16-17 sierpnia
Rozkaz o wybuchu powstania został wysłany do komendantów powiatów rybnickiego i pszczyń-
skiego. Z Piotrowic wyruszył oddział powstańczy składający się z czterdziestu peowiaków, który 
stoczył walkę w Gołkowicach.

18 sierpnia Walki wybuchły na terenie innych powiatów Górnego Śląska. Nie udało się jednak zająć żadnego 
miasta powiatowego.

19 sierpnia W Goduli został przeprowadzony kontratak niemiecki.

23 sierpnia Pod Łaziskami toczyła się ostatnia walka I powstania śląskiego.
W Sosnowcu odbył się manifestacyjny pogrzeb ofiar I powstania śląskiego.

24 sierpnia Alfons Zgrzebniok, naczelny dowódca powstania, podjął decyzję o zakończeniu walk.

1920

11  lutego

Zgodnie z postanowieniami Traktaty Wersalskiego władzę na Górnym Śląsku stanowiła Między-
sojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. Jej przewodniczącym został gen. Henri Le Rond. Po 
przybyciu aliantów Niemcy wycofali z terenu plebiscytowego jednostki Grenzschutzu, pozostała 
jednak policja bezpieczeństwa oraz bojówki.

12 lutego W bytomskim hotelu Lomnitz działalność rozpoczął Polski Komisariat Plebiscytowy. Polskim komi-
sarzem plebiscytowym został Wojciech Korfanty
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1920
17 sierpnia Niemieccy bojówkarze napadli na katowicką siedzibę Komisji Międzysojuszniczej. W Katowicach 

został ogłoszony stan oblężenia.

18 sierpnia Bojówki niemieckie dokonały ataku na katowicką siedzibę Komitetu Plebiscytowego oraz pobiły 
jej pracowników.

19 sierpnia Wybuchło II powstanie śląskie.

24  sierpnia Komisja Międzysojusznicza zlikwidowała oddziały znienawidzonej policji bezpieczeństwa (Sipo). 
W jej miejsce powstała polsko-niemiecka policja plebiscytowa.

25  sierpnia Na wezwanie Wojciecha Korfantego przerwano działania bojowe II powstania śląskiego.

28 sierpnia Rozwiązaniu uległa Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska.

6 września W miejsce rozwiązanej Polskiej Organizacji Wojskowej powołano konspiracyjną polską organizację           
bojową na Górnym Śląsku.

1921

20 marca

Na  Górnym Śląsku odbył się plebiscyt, w którym wzięło udział prawie 1,2 mln osób (97,5 proc. 
uprawnionych). Za Polską zagłosowało 40,3 proc., za Niemcami – 59,6 proc. Niemcy wygrali gło-
sowanie w miastach oraz większości gmin. Znaczna część ziem z zakładami przemysłu ciężkiego 
została po stronie niemieckiej.

2 maja Na Górnym Śląsku wybuchł strajk generalny, który stał się sygnałem do III powstania śląskiego.

3 maja Wybuchło III powstanie śląskie.

4 maja Powstańcy śląscy zdobyli Górę św. Anny, Olesno, Gorzów Śląski i Ujazd.

21 maja W III powstaniu śląskim rozpoczęła się bitwa o Górę św. Anny.

4-11 czerwca Przeprowadzono niemiecką ofensywę na środkowym odcinku frontu. Ciężkie walki toczyły się  
o Kędzierzyn, Stare Koźle i Zębowice.

7 czerwca W miejsce ppłk. Macieja Mielżyńskiego naczelnym komendantem Wojsk Powstańczych                     
w III powstaniu śląskim mianowany został płk Kazimierz Zenkteller-Wyrwas.

5 lipca Zakończyło się III powstanie śląskie.

12 października Po dwumiesięcznych debatach Rada Ligi Narodów podjęła decyzję o podziale Górnego Śląska.

20  października Rada Ambasadorów przy Lidze Narodów dokonała podziału Górnego Śląska.

1922

15 maja
Podpisano polsko-niemieckie porozumienie w sprawie Górnego Śląska, tzw. Konwencję Genew-
ską, która normowała całokształt życia społeczno-politycznego i gospodarczego na 15 lat od czasu 
jej wprowadzenia.

18 czerwca Rozpoczęło się przejmowanie przez władze polskie i niemieckie górnośląskiego terenu plebiscy-
towego.

20 czerwca Oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego wkroczyły do Katowic, 
dokumentując w ten sposób połączenie części Górnego Śląska z Polską.

22 czerwca Rzeczpospolita Polska objęła oficjalnie w posiadanie przyznaną wschodnią część Górnego Śląska.

9 lipca Władze polskie i niemieckie zakończyły akcję przejmowania górnośląskiego terenu plebiscytowego.

15 lipca Weszła w życie podpisana 15 maja Konwencja Genewska.

16 lipca W Katowicach odbyła się uroczystość przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.



Z okazji 100. rocznicy powstań ślą-
skich Archiwum Państwowe w Kato-
wicach przygotowało wystawę „Śląsk 
był polski – będzie polski!”, poświę-
coną pokazaniu dziejów powstań 
śląskich z perspektywy Państwa Pol-
skiego i Polaków. 

Archiwa Państwowe w Polsce dys-
ponują na temat kontaktów między 
Polską a Górnym Śląskiem w  latach 
1918-1922 dużym zasobem źródło-
wym. Są  to głównie dokumenty, ale 
także korespondencja prywatna, ma-
teriały ikonograficzne i mapy. Dzięki 
inicjatywie Archiwum Państwowego 
w Katowicach i  pomocy archiwów 
państwowych z całej Polski, udało się 
wybrać najciekawsze przykłady z za-
chowanej obszernej dokumentacji. 

Na wystawie znalazła się tylko nie-
wielka część olbrzymiego zbioru 
potwierdzającego, jak wielki wysiłek 
w trudnym okresie odbudowy nie-
podległej Rzeczypospolitej wzięło 
na siebie Państwo Polskie i  Polacy, 
by pomóc Górnoślązakom. Wystawę 
opracował prof. zw. dr hab. Ryszard 
Kaczmarek.
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„Śląsk był polski - będzie polski”
wybrane plansze wystawy zorganizowanej 
przez Archiwum Państwowe w Katowicach 



1. Polscy archiwiści od lat zabezpieczali archiwalia powstańcze?

Katowickie Archiwum Państwowe utworzone w 1932 roku decyzją wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego pod nazwą Archiwum 
Akt Dawnych Województwa Śląskiego już w latach trzydziestych zaopiekowało się spuścizną kancelaryjną wytworzoną przez polskie 
organizacje w okresie szeroko rozumianych wydarzeń lat 1918-1922. Zawierucha wojenna zdekompletowała archiwalia z okresu po-
wstań śląskich w zasobie katowickiego Archiwum. Z ocalałych szczątków dzięki mrówczej pracy archiwistów, w tym zwłaszcza Edwarda 
Długajczyka, udało się opracować i przekazać w postaci inwentarzy udostępnianych w pracowni naukowej Archiwum to, co pozostało 
z dokumentacji z lat 1918-1922. Korzystały z tego materiału pokolenia historyków.

2. Część archiwaliów powstańczych trafiła do Ameryki?

Jest nią zespół archiwalny nr 008 przechowywany w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Składa się on głównie z materiałów 
wytworzonych przez struktury Wojska Polskiego. Na kartach 839 jednostek archiwalnych znajdziemy informacje interesujące zarówno 
historyków, jak i genealogów. Nowojorski zbiór historycznie stanowi część przedwojennego „Archiwum Powstań Śląskich”, przecho-
wywanego do 1939 roku w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie. W trakcie działań wojennych archiwiści wojskowi, chcąc 
chronić powstańców i ich rodziny, wywieźli powstańcze dokumenty osobowe do Rumunii. Stamtąd w 1941 r. przez Lizbonę trafiły one 
do Nowego Jorku. Pozostałe akta, przechowywane przed 1939 rokiem w CAW, przetrwały wojnę. Mimo wywiezienia przez Niemców do 
Gdańska, powróciły po zakończeniu działań wojennych do macierzystego archiwum w Warszawie – Rembertowie. Tam od lat 60. XX w. 
były udostępniane historykom. O archiwaliach wywiezionych do Stanów Zjednoczonych zapomniano na długie lata.

3. Dzięki zaangażowaniu archiwistów państwowych z Polski dokumenty powstańcze z Instytutu Józefa   
Piłsudskiego w Nowym Jorku zostały uratowane przed degradacją i udostępnione?

W 1997 roku po potwierdzeniu informacji i upowszechnieniu wiedzy o archiwaliach z czasów powstań śląskich przechowywanych 
w Instytucie J. Piłsudskiego, zasobem tym zainteresował się Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, który z mocy „Ustawy o naro-
dowym zasobie archiwalnym i archiwach” jest aktywnym opiekunem archiwaliów przechowywanych przez tzw. instytucje polonijne. 
W wyniku pertraktacji dnia 19 grudnia 2002 roku została zawarta umowa pomiędzy NDAP a Instytutem J. Piłsudskiego o przewiezieniu 
do Polski zespołu archiwalnego „Powstania Śląskie” i tu poddaniu go konserwacji, a także o wykonaniu kopii zabezpieczających w postaci 
mikrofilmów oraz kopii cyfrowych. Koszty tej operacji pokryte zostały częściowo z funduszy państwowych będących w dyspozycji NDAP, 
a częściowo przez Śląski Urząd Marszałkowski, któremu podlega Biblioteka Śląska w Katowicach, gdzie przeprowadzono główne prace 
konserwatorskie oraz mikrofilmowanie. Zadanie wykonania kopii cyfrowych z mikrofilmów NDAP zlecił katowickiemu archiwum. Przeło-
mem w formie udostępniania tych materiałów było opublikowanie ich kopii cyfrowych w 2011 roku na stronie nowojorskiego Instytutu, 
co wskazało nowy kierunek upowszechniania archiwaliów powstańczych.

...część archiwaliów 
powstańczych 

    trafiła do Ameryki?
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4. Całość dokumentacji dawnego „Archiwum Powstań Śląskich” można obecnie przeglądać w formie   
mikrofilmów i skanów?

W czasie, gdy trwały ostatnie prace związane z digitalizacją zespołu „Powstania Śląskie”, do katowickiego Archiwum Państwowego do-
tarła informacja, że w wyniku apeli środowiska śląskich naukowców i polityków w CAW dobiegała końca digitalizacja zespołu „Powstania 
Górnośląskie”, sfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Uroczyste przekazanie skanów do katowickiego archiwum odbyło 
się 19 sierpnia 2010 roku w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Archiwum w Katowicach otrzymało do udostępniania 
275.702 skanów. Po pewnym czasie okazało się, że nie jest to całość zespołu „Powstania Górnośląskie”, digitalizacją nie objęto bowiem 
tzw. dopływów z różnych okresów. Na przełomie 2010 i 2011 roku udało się przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Archiwum uzyskać 
wsparcie finansowane ze strony NDAP i Urzędu Marszałkowskiego dla tego zadania i w 2011 roku została dokończona digitalizacja ze-
społu „Powstania Górnośląskie”. Wykonanych zostało dodatkowo 151.000 skanów. W sumie cały zespół został zdigitalizowany na 428.815 
skanach. Pozostało tylko ustalenie domeny, gdzie skany te mogły zostać opublikowane. Ostatecznie zadania tego podjęło się CAW 
i w 2012 roku opublikowało całość zespołu na swojej stronie.

5. Archiwiści państwowi udostępnili dużo więcej dokumentów powstańczych?

Uznano, że rocznicowe obchody 90-lecia powstań śląskich są dobrą okazją, aby dokończyć akcję digitalizacji archiwaliów z okresu po-
wstań śląskich i plebiscytu przez zeskanowanie akt znajdujących się w zasobach innych archiwów państwowych. Ostatecznie ograniczo-
no się z różnych przyczyn tylko do zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Skanowanie zostało przeprowadzone na przełomie 
lat 2011 i 2012. Digitalizacji poddano 10 zespołów archiwalnych: 12/24 Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu, 12/15 Polski 
Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu, 12/16 Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku, 12/66 Związek Powstańców 
Śląskich, 12/67 Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego, 12/2146 Klub Powstańców w Katowicach, 
12/470 Związek Peowiaków Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach, 12/273 Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Ka-
towicach, 12/309 Wydział Aprowizacji Międzysojuszniczej w Gliwicach (Ernährungsausschuss der Internallierten Kommission Gleiwitz) 
i  17/7 Niemiecki Komisariat Plebiscytowy – Podkomisariat w Pszczynie (Plebiszitkommissariat für Deutschland - Unterkommissariat 
Pless). W sumie uzyskano 68.480 skanów. Zostały one opublikowane w 2013 roku na portalu www.szukajwarchiwach.pl.

6. Kopie cyfrowe dokumentów dotyczących powstań śląskich liczą prawie 600 tysięcy skanów    
i są dostępne online?

W latach 2005-2012 dzięki pracy archiwistów państwowych i licznym zabiegom organizacyjnym wykonanych zostało w sumie 587.993 
skany akt bezpośrednio lub pośrednio związanych z wydarzeniami z lat 1919-1922 na Górnym Śląsku. Co szczególnie warto podkre-
ślić, wszystkie zdigitalizowane archiwalia zostały opublikowane w Internecie, co ułatwiło niewątpliwie prace badawcze. Równolegle 
w 2011 r. w Archiwum Państwowym w Katowicach została opracowana pomoc informacyjna dla zdigitalizowanych archiwaliów, która 
ukazała się jako tom III serii wydawniczej „Archivum Silesiae Superioris”: Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym 
Śląsku w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach.

7. Przed nami nadal pozostaje wyzwanie szerokiego dostępu do wszystkich archiwaliów związanych   
z powstaniami śląskimi?

Niewątpliwy sukces archiwistów państwowych, osiągnięty zwłaszcza dzięki zaangażowaniu naszych kolegów z Katowic, nie zamyka 
oczywiście możliwości prowadzenia dalszych prac w tym zakresie. Od 2018 roku trwa digitalizacja zespołu 45/46 Naczelne Dowództwo 
Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku w Opolu, przechowywanego w Archiwum Państwowym w Opolu. Ciągle na digitalizację 
i masowe upowszechnienie w Internecie czekają akta zespołu 338/338 Teki Baczyńskiego z zasobu CAW. Odrębnym zagadnieniem jest 
ewentualna digitalizacja innych materiałów rozproszonych po licznych zespołach wytworzonych przez państwowe i samorządowe wła-
dze polskie przechowywanych w archiwach polskich. (PG/SM)

Materiały archiwalne z Instytutu Piłsudskiego w trakcie konserwacji w Bibliotece Śląskiej w Katowicach
(2003 r. fot. CLKA)



W 2020 r. Archiwum Państwowe w Opolu zorganizowało konkurs na scena-
riusz lekcji dotyczącej powstań śląskich,  oparty na materiałach zawartych 
na stronie www.powstancyslascy.pl.

Nagrodzone i wyróżnione scenariusze są dostępne na stronie i  mogą być 
 wykorzystywane przez nauczycieli na lekcjach.

1. Scenariusz lekcji pt. „O powstaniach śląskich – 
edukacyjna gra historyczna”, opracowany przez 
Panią Alinę Ślimak, zajął II miejsce w konkursie 
edukacyjnym zorganizowanym przez Archiwum 
Państwowe w Opolu 

2.  Scenariusz lekcji pt. „Strona pełna faktów, czyli 
powstańczy escape room”, opracowany przez 
Panią Grażynę Modrzewską, zajął I miejsce w 
konkursie edukacyjnym zorganizowanym przez 
Archiwum Państwowe w Opolu
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3. Scenariusz lekcji pt. „Cud nad Odrą - czyli hi-
storia powstań śląskich”, opracowany przez 
Pana Waldemara Szydłę, zdobył wyróżnie-
nie w konkursie edukacyjnym zorganizowa-
nym przez Archiwum Państwowe w Opolu 

4. Scenariusz lekcji pt. „Powstania śląskie 
i  plebiscyt na Śląsku w latach 1919-1921”, 
opracowany przez Panią Mariolę Przes-
dzink-Winnik, zajął III miejsce w konkursie 
edukacyjnym zorganizowanym przez Archi-
wum Państwowe w Opolu

5. Scenariusz lekcji pt. „Powstania Śląskie i ich 
historia ukryta w źródłach”, opracowany 
przez Panią Julitę Kiełbasę, zdobył wyróż-
nienie w konkursie edukacyjnym zorga-
nizowanym przez Archiwum Państwowe 
w Opolu 

3

5

4



więcej

OPARTE NA FAKTACH

Zeskanuj kod i wejdź na stronę!

Newsy z frontu, jak głosować, wojna propagandowa...



Wśród walczących w  III  po-
wstaniu  śląskim nie brakowa-
ło także… marynarzy. Mało 
tego – dowodzili oni pułkiem 
ułanów (bosman i  podporucz-
nik marynarki) i przejęli wszystkie (czyli 3) samochody pancerne w I dywizji. 
Ich – marynarzy – zasługą było wysadzenie 2 maja 1921 roku wszystkich mo-
stów na Odrze.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212/139

Od pierwszych dni III powstania śląskiego (czy powstań śląskich w ogóle) wy-
raźnie widać było różnice w doświadczeniu dowództwa polskiego i niemiec-
kiego: czym było ok.  200 oficerów na 35.000 powstańców po stronie pol-
skiej wobec generałów, kapitanów i majorów niemieckich? Mało kto myślał, 
że walki zaczepne z Niemcami przerodzą się w wojnę – przecież „powstaniec 
poza karabinem ze szczupłą ilością amunicji nie miał zupełnie żołnierskiego 
sprzętu”, jak pisał R. Horoszkiewicz. Jednak „zapał pierwszych majowych dni 
działał prawdziwe cuda…”
Archiwum 
Państwowe 
w Opolu, 
sygn. 45/3212/139

W III powstaniu śląskim sensację i  zdziwienie w  szere-
gach samych powstańców (nie mówiąc już o stronie 
przeciwnej) wzbudzali kawalerzyści… w czerwonych 
spodniach. Szyli je z koców do okrywania koni. Było to 
jedyne, co ich łączyło – każdy z nich jeździł „na innym 
siodle, inną szkołą”.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212/139

Niemcy z dumą podawali informacje o liczeb-
ności swoich oddziałów – najczęściej poda-
jąc ilość 30.000 żołnierzy. Tymczasem dane 
o  polskich oddziałach powstańczych wahają 
się między 25.000 a  60.000 (!) Przy niemiec-
kiej karności i  dyscyplinie polski dryl wypa-
dał blado – Roman Horoszkiewicz wspomina 

o „bardzo nieregularnych rapor-
tach” i  urlopach branych z  po-
wodu wyjazdu „po  chleb” czy 
„po bieliznę”, albo „na kilka dni 
do domu” (!) Dobrze, że na po-
lach walki było zdecydowanie 
odwrotnie i  słabo uzbrojeni 
ochotnicy polscy potrafili zada-
wać duże straty wyszkolonym 
oddziałom niemieckim.

Archiwum Państwowe w Opolu, 
sygn. 45/3212/139

NEWSY 
Z FRONTU...



ODEZWA KOMISJI MIĘDZYSOJUSZNICZEJ 
W trosce o  niezakłócony przebieg przekazania władzy na te-
renie plebiscytowym Komisja Międzysojusznicza wydała dnia 
1  lipca  1921 roku dwujęzyczną – po polsku i  po  niemiecku – 
odezwę skierowaną do mieszkańców Górnego Śląska. Odezwa 
podpisana została przez przedstawicieli trzech „Mocarstw So-
juszniczych” (Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii). Z jej treścią moż-
na było się zapoznać w miejscach publicznych, ponieważ zosta-
ła ona wydrukowana w postaci plakatów. Jeden z nich znajduje 
się w zasobie naszego archiwum.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3516/1/9

PROPAGANDA PLEBISCYTOWA 
Plebiscyt na Górnym Śląsku został przeprowadzony dnia 21 
marca 1921 roku. Miał zadecydować o przynależności pań-
stwowej spornego regionu zgodnie z wolą zamieszkującej go 
ludności.

Obie strony konfliktu terytorialnego wykorzystywały wszelkie 
dostępne środki oddziaływania propagandowego. Odwoły-
wano się do argumentów historycznych, ekonomicznych, re-
ligijnych i emocjonalnych. Plakaty, ulotki, ogłoszenia i ilustra-
cje prasowe, zachowane w różnej postaci w naszych zbiorach, 
świadczą dziś o napiętej atmosferze tamtych czasów.

„Górnoślązak”, nr 65 z 20.03.1921 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

„Oppelner Zeitung”, nr 31 z 8.02.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu

„Górnoślązak”, nr 63 z 18.03.1921 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

„Oppelner Zeitung”, nr 43 z 1.03.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu

Ogłoszenie o uroczystej akademii dla uczczenia 

10-lecia Plebiscytu i Powstania, „Polonia” nr 2317 z 19.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa



REGULAMIN PLEBISCYTOWY 
W zasobie bibliotecznym Archiwum Państwowego w  Opolu znajduje się 
pozycja pt. „Projekt Regulaminu Plebiscytowego dla Górnego Śląska”. W 82 
paragrafach, które mieszczą się w  dwunastu rozdziałach, od  określenia 
terenu plebiscytowego aż po  przepisy karne, sformułowano tam zasady 
przeprowadzenia plebiscytu. Broszura zawiera także wzory potrzebnych 
formularzy oraz mapki z  odręcznie wykreślonymi liniami podziału trzech 
powiatów: raciborskiego, namysłowskiego i prudnickiego.

OBCHODY 10. ROCZNICY PLEBISCYTU
W marcu 1931 roku na ówczesnym „polskim Ślą-
sku” obchodzono 10.  rocznicę Plebiscytu, który 
zdecydował o przyznaniu Polsce znacznej części 
regionu. W  polskiej prasie opisywano obchody 
rocznicy, występujące osobistości oraz szczególne 
wydarzenia. Opolska Tajna Policja (Gestapo) pilnie 
śledziła doniesienia na ten temat.

Wiele interesujących materiałów dotyczących 
przebiegu Plebiscytu zamieściła wówczas „Polo-
nia”. W numerze 2318 z 20 marca 1931 r., którego 
okładka składa się niemal wyłącznie z  wielkiego 
zdjęcia Wojciecha Korfantego, znalazła się specjal-
na wkładka zawierająca liczne fotografie z okresu 
Plebiscytu i III powstania śląskiego.

„Projekt Regulaminu Plebiscytowego dla Górnego Śląska” 
Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu, 

sygn. 2063

Fotografie z „Polonii” nr 2318 z 20.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Ogłoszenie o uroczystej akademii dla uczczenia 

10-lecia Plebiscytu i Powstania, „Polonia” nr 2317 z 19.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa



Wpisz nazwisko
lub wskaż jego 
pierwszą literę

1

Kliknij w wybrany 
wynik wyszukiwa-
nia, by przejść do 
strony „Szukaj 
w archiwach”

2



Zeskanuj kod i wejdź na stronę!

JAK SZUKAĆ? Krok po kroku...

Baza „Znajdź powstańca” powstała specjalnie z okazji 100-lecia powstań śląskich. Nazwiska w niej zawarte występują 
w materiałach archiwalnych opolskiego i katowickiego archiwum. W latach 2019-2021 baza jest stale uzupełniana.

Występowanie nazwiska w bazie nie zawsze będzie oznaczało, że dana osoba brała udział w powstaniu. Możliwe, 
że jakieś nazwisko pojawiło się jedynie w kontekście wydarzeń powstańczych. Aby sprawdzić, jaka była rzeczywista 
rola danej osoby w wydarzeniach sprzed 100 lat, trzeba zajrzeć do oryginalnych materiałów archiwalnych. 
Baza sama naprowadza,  jak to zrobić - przekierowuje na portal www.szukajwarchiwach.gov.pl, gdzie można zapo-
znać się ze skanami archiwaliów lub otrzymać wskazówkę, jakie dokumenty warto przeczytać. 
Później pozostaje już tylko wizyta w archiwach. 

Zapraszamy!

Wybierz skan, 
który Cię 
zainteresował

3

Pobierz skan
i zapisz na dysku

4



Przykładowe 
dokumenty powstańcze
z zasobu Archiwum 
Państwowego 
w Opolu





WIRTUALNY ALBUM



Proponujemy Ci podróż wehikułem czasu - obejrzyj zdjęcia uczestników powstań śląskich oraz wydarzeń związanych 
z tamtym okresem. Specjalnie wybraliśmy je na tę okazję z zasobu Archiwów Państwowych w Opolu i Katowicach 
oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Zapraszamy!

Urząd celny w Radzionkowie na granicy polsko-niemieckiej
Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2926/347

Członkowie Związku 
Polskiej Organizacji Wojskowej 
powiatu lublinieckiego, 1939 r.
Archiwum Państwowe w Opolu, 
sygn. 45/2926/347

Członkowie Zarządu Koła i komendy placówek Związku 
Polskiej Organizacji Wojskowej powiatu lublinieckiego, 1939 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2926/347

Uczestnicy III powstania śląskiego, 1921 r.
Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/109520



Uczestnicy III powstania śląskiego, 27 V 1921 r.
Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/109849

Sztab IV baonu Fryderyka Woźniaka, 
Toszek, lipiec 1921 r.
Archiwum Państwowe w Opolu,
sygn. 45/2926/341/2

Grupa powstańców z powiatu raciborskiego, maj 1921 r. 
Na tablicy specyficzny dla języka tych lat na Górnym Śląsku 

napis: 1921 Mai Powstańze Górno Ślanscy
Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/1793/Z-II-402/1

Oryginalny wóz pancerny „Powstaniec” 
zaprezentowany na ulicach Katowic z okazji 15. rocznicy 

wybuchu III powstania śląskiego
Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/27/21/75

Zeskanuj kod i wejdź na stronę!



Pluton powstańczy Marcina Poprawy wchodzący w skład 
Grupy Północnej Podgrupy Butrym, Glinica, 1921 r.
Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2926/343/2

Powstańcza placówka 
na północnych peryferiach Olesna. 
Na zdjęciu wśród stojących: 
dr Zdzisław Londoński (z białą 
opaską na ramieniu), wśród 
siedzących: Kocur, por. Radlicki, 
dowódca baonu „Kalina” 
Stanisław Adamowicz
Archiwum Państwowe w Opolu,
sygn. 45/2926/448/6

Dowództwo Grupy Fryderyka Woźniaka, Toszek, lipiec 1921 r. 
(dr Feliks Urbanowicz, Józef Mościcki-Wieczorek, 

Wieleżyński, Fryderyk Woźniak, Jerzy Łapiński)
Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/341/3

Oficerowie powstańczego baonu „Kalina”. 
Na zdjęciu wśród stojących: 

por. Szuster, komendant Olesna Stanisław Szkudlarz, 
adiutant dowódcy baonu dr Zdzisław Londoński, 

por. Michalik. Wśród siedzących: 
por. Radlicki, dowódca baonu Stanisław Adamowicz

Archiwum Państwowe w Opolu,
sygn. 45/2926/448/5




