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Jan Zamoyski (1542-1605), polityk, mąż stanu, kanclerz i hetman wielki koronny, doradca królów powie-
dział:

 „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie (…) Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja 
publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli”.                          

Jego sentencję  sparafrazował inny wielki Polak, Stanisław Staszic (1755-1826), duchowny, filozof, pisarz, 
uczony a zwłaszcza reformator oświaty.

Cytowane słowa  odnoszą się  również do czasów współczesnych. Ważnym zadaniem samorządów lokal-
nych jest sprawne działanie szkół a chlubą władzy lokalnej uczące się w nich dzieci i młodzież. Dzieje się tak 
również w gminie Gaszowice.

Z okazji setnej rocznicy wybuchu I powstania śląskiego, wydarzenia fundamentalnego dla dziejów naszego 
regionu i kraju, oddajemy uczniom i ich nauczycielom niniejszą publikację. 

Niech dobrze służy Wam  i pogłębia historyczną wiedzę a na jej bazie uczucia patriotyczne.

                                                                                                                    wójt gminy Gaszowice

                                                                                                                  mgr Paweł Bugdol
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Wstęp
W historii państw i narodów są wydarzenia, któ-

re mają dla nich fundamentalne znaczenie. Decydują  
o ich losach na przestrzeni kolejnych lat czy wieków. 
Niestety, często są przyczyną  toczących się sporów, 
zwłaszcza występujących na terenach pogranicza. 
Mają one jeszcze miejsce w czasie przebiegu tych 
wydarzeń a także wiele lat czy nawet wieków po 
nich. Waśnie dotyczą wielu spraw: przebiegu granic, 
problemów społecznych, religijnych a także  gospo-
darczych. Prowadzą także do konfliktów zbrojnych.  
W  realiach współczesnego świata a zwłaszcza pro-
cesów globalizacji  wydawać by się mogło, że będą 
one wyciszane a strony dotychczas oceniające te wy-
darzenia w odmienny sposób dojdą do konsensusu. 
Nic bardziej błędnego. Każdy  naród  posiada swoją  
tożsamość a jej składnikiem jest pamięć przeszłości, 
zwłaszcza tej nacechowanej krzywdami doznanymi 
od innych. Wielkie wydarzenia historyczne w swojej 
genezie, przebiegu i skutkach powiązane są z mnó-
stwem innych wydarzeń i zjawisk wewnętrznych  
i spraw zagranicznych a także problemów społecz-
nych i gospodarczych. 

Przykładem takich wydarzeń są powstania śląskie 
z lat 1919 – 1921. Jako konflikt polsko – niemiecki, 
od momentu jego zaistnienia do chwili obecnej, bu-
dzą różnorodne refleksje i burzliwe spory.  Dotyczy 
to zarówno  Polaków i Niemców a także separaty-
stów i autonomistów  śląskich.  

Polacy obchodzili kolejne rocznice wydarzeń, któ-
re w roku 1922 doprowadziły do przyłączenia do 
Polski znacznej części Górnego Śląska, z jej ludnością  
i potencjałem gospodarczym. 

 W Polsce międzywojennej powstania śląskie stały 
się elementem walki politycznej zwolenników Woj-
ciecha Korfantego i związanego z obozem sanacji 
Wojciecha Grażyńskiego, który od roku 1926 piasto-
wał urząd wojewody śląskiego. Były także elemen-
tem polityki integracji społeczeństwa oraz kształto-
wania się stosunków z Niemcami. 

Po drugiej wojnie światowej powstania śląskie 
zostały wykorzystane przez władze komunistycz-
ne, które chciały uchodzić za kontynuatora walki  
o zachodnią granice Polski. W 25. rocznicę trzecie-
go powstania śląskiego, w roku 1946, podpisano akt 
erekcyjny pomnika powstańców na Górze św. Anny. 
Po roku 1956 położono nacisk, poza narodowym, na 
klasowy charakter walk powstańczych. Po Grudniu 
1970 roku poszerzono pole badań o tematyce po-
wstańczej, zaś żyjących powstańców awansowano 
do stopnia podporucznika a oficerów o stopień wy-
żej. W roku 1983, w czasie pielgrzymki papieża Jana 

Pawła II do Ojczyzny i nieszporów na Górze Świętej 
Anny, Ojciec Święty wspomniał o powstańcach, któ-
rzy w tym miejscu złożyli ofiarę życia. Po roku 1989 
i upadku komunizmu w Polsce podkreślano, że czyn 
powstańczy nie może być zapomniany i przemilcza-
ny. Musi stać się podstawą budowy zaufania, uczenia 
się na błędach i wyciągania wniosków z przeszłości, 
zwłaszcza w stosunkach polsko – niemieckich.

W bieżącym roku  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
podjął decyzję o ogłoszeniu roku 2019 rokiem po-
wstań śląskich

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań 
Śląskich

„Śląsk właśnie dał całej Polsce przykład wytrwałości 
i niezłomności w służbie idei narodowo-państwo-

wej” – Eugeniusz Kwiatkowski.

Powstania Śląskie są niezwykle ważnymi wyda-
rzeniami historii Śląska i historii Polski. Trzy Powsta-
nia Śląskie z lat 1919, 1920, 1921 niosą przesłanie 
dla przyszłych pokoleń. Powstańcza walka o powrót 
do Polski piastowskiego Górnego Śląska cechowała 
się wyjątkową konsekwencją i skutecznością. Mimo 
trwającego kilka wieków oddzielenia regionu od 
reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiec-
ką administrację polityki germanizacyjnej polskość 
przetrwała. Było to głównie zasługą kobiet – matek 
śląskich, które z pokolenia na pokolenie przekazywa-
ły swoim dzieciom i wnukom znajomość języka pol-
skiego, głównie poprzez modlitwę, tradycje i zwycza-
je, a także uczyły swoje dzieci historii Polski. To one  
– matki śląskie wychowały polskich patriotów, którzy 
w godzinie próby nie zawahali się chwycić za broń  
i walczyć o to, aby Śląsk powrócił do Polski.

Dzięki bohaterskim zrywom powstańców śląskich, 
na których czele stali Wojciech Korfanty oraz Alfons 
Zgrzebniok, ich determinacji oraz hojnej daninie krwi 
znacząca część Górnego Śląska została w 1922 r. 
ostatecznie włączona do odradzającej się II Rzeczy-
pospolitej.

Wybitny mąż stanu i wielki przywódca ludu ślą-
skiego Wojciech Korfanty całe życie przeżył ofiarnie 
w nieustającej służbie dla Śląska i Polski. Podczas 
Powstań Śląskich okazał się genialnym strategiem  
i dyplomatą. Zorganizował polską administrację na 
obszarach powstańczych, nie dopuścił do zniszczenia 
górnośląskiego potencjału gospodarczego i dopro-
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wadził do przekazania go Polsce w pełnej sprawno-
ści produkcyjnej, co w zasadniczy sposób przyczyniło 
się do rozwoju gospodarczego II Rzeczypospolitej. 
To potencjał Górnego Śląska umożliwił m.in. budowę 
magistrali węglowej i ułatwił budowę Gdyni czy Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowego.

Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniej-
szych kart w dziejach narodu polskiego, są końco-
wym akordem procesu jednoczenia ziem polskich  
w okresie porozbiorowym. Patriotyzm powstańców, 
ich umiłowanie polskości, rozsądek oraz hart ducha 
tworzą ciągle aktualny wzorzec do naśladowania. 
Niech męstwo, wierna służba i miłość do Ojczyzny, 
którymi wykazali się powstańcy śląscy, będą dro-
gowskazem postępowania i wzorem życia dla przy-
szłych pokoleń, a powstańcze czyny niech pozosta-
ną wyrazem najwyższego patriotyzmu w wymiarze 
ogólnonarodowym i państwowotwórczym.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięcz-
ność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o nie-
podległość Rzeczypospolitej, a potem Jej odbudowę, 
oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt gra-
nic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego  
i ustanawia rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich.

MARSZAŁEK SEJMU

  Również władze samorządowe Województwa Ślą-
skiego podjęły stosowną uchwałę: 

UCHWAŁA NR VI/4/2/2019 SEJMIKU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia roku 2019 Rokiem Stulecia 
Wybuchu I Powstania Śląskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. 
zm.) oraz § 18 a ust. 2 pkt 4 Statutu Województwa 
Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 roku, poz. 6351  
z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§ 1. Ogłasza się rok 2019 Rokiem Stulecia Wybu-
chu I Powstania Śląskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Rok 2019 obfitował w wiele spektakularnych 
wydarzeń i uroczystości związanych z 100. roczni-
cą wybuchu I powstania śląskiego. Najważniejsze  
z nich to: sesja Sejmu Województwa Śląskiego  
z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, defilada w Ka-

towicach z okazji Święta Wojska Polskiego, 99. rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej i 100. rocznicy wybuchu  
I Powstania Śląskiego oraz koncert „Rapsodia Śląska” 
Jana A.P. Kaczmarka na Stadionie Śląskim i plenero-
we słuchowisko multimedialne w Parku Śląskim Te-
atru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. 
W Rybniku uczczono rocznicę czynu powstańczego 
świętem Wojska Polskiego oraz 100-lecia wybuchu 
I Powstania Śląskiego. Złożono kwiaty pod pomni-
kiem powstańców oraz wspomniano postać Alfonsa 
Zgrzebnioka. Z tej okazji odbył się także rajd śladami 
powstań śląskich, wystawiono spektakl „ Za mało na 
wojnę, za dużo na pokój”. W RCK zorganizowano wy-
stawę  „Przełomowy czas 1918-1922”. Władze mia-
sta przygotowały  piknik powstańczy i grę miejską. 
Odbyła się również konferencja naukowa.

O obchodach wybuchu I powstania śląskiego po-
myślano również w gminie Gaszowice. Jednym z po-
mysłów jest publikacja, która powstała z inicjatywy 
wójta gminy Gaszowice-Pawła Bugdola. Skierowa-
na jest ona w pierwszej kolejności do młodych ludzi 
zamieszkujących: Gaszowice, Szczerbice, Czernicę,  
Łuków Śląski i Piece. Jednym z  priorytetów państwa 
polskiego  ustalonych w kierunkach realizacji polity-
ki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 
jest:  „wychowanie do wartości przez kształtowanie 
postaw obywatelskich i patriotycznych”. Książka wpi-
suje się więc w zadania stojące przed szkołami nie 
tylko na terenie gminy Gaszowice.  Młodzi ludzie po-
winni poznać historię powstań śląskich opowiedzia-
ną w przystępny sposób i wolną od politycznych spo-
rów. Losy ich przodków wpisały się w  dzieje narodu 
polskiego a także  Europy. Należy stwierdzić, że wy-
darzenia związane  z wyżej wymienionymi powsta-
niami, są mało a często zupełnie nieznane w Polsce  
a także na Górnym Śląsku. Publikacje przybliży więc 
uczniom ten wycinek historii, który był ważny i jest 
nadal ważny dla tożsamości państwa i regionu. 

Książka ma służyć nauczycielom nie tylko w rocz-
nicowych latach 2019-2021, lecz także w przyszło-
ści, dlatego autorzy umieścili w niej materiały pomoc-
ne w pracy z uczniami. Są nimi: kalendarium okresy 
powstań śląskich i plebiscytu, zdjęcia oraz notki bio-
graficzne ludzi szczególnie zasłużonych w czasie walk 
powstańczych, teksty pieśni powstańczych, propo-
zycja wykorzystania filmów, zwłaszcza Kazimierza 
Kutza, określonych mianem Tryptyku Śląskiego: „Sól 
ziemi czarnej”, „Perła w Koronie”, „Paciorki jednego 
różańca”. Bardzo cenne z punktu widzenia edukacji 
regionalnej wydaje się przedstawienie miejsc związa-
nych z prezentowanym okresem. W edukacji szkolnej 
pomocne mogą być również: literatura powstańcza  
i plakaty plebiscytowe. W książce umieszczono mapę 
obszaru, na którym miały miejsce trzy powstania 
śląskie a także zdjęcia archiwalne. Nauczycielom za-
proponowano liczne miejsca, które warto odwiedzić 
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z okazji tej rocznicy. Polska szkoła, zwłaszcza na Gór-
nym Śląsku musi kultywować pamięć o powstaniach 
lat 1919-1920-1921. Muszą być one wpisane w pla-
ny pracy szkół i inspirować społeczność szkolną do 
kreatywnych działań a poprzez to budzić postawę 
patriotyzmu wyrażonego wdzięcznością dla pokole-
nia powstańców śląskich będącego  wzorem dla mło-
dego pokolenia Polaków. 

W książce publikujemy także tekst opowiadania, 
które splata ze sobą czas miniony z obecnym. Dwoje 
dzieci, Ania i Janek,  mieszkający we współczesnych 
czasach w  Czernicy przeżywają niezwykłą  przygodę. 
W magiczny sposób przenoszą się  w czasy powstań 
śląskich. Swoją przygodę rozpoczynają  w Gaszowi-
cach, skąd wraz z grupę miejscowych powstańców 
podążają do Czernicy. W czasie swojego marszu 
uczestniczą w potyczce z Niemcami. Tekst wzboga-
cono archiwalnymi i współczesnymi zdjęciami oraz 
wykazem osób uczestniczących w powstaniach ślą-

skich a mieszkających na terenie obecnej gminy Ga-
szowice.                                         

Dlaczego o powstaniach śląskich trzeba mówić  
i o nich uczyć w szkołach? W opinii profesora Fran-
ciszka Antoniego Marka: „O powodzeniu powstań  
śląskich zdecydował  ich ludowy charakter, który jest 
nie tylko największym fenomenem w dziejach narodu 
polskiego, ale także wyjątkowym zjawiskiem w dzie-
jach narodów europejskich”. Profesor Marek Masnyk 
dodaje: „Strona niemiecka ma oczywiście prawo do 
innej oceny tych wydarzeń, straciła przecież część 
swojego terytorium (…). Niemniej zarówno powsta-
nia, jak i zachowanie języka oraz polskości na terenie, 
który od połowy XIV w. Śląsk był poza granicami Pol-
ski, były  fenomenem”.
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Kalendarium okresu powstań 
śląskich i plebiscytu ze szczególnym 

uwzględnieniem I powstania śląskiego
• Druga połowa XIX wieku – następuje rozwój 

polskich organizacji kulturalnych, sportowych 
oraz religijnych na terenie Górnego Śląska oraz  
wyraźny podział społeczeństwa na grupy naro-
dowościowe: polską i niemiecką.

• 28 lipiec 1914-11 listopad 1918 – okres trwania  
I wojny światowej.

• 25 październik 1918 – przemówienie Wojciecha 
Korfantego wygłoszone w parlamencie niemiec-
kim, w którym zażądał włączenia Górnego Ślą-
ska do państwa polskiego.  

• 11 listopad 1918 – układ rozejmowy w Compie-
gne kończący I wojną światową.

• Jesień 1918 – ukształtowanie się na Górnym 
Śląsku trzech konkurencyjnych obozów: nie-
mieckiego, polskiego i separatystycznego.

• W Wielkopolsce powstaje Naczelna Rada Lu-
dowa z Wojciechem Korfantym a w Bytomiu 
Podkomisariat NRL kierowany przez Kazimierza 
Czaplę.

• Uaktywniają się partie polityczne: chadecja 
(Wojciech Korfanty), socjaliści (Józef Biniszkie-
wicz), robotnicza (Józef Rymer).

• 11stycznia 1919 – powstaje Główny Komitet 
Wykonawczy Polskiej Organizacji Wojskowej 
Górnego Śląska (POW GŚ), którego przewodni-
czącym został Józef Grzegorzek.

• Niemcy tworzą Vebrand Heimattreuer Ober-
schlesier (Związek Górnoślązaków Wiernych Oj-
czyźnie).

• Powstaje separatystyczny Związek Górnośląza-
ków ( Tomasz  i Jan Reginek, Ewald Latacz).

• 18 stycznia 1919 – rozpoczęcie  obrad  kon-
ferencji w Paryżu, w czasie której rozstrzygano 
warunki pokoju z Niemcami. Na początku zaak-
ceptowano polski postulat przyłączenia Górne-
go Śląska, lecz zmieniono go na przeprowadze-
nie plebiscytu.

• 28 czerwca 1919 – podpisanie traktatu pokojo-
wego w Wersalu.

• Lipiec 1919 – aresztowania,  pogłoski o przygo-

towaniu list prosktypcyjnych polskich działaczy, 
strajki na kopalniach i w hutach.

• 15 sierpień 1919 – masakra w Mysłowicach,  
w czasie której otwarto ogień do bezbronne-
go tłumu. Wśród ludności cywilnej były ofiary 
śmiertelne.

• 11 sierpnie 1919 – zebranie w Strumieniu przy-
wódców POW, w czasie którego omawiano 
możliwość wybuchu powstania. Aresztowanie 
Józefa Grzegorzka.

• Część komendantów POW pod wpływem Mak-
symiliana Iksala ogłasza wybuch powstania  
na dzień 17 sierpnia.

• Walki koncentrują się we wschodniej części po-
wiatu pszczyńskiego. Powstańcy odnieśli suk-
cesy w: Tychach, Czułowie, Paprocanach, Boj-
szowach, Jedlinie, Bijasowicach i Bieruniu oraz  
w powiecie rybnickim w Gołkowicach i Godowie.

• Dowódcą powstania zostaje Alfons Zgrzebniok. 
Do potyczek dochodzi w powiatach: rybnic-
kim, katowickim, bytomskim, gliwickim, tarno-
górskim, chorzowskim, w Tarnowskich Górach, 
Bytomiu, Zabrzu, Radzionkowie i Piekarach 
Śląskich. Rząd polski nie może interweniować 
zbrojnie. Ogranicza się do dostarczania broni.

• 24 sierpnia 1919 – Alfons Zgrzebniok podej-
muje decyzję o zakończeniu walk. Uczestnicy 
powstania udają się do obozów dla uchodźców 
ulokowanych po polskiej stronie granicy.

• Styczeń 1919 – na teren plebiscytowy wkraczają 
oddziały alianckie (francuskie, brytyjskie i wło-
skie). Władzę cywilną i wojskową sprawuje Mię-
dzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa 
na Górnym Śląsku z siedzibą w Opolu. Powstają: 
Polski Komisariat Plebiscytowy (Wojciech Kor-
fanty) oraz Niemiecki Komisariat Plebiscytowy 
(Kurt Urbanek). Trwa kampania plebiscytowa. 
Dochodzi do walk pomiędzy Polakami i Niem-
cami. 17 sierpnia, w Katowicach ginie zamordo-
wany przez Niemców polski działacz narodowy  
i lekarz Andrzej Mielęcki.

• Wojciech Korfanty ogłasza wybuch II powstania 
śląskiego (18/19 sierpnia – 25 sierpnia 1920). 
Po zawieszeniu broni utworzono Policję Plebi-
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scytową APO  (Abstimmungspolizei).

• 20 marzec 1921 – przeprowadzenie plebiscy-
tu górnośląskiego. Za przynależnością do Pol-
ski głosowało 40,3% głosujących, za Niemcami 
59,4%.

• Korfanty proponuje linię podziału obszaru plebi-
scytowego (Linia Korfantego). Komisja aliancka 
nie akceptuje takiego rozwiązania.

• W nocy z 2 na 3 maja wybucha III powstanie ślą-
skie. Siły powstańcze wzmocnione ochotnikami 
z Wojska Polskiego liczą 46-60 tys. Dowódcą 
zostaje ppłk. Maciej Mielżyński. Po dotarciu  
do „Linii Korfantego” Naczelna Komenda Wojsk 
Powstańczych ogłosiła wstrzymanie działań 
ofensywnych (10 maja 1921).

• 21 maja dochodzi do bitwy o Górę Świętej Anny. 
Oddziałami powstańczymi dowodzą: Franciszek 
Rataj i mjr Jan Ludyga – Laskowski. Oddziały 
polskie zostają wyparte 26 maja.

• 26 czerwiec 1921 – podpisanie porozumienia 
o wycofaniu oddziałów walczących stron z linii 
frontu. 

• 5 lipiec 1921 – zakończenie III powstania ślą-
skiego.

• 12 październik 1921 – decyzją Rady Ligi Naro-
dów w sprawie podziału Górnego Śląska między 
Polską i Niemcy.

• 20 Październik 1921 – zatwierdzenie decyzji 
przez Radę Ambasadorów.

• Czerwiec 1922 – objęcie przyznanej Polsce czę-
ści Górnego Śląska przez wojska polskie i polską 
administrację. Utworzono Województwo Ślą-
skie, któremu przyznano autonomię. 



9

Osoby
Bohaterem zbiorowym powstań śląskich był bez 

wątpienia lud tej ziemi pragnący powrotu do Ma-
cierzy. Miał on swoich wybitnych przywódców. Pre-
zentujemy postaci tych, którzy w szczególny sposób 
zapisali się w historii powstańczego zrywu Ślązaków.  
W notkach biograficznych ograniczono się do dzia-
łalności wymienionych osób w okresie powstań ślą-
skich i plebiscytu: 

WOJCIECH KORFANTY – urodzony w roku 1873 
w osadzie Sadzawka (obecnie Siemianowice Śląskie), 
zmarł w roku 1939 w Warszawie. Polski przywódca 
narodowy na Śląsku związany z chrześcijańską demo-
kracją. W latach 1918-1919 członek Naczelnej Rady 
Ludowej w Wielkopolsce. Polski komisarz plebiscyto-
wy na Górnym Śląsku. Przywódca III powstania ślą-
skiego. W odrodzonej Polsce poseł na Sejm, wicepre-
mier rządu. 

JÓZEF RYMER – urodzony w roku 1882 w Za-
bełkowie, zmarł w roku 1922 w Katowicach. Górnik, 
polityk, działacz społeczny, przywódca powstańczy, 
działacz plebiscytowy, poseł na Sejm RP, pierwszy 
wojewoda śląski.

MACIEJ MIELŻYŃSKI, ps. Nowina – Doliwa. Uro-
dzony w roku 1869 w Chobienicach, zmarł w roku 
1944 w Wiedniu. Hrabia, podpułkownik WP, działacz 
narodowy w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku. Wódz 
naczelny III powstania śląskiego.

JAN WYGLENDA – urodzony w roku 1894  
w Brzeżnicy k. Raciborza, zmarł w roku 1973 w Ryb-
niku. Działacz plebiscytowy i uczestnik powstań ślą-
skich. W czasie I powstania śląskiego dowódca w bi-
twie pod Godowem. 

JERZY ZIĘTEK – ps. Jorg. Urodzony w roku 1901 
w Gliwicach, zmarła w roku 1985 w Zabrzu. Polityk, 
urzędnik, samorządowiec, działacz społeczny, partyj-
ny i państwowy, generał WP. W latach 1919-1921 
aktywny działacz na rzecz przyłączenia Górnego Ślą-
ska do Polski. 

ANDRZEJ MIELĘCKI – urodzony w Hucisku  
w roku 1864, zmarł w roku 1920 w Katowicach. Pol-
ski działacz społeczny i polityczny na Górnym Śląsku, 
lekarz. W roku 1919 prowadził kursy sanitarne dla 
POW Górnego Śląska oraz sprowadzał broń z Polski. 
W roku 1920 członek Polskiego Komitetu Plebiscy-
towego w Katowicach. Zginął w czasie zamieszek  
z rąk niemieckich bojówkarzy 17 sierpnia 1920 roku 
w Katowicach.
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MAKSYMILIAN IKSAL – urodzony w roku 1895 
Turzyczce (dzisiaj dzielnica Wodzisławia Śląskie-
go). Zmarł w roku 1981. W roku 1918 współtwo-
rzył POW Górnego Śląska w powiecie rybnickim.  
W czasie I powstania śląskiego stanął na czele od-
działu, który zdobył Gołkowice. Walczył w II i III po-
wstaniu śląskim. Był czynnym działaczem w okresie 
plebiscytu.

KONSTANTY WOLNY –urodzony w roku 1877 
w Bujakowie, zmarł w roku 1940 we Lwowie. Dzia-
łacz narodowy i społeczny na rzecz polskości Górne-
go Śląska. Współpracownik Wojciecha Korfantego. 
Pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego. W roku 1919 
działacz Śląskiej Dzielnicy Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Uczestnik III powstania ślą-
skiego.  

JÓZEF GRZEGORZEK – urodzony w roku 1885  
w Marklowicach Dolnych, zmarł w roku 1961  
w Katowicach. Polski działacz narodowy, przywódca 
POW i plebiscytowy. 11 sierpnia 1919 roku wybra-
ny komendantem głównym POW Górnego Śląska. 
16 sierpnia 1919 roku, przed wybuchem I powsta-
nia śląskiego, aresztowany na dworcu kolejowym  
w Pawłowicach i uwięziony w Twierdzy Kłodzkiej. 

JAN BRANDYS – urodzony w roku 1886 w Paw-
łowicach – Dębinie, zmarł w roku 1970 w Londynie. 
Uczestnik powstań śląskich i działacz plebiscytowy. 
W czerwcu 1919 roku naczelny kapelan wojsk po-
wstańczych.

MICHAŁ GRAŻYŃSKI – urodzony w roku 1890 
w Gdowie, zmarł w roku 1965 w Londynie. Działacz 
niepodległościowy, społeczny i harcerski. Wojewoda 
śląski związany z sanacją. Członek komendy POW 
Górnego Śląska. Zastępca szefa sztabu Dowództwa 
Ochrony Plebiscytu oraz szef sztabu grupy „Wschód” 
w III powstaniu śląskim. 

ARKADIUSZ BOŻEK – urodzony w roku 1899  
w Marklowicach, zmarł w roku 1954 w Katowicach. 
Polski działacz na Śląsku Opolskim. Uczestnik po-
wstań śląskich. W roku 1919 polski radny gminy Mar-
kowice. Działacz POW Górnego Śląska. Dowódca  
2 kompanii 4 pułku raciborskiego w czasie I powsta-
nia śląskiego, w którym wysadził strategiczny most 
na Odrze. W roku 1920 walczył z niemieckimi bojów-
kami w Raciborzu. 
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ALFONS ZGRZEBNIOK – ps. „Rakoczy”. Urodzo-
ny w roku 1891 w Dziergowicach, zmarł w roku 1937 
w Marcinkowicach koło Nowego Sącza. Nauczyciel, 
działacz samorządowy, śląski działacz polityczny, 
komendant powstańczy, wicewojewoda białostocki. 
Organizator  struktur i komendant  POW w powiecie 
kozielskim. Dowódca w I i II powstaniu śląskim. Ak-
tywny uczestnik III powstania. 

ROBERT OSZEK -  urodzony w roku 1896 w Za-
brzu, zmarł w roku 1938 w Katowicach. Kapitan ma-
rynarki, oficer Polskiej Marynarki Wojennej, dowódca 
III powstania śląskiego. Stanął na czele specjalnego 
oddziału szturmowego wyposażonego w samochody 
pancerne. Walczył w bitwie o Górę Świętej Anny.

MIKOŁAJ WITCZAK – urodzony w roku 1896 we 
Wrocławiu, zmarł w roku 1976 w Rybniku. Polski 
działacz społeczny i plebiscytowy, powstaniec śląski. 
Działacz POW Górnego Śląska. W I powstaniu ślą-
skim wraz z Janem Wyglendą dowodził w potyczce 
pod Godowem. W II powstaniu kierował zdobyciem 
Wodzisławia Śląskiego. W III powstaniu był zastępcą 
dowódcy grupy „Południe”.

 
JAN LUDYGA-LASKOWSKI – urodzony w roku 

1894 w Rozbarku, zmarł w roku 1956 w Paryżu. Słu-
żył w armii Józefa Hallera. Działacz niepodległościo-
wy, uczestnik powstań śląskich, szef sztabu POW.  
W roku 1921 dowódca 1 Dywizji Wojsk Powstań-
czych, dowódca grupy „Wschód”, zastępca Naczelne-
go Wodza.  

MAKSYMILIAN BASISTA – urodzony w roku 
1883 w Górkach Śląskich, zmarł w roku 1967 w Ryb-
niku. Polski działacz polityczno-społeczny, uczest-
nik powstań śląskich. W czasie plebiscytu redaktor 
„Gazety Rybnickiej”. W okresie II wojny światowej 
więzień więzienia Montelupich w Krakowie oraz KL 
Auschwitz. Po wojnie, do roku 1949, właściciel księ-
garni w Rybniku.

RUDOLF NIEMCZYK – urodzony w roku 1894  
w Sosnowcu, zmarł w roku 1964 w Katowicach. Dzia-
łacz niepodległościowy, członek Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”, Straży Obywatelskiej oraz POW 
Górnego Śląska. Uczestnik trzech powstań śląskich. 
Autor wspomnień z tego okresu. Działacz sportowy.
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Miejsca
Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski pozo-

stawiły swój trwały ślad w licznych miejscach upa-
miętniających te wydarzenia. Są nimi kwatery i groby 
wojenne, tablice pamiątkowe i pomniki. W aspekcie 
edukacji szkolnej stanowią one bezcenne obiek-
ty wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów.  
Są miejscem wycieczek szkolnych, składania kwiatów 
i krótkich uroczystości.  W obrębie powiatu rybnic-
kiego oraz ościennych miast i wsi odnajdujemy wiele 
miejsc powstańczej pamięci: Czerwionka-Leszczyny 
(6), Czernica (2), Godów (6), Gorzyce (6), Jankowice 
(1), Jastrzębie Zdrój (7), Knurów (2), Kornowac (2), 
Krzyżanowice (2), Lubomia (2), Lyski (4), Marklowice 
(1), Mszana (1), Pszczyna (5), Pszów (8), Racibórz (7), 
Radlin (2), Rybnik (11), Rydułtowy (3), Wodzisław (7), 
Żory (2). 

Dokładna lista wszystkich miejsc pamięci dotyczą-
cych Powstań Śląskich 1919, 1920, 1921 – kwatery  
i groby wojenne i inne upamiętnienia: (http://www.
archiwalnastrona.slask.eu/mp/powstanie_slaskie_
groby.html)

Szczególnym miejscem upamiętniającym powsta-
nia śląskie jest Góra Świętej Anny. W Muzeum Czynu 
Powstańczego możemy zapoznać się z genezą, prze-
biegiem i skutkami powstań śląskich, poznać postaci 
ważne dla tych wydarzeń, obcować ze źródłami hi-
storycznymi a także wysłuchać ciekawej narracji hi-
storycznej. Koniecznie należy udać się na amfiteatr 
zwieńczony pomnikiem autorstwa Ksawerego Duni-
kowskiego. 

Okres powstań śląskich stanowi także ważny ele-
ment oferty kilku muzeów województwa śląskiego. 
Są nimi: Muzeum  Górnośląskie w Bytomiu, Mu-
zeum Miejskie w Zabrzu, Muzeum Powstań Śląskich  
w Świętochłowicach, Muzeum Śląskie w Katowicach 
oraz Muzeum w Rybniku. 

Ciekawostką może być fakt, że po roku 1990 jed-
ną z tablic pól bitewnych umieszczonych na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie poświęcono 
bitwie o Górę Świętej Anny. Widnieje na niej napis: 
„Góra Świętej Anny 21-27 V 1921”. 

KATOWICE

GÓRA ŚW. ANNY

RYBNIK
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WODZISŁAW ŚLĄSKI

RADLIN

RACIBÓRZ

MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH 
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH

WARSZAWA
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Plakaty plebiscytowe
Plebiscyt na Górnym Śląsku odbył się 20 marca 

1921 roku, a więc po II a przed III powstaniem. Miał 
on zdecydować o włączeniu regionu do Polski lub po-
zostaniu go w państwie niemieckim. Obie strony pod-
jęły walkę wyborczą. Jej głównym narzędziem propa-
gandowym była prasa, broszury, ulotki i plakaty.

W plebiscycie były uprawnione do głosowania  

1 220 524 osoby. Głosowało 1 190 846 osób. Unie-
ważniono 3 882 głosy. Za Polską głosowało 479 359 
osób. Za Niemcami 707 605 osób.

W poszczególnych miastach i powiatach wyniki 
wyglądały różnie. Na terenie wsi należących do obec-
nej gminy Gaszowice przedstawiały się w następują-
cy sposób:

Polska nazwa 
wsi

Urodzeni i 
zamieszkali

Urodzeni 
nie 

zamieszkali

Zamieszkali 
nie urodzeni Razem Liczba 

głosujących        Za Polską Za 
Niemcami

Głosy 
nieważne

GASZOWICE* 435 64 6 505 499 311 187 1
CZERNICA 578 210 29 817 795 460 334 1

PIECE 181 60 7 248 242 150 92 -
ŁUKÓW 
ŚLĄSKI 187 48 5 240 235 166 67 -

SZCZERBICE 253 65 1 319 314 258 54 1

* Głosy gminy i obszaru dworskiego pomieszano  
w jednej urnie. Ustalono, że gmina głosowała za Polska. 

Decyzją Konferencji Ambasadorów w Paryżu  
z 20 października 1912 roku 84% powiatu rybnic-
kiego, w tym Gaszowice, Czernicę, Piece, Szczerbice  
i Łuków Śląski przyznano Polsce. 
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Pieśni
Śpiew zawsze towarzyszył człowiekowi w waż-

nych chwilach jego życia. Były nimi także ważne wy-
darzenia historyczne takie jak wojny czy powstania. 
Pieśni zagrzewały do walki, dawały siły do działania, 
pozwalały zapomnieć o grożącym nieszczęściu lub 
śmierci. Tak było również w czasie powstań śląskich.  
Z wielu pieśni śpiewanych w czasie trzech powstań 
śląskich wybrano trzy: „Już zachodzi czerwone sło-
neczko”, „Do bytomskich strzelców” oraz „Znam ja 
jeden śliczny zamek”. Śląskie pieśni powstańcze wpi-
sują się w obszar muzyki ludowej będącej skarbnicą 
wiedzy oraz wartości wychowawczych, społecznych 
i estetycznych. Warto śpiewać je z uczniami szkół. 
Uczynić to należy dla pamięci pokoleń górnoślązaków, 
którzy stanęli do walki o połączenie Śląska z Polską. 
Śląskie pieśni okresu powstań śląskich i plebiscytu 
górnośląskiego są więc zjawiskiem folklorystycznym 
silnie związanymi z wypadkami dziejowymi. Po-
wstania śląskie inspirowały również współczesnych 
twórców. Przykładem jest piosenka „Czerwone sło-
neczko” będąca przed laty wielkim przebojem grupy 
„2 plus 1”. Autorem słów jest Marek Dutkiewicz zaś 
muzyki Janusz Kruk. Kolejny współczesny utwór nosi 
tytuł „Puść mnie matko do powstania.” Autorem tek-
stu jest Tadeusz Kijonka a wykonawcą zespół „Dżem”. 

Osoby w szczególny sposób zainteresowane ślą-
ską pieśnią powstańczą odsyłamy do pracy profesora 
Adolfa Dygacza „Pieśni powstańcze”  stanowiącą wy-
bór źródeł i opracowanie  106 takich utworów.  

Już  zachodzi  czerwone  słoneczko
Już zachodzi czerwone słoneczko za zielonym gajem, 

ubodzy powstańcy, śląscy szeregowcy idą na bój 
krwawy.

Wpisali się do jednej brygady, powiodło ich serce, 

aby obsadzili cały Górny Ślązek i jego granice. 

Na granicy tam Górnego Śląska jest przepaść głęboka,

każdego powstańca, każdego Ślązaka wielka bitwa 
czeka.

Jak nam zacznie wojskowa kapela z Opola pięknie 
grać, 

to wszyscy powstańcy będą w prostym rzędzie na 
baczność z bronią stać. 

Tę piosenkę składali powstańcy, śląscy szeregowcy,

 w dziewiętnastym roczku, w tym wielkim powstaniu, 
przy jasnym miesiączku.



17

Znam ja jedyn śliczny zamek
Znam ja jedyn śliczny zamek

gdzie ma miła przebywa

ona siedzi na białem stołecku

białe orły wyszywa.

Jest ci dobrze moja miła

białe orły wyszywać

my muszymy ubodzy powstańcze

w cudzym kraju w rzędzie stać.

W rzędzie stoi jako szkała

w rzędzie stoi jako słup

w tem przyleci kula rozpalona

wyrzuci z rzędu precz.

Ze rzędu mnie wyrzuciła

do szpitalu mnie wiezą

piszcie listek do mej najmilejszy

że ja jestem zraniony.

Lewo ręka ustrzelona

prawo noga ujęta

spojrzy, spojrzy moja najmilejsza

jak ta wojna zawzięta. 

Do bytomskich strzelców
Do bytomskich strzelców wojska zaciągają,

Nie jednej kochance, nie jednej dziewczynie

Serce zasmucają, serce zasmucają.

Nie płaczże dziewczyno, nie smuć sama siebie,

Bo za roczek, za dwa, bo za roczek, za dwa,

Powrócę do ciebie, powrócę do ciebie.

A jak nie powrócę, listy będę pisał;

Ty będziesz czytała i będziesz płakała,

Ja nie będę słyszał, ja nie będę słyszał.

Napisał listeczek krwią palca swojego;

Nie mogła przeczytać, nie mogła przeczytać

Od żalu wielkiego, od żalu wielkiego. 

Wyszła na góreczkę, gdzie Ślązacy jadą;

Po moim Jasieńku, po moim kochanku

Konika prowadzą, konika prowadzą.

Prowadzą, prowadzą żałobą okryty;

Pewnie mój kochanek, pewnie mój Jasinek

Na wojnie zabity, na wojnie zabity.

Zabili, zabili pruscy wojownicy

I pochowali go, i pochowali go

Na śląskiej granicy, na śląskiej granicy.

Na śląskiej granicy — murawa zielona

A na tej murawie, a na tej zielonej

Chorągiew czerwona, chorągiew czerwona.

Na chorągwi orzeł biały wyszywany,

Po moim Jasieńku, po moim kochanku

Listek krwią pisany, listek krwią pisany. 
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Czerwone słoneczko
(słowa  Marek Dutkiewicz, muzyka Janusz Kruk)

Dawna piosenko, piosneczko

Mocnaś Ty jak kamień

Już zachodzi czerwone słoneczko

A Ty zawsze z nami

Już zachodzi czerwone słoneczko

A Ty zawsze z nami

Maszerujesz z żołnierzami raz i dwa

Hej da, hej da, hej da

Maszerujesz z żołnierzami raz i dwa

Hej da, derum derum da

Chłopcy w tym wielkim powstaniu

W dziewiętnastym roczku

Szli za Tobą jak za wielką panią

Na calutkim Śląsku

Szli za Tobą jak za wielką panią

Na calutkim Śląsku

Chłopcy szli na całym Śląsku raz i dwa

Hej da, hej da, hej da

Na calutkim Górnym Śląsku raz i dwa

Hej da, derum derum da

Niczym dla Ciebie kordony

I żelazne bramy

Biły w Ciebie gromy i pierony

A my Cię śpiewamy

Biły w Ciebie gromy i pierony

A my Cię śpiewamy

A my znowu Cię śpiewamy raz i dwa

Hej da,… 

Dawna piosenko, piosneczko

Puść mnie matko do powstania
(słowa Tadeusz Kijonka, muzyka zespół Dżem)

Puść mnie matko do powstania, nie stój tak przed 
progiem

Bez twojego pożegnania, bez twojego pożegnania

Z domu wyjść nie mogę

Poszedł ojciec, poszedł starzyk, starsi bracia też

I ja muszę się odważyć, i ja muszę się odważyć

Sama o tym wiesz

Bez twojego pożegnania z domu wyjść nie mogę

Sama o tym wiesz

Puść mnie matko do powstania, nie stój tak przed 
progiem

Bo mi żal twych łez

Puść mnie matko, zanim ruszy pułk w dalekie strony

Do „Bytomskich Strzelców” muszę

Do „Bytomskich Strzelców” muszę, bo to pułk 
wsławiony

Wolne miejsce jest w szeregu, muszę zająć je

Nim się dowie ktoś z kolegów, nim się dowie ktoś  
z kolegów

I wyprzedzi mnie

Do „Bytomskich Strzelców” muszę, bo to pułk 
wsławiony

Nie zatrzymuj mnie

Puść mnie matko, zaraz ruszy pułk w dalekie strony

Chcę zaciągnąć się

Puść mnie matko, co się żalisz, na co dłużej czekasz

Daj na drogę swój medalik, daj na drogę swój medalik

Matki Boskiej z Piekar

Pobłogosław i pocałuj - już wypogódź twarz

Przecież wrócę z wojny cało, przecież wrócę z wojny 
cało

Gdy nastanie czas

Daj na drogę swój medalik, nie ma co się żalić

Już wypogódź twarz

A na drogę mnie ucałuj, wrócę z wojny cało

Gdy nastanie czas
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Poezja
    Powstania śląskie znalazły swoje odzwierciedlenie 
również w literaturze. Utwory, które wyszły spod 
pióra samych powstańców to:  Jan Nikodem Jaroń, 
„Z pamiętnika powstańca”, Katowice 1932, Augustyn 
Świder, „Wiersze i pieśni”, t.1, Bytom 1920, Emanuel 
Imiela, „Górnośląskie bajki i satyry” (1922) oraz 
„Krwawa pąć” (przed 1939). O czasach powstań 
pisali także: Olga Zarzycka-Ręgorowicz, Emil 
Zegadłowicz, Jerzy Putrament, Pola Gojawiczyńska, 
Halina Krahelska, Aleksander Baumgardten, Wilhelm 
Szewczyk i Gustaw Morcinek.  

Szczególne miejsce w literaturze powstańczej 
odgrywają wiersze. Zagrzewały one do walki, 
odzwierciedlały sukcesy, ale również klęski i żale, 
upamiętniały bohaterstwo walczących.

Jan Nikodem Jaroń  
Rota górnośląska

Na Górnym Śląsku żyw Król-Duch,

Piastowski miecz obnażon,

Mocarny ziemią zachwiał ruch.

Legł wróg, piorunem rażon.

Już dla nas koniec mąk i trwóg-

Tak nam dopomóż Bóg!

Haniebny wrogu wara ci

Od górnośląskiej ziemi.

Te nasze grody, nasze wsi

Od wieków są polskimi.

Precz stąd, tyrani, precz nam z dróg-

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Prusak truł nam dusz,Z

Z rąk mu wytrącim berło, 

Tyś Górny Śląsku, wolny już,

Korony polskiej perło,

Obwarujemy polski próg-

Tak nam dopomóż Bóg!

Augustyn Świder  
Powstaniec śląski z roku 1919

Zrodzony z bólu, trudu i tęsknoty,

Z krwi górnośląskiej i rycerskiej kości,

Z twardej, hartownej, żelaznej roboty

Żyje powstaniec i za miedzą gości …

Augustyn Świder  
Skończone powstanie

Na górze staliśmy jak mur

W obronie prastarej ziemicy.

Na krótki spoczynek przyjmował nas bór,

Poległych składano w Leśnicy.

A kiedy powstańców do grobów spuszczano,

To z grobu rycerską piosenkę słyszano:

Powstańcy to wiara, nadzieja i cud,

Powstańcy to ziarno zagonu, Nieobcy nam ogień, 
nieobcy nam trud,

Nam wolność lub walka do zgonu.
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Marsz górnośląskich powstańców 
(autor nieznany)

Hej Ślązacy naprzód marsz 

Niechaj wieje sztandar nasz,

Niechaj żyje wódz nasz stary

W gronie swojej dzielnej wiary,

Waszych haseł głos niech brzmi!

On rozpali serca skry,

Hej Ślązacy naprzód marsz!

Niech oderwie Śląsk się nasz! …

Emanuel Imiela, Polski Pies
Niech wam przypomnę, mężczyźni, niewiast,

Rok okrucieństwa płodny – dziewiętnasty-

Kat Śląska wtedy z całą zgraję swoją,

Wiedząc, że Śląska jesteśmy ostoją,

Tępił „Psy polskie” krwawo i zażarcie

Emanuel Imiela, Poległeś za mnie 
(Nieznanemu powstańcowi)

Poległeś za mnie bohaterze,

W tej świętej serca swego ofierze,

Że Śląsk jest twój i nasz,

Że kiedy rozsądkowi wbrew. 

Odbierasz rany,

Przelewasz krew 

I życie dasz-

Choć bezimienny – zapomniany

Nie będziesz nigdy ...

Olga Zarzycka, Powstaniec
Czyn powstał wielki! Bo swą dłonią twardą

Zerwał odwieczny krzyżacki kaganiec

I z dumnym czołem w boje poszedł hardo

Śląski powstaniec!

Krew da i życie, a gdy trzeba będzie,

Bez wahań pójdzie na ostatni szaniec!

Wbrew dyplomatom zwycięstwo zdobędzie

Śląski powstaniec!

Olga Zarzycka, Z ziemi śląskiej
 Już wieczór. Niebo płonie –

 Zachodnich pełne kras;

 Przed nami ziemia śląska: 

Graniczny widać pas.

 A w dali szare dymy

 I ognie płoną wkrąg, 

A w dali wre i huczy 

potężna praca rąk. 

Tłum ludu idzie czarny –

 Przez pola - w blaskach zórz: 

To górnik, król podziemia,

 Węgielnych władca złóż.

 I nagle ku nam pocznie 

Ten czarny, twardy huf

 Wyciągać dłonie, witać 

Ojczystym dźwiękiem słów.

 A w nas się serce pali.

 Jaśnieje dumą twarz – 

Przez pola nieugięta

 Ojczyzny idzie straż.

 Straż idzie nieugięta – 

Blask łun rozjaśnia noc,

 A w naszej duszy wstaje

 potężnej wiary moc. 
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Obrazy
Powstania śląskie znalazły odzwierciedlenie  
w malarstwie. Wojciech Kossak (1856-1942)  malarz 
nurtu historyczno-batalistycznego jest autorem 
obrazu „Bitwa powstańców śląskich pod Górą 
św. Anny”, zaś jego syn Jerzy Kossak (1886-1955) 
malarz, przedstawiciel realizmu, namalował obraz 
„Zwycięska bitwa powstańców górnośląskich pod 
Górą Św. Anny 1921 r.”. Przedstawiają one epizody  

zmagań powstańczych z oddziałami Freikorpsu, 
które toczyły się w dniach 21-26 maja 1921.  Juliusz 
Marcisz (1896-1976) pochodził z Bielszowic. Był 
organizatorem malarskiego ruchu amatorskiego, 
nestorem malarzy naiwnych regionu. Prezentujemy 
jego trzy obrazy: „Wkroczenie wojsk powstańczych 
do Zabrza”, „Śmierć Jana Cipy z Halemby” oraz 
„Szpital polowy”. 

Wojciech Kossak - „Bitwa powstańców śląskich pod Górą św. Anny”

Jerzy Kossak - „Zwycięska bitwa powstańców górnośląskich  pod Górą Św. Anny 1921r.”
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Juliusz Marcisz 
„Szpital polowy”

Juliusz Marcisz 
„Śmierć Jana Cipy z  Halemby”

Juliusz Marcisz 
„Wkroczenie wojsk powstańczych 

do Zabrza”
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Film
Pierwsze filmy tematycznie związane z okresem 

powstań śląskich i plebiscytu powstawały jeszcze  
w okresie trwania tych wydarzeń lub krótko po nich: 

• „Nie damy ziemi, skąd nasz ród”, reż. W. Len-
czewski (1920)

• „Krwawa walka na Górnym Śląsku” (1921)

• „Złączenie Śląska z Macierzą”, reż. W. Wyszo-
mirski (1927)

Filmy, które w sposób bezpośredni lub pośredni 
poruszają temat powstań śląskich i mogą być 
wykorzystane w edukacji szkolnej:

• „Rodzina Milcarków”, w reż. Józefa Wyszomir-
skiego (1962)

• „Pięciu”, w reż. Pawła Komorowskiego (1964)

• „Sól ziemi czarnej”, w reż. Kazimierza Kutza 
(1970)

• „Perła w Koronie”, w reż. Kazimierza Kutza (1971) 

• „Paciorki jednego różańca”, w reż. Kazimierza 
Kutza (1979)

• „Gdy nad Anną gorzało niebo”, w reż. Włodzi-
mierza Dobrzyńskiego (1980)

• „Blisko, coraz bliżej” w reż. Zbigniewa Chmie-
lewskiego (1983), odc. 7–10 

• „Batalia o Śląsk”, w reż. Leszka Myczki i Marci-
na Pawełczaka, (2009) -film udostępniony przez 
twórców na stronie internetowej TVP.

• „W pogardzie i chwale. Wojciech Korfanty”,  
w reż. Aleksandry Fudala i Macieja Muzyczuka 
(2009) - film udostępniony przez twórców na 
stronie internetowej TVP.

Należy podjąć trud zaprezentowania uczniom ślą-
skiej twórczości filmowej Kazimierza Kutza (1929-
2018). Filmy Kutza mają  bardzo wyraźny charakter, 
są apoteozą śląskości, lecz równocześnie bardzo wy-
raźnie odzwierciedlają wielokulturowość naszego 
regionu. W „Paciorkach jednego różańca” następuje 
zderzenie dwóch światów, pozornie bliskich sobie, 
lecz jakże innych. Jest to świat ludzi stąd, jak słusz-
nie określa ich profesor M. Szczepański „pnioków” 
związanych od pokoleń z tą ziemią oraz „ptoków” 
mieszkańców nowo powstałych blokowisk, ludzi 
przybyłych na Górny Śląsk z różnych regionów Pol-
ski. W „Soli ziemi czarnej” przeciwwagą są dla siebie 
powstańcy śląscy walczący o powrót Śląska do Polski 
oraz Niemcy niedopuszczający takiej opcji politycz-
nej. Kutz, który wyraźnie opowiada się za polską racją 
stanu, pozwala jednak Gabrielowi Basiście, jednemu 
z bohaterów filmu, zakochać się w niemieckiej sanita-
riuszce. W „Perle w koronie” podkreśla, że dla Śląza-
ków miejscem świętym jest miejsce ich pracy – kopal-
nia. W mentalności ludzi z warszawskich elit władzy, 
do których delegat górników zwraca się  z prośbą  
o mediację w sprawie niezatapiania kopalni, miejsce 
to nie jest tak magiczne jak dla miejscowych. Kutz 
jednak potrafi uchwycić rację obydwu stron konfliktu. 

„Blisko, coraz bliżej” w reż. Zbigniewa Chmielewskiego (1983), odc. 7–10
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Zasięg terytorialny trzech powstań śląskich
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NA  POWSTAŃCZYM  SZLAKU
   Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Gaszowicach uczcili 100. rocznicę 
wybuchu I powstania śląskiego w bardzo kreatywny 
sposób. W piękny jesienny dzień udali się na 
Górę Świętej Anny, która była miejscem walk 
w III powstaniu śląskim. Wycieczkę rozpoczęto  
w Muzeum Czynu Powstańczego, gdzie uczniowie 
wzięli udział w niezwykle ciekawych zajęciach. 
Polegały one na uważnym słuchaniu informacji oraz 
wypełnianiu kart, na których umieszczono specjalnie 
ułożone zadania. Obejrzano także widowisko 
multimedialne poświęcone czasom trzech powstań 

śląskich. Kolejnym punktem wycieczki był plener 
malarski w monumentalnym amfiteatrze, nad którym 
góruje Pomnik Powstańców Śląskich. W miejscu tym 
uczniowie złożyli okolicznościowe znicze. Wycieczkę 
zakończono w Sanktuarium Świętej Anny, gdzie jej 
uczestnicy zapoznali się z historią miejsca bardzo 
ważnego dla życia religijnego mieszkańców Górnego 
Śląska. 

Pokłosiem wycieczki stały się  gazetki szkolne a także  
wernisaż prac plastycznych oraz zdjęć wykonanych 
na Górze Świętej Anny.
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Jacek Stacha

Prawdziwa historia 
powstańców śląskich 
gminy Gaszowice

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. 

Polska jest matką szczególną. 

Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. 

Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. 

Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”

św. Jan Paweł II

II pielgrzymka do Ojczyzny, 1983r.
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Wstęp
Cześć. Mam na imię Ania. Mieszkam w Czerni-

cy na osiedlu za Zameczkiem. Kiedyś mieszkałam  
w Rybniku, ale parę lat temu przeprowadziliśmy się 
do Czernicy. Cieszę się, że tu mieszkam. Czernica jest  
bardzo ładna. Wiem, że poza nią są jeszcze Gaszowi-
ce, Szczerbice, Piece i Łuków Śląski. Dla mnie jednak 
najpiękniejsza jest Czernica.

Mój tata lubi czasami szukać ciekawostek histo-
rycznych. Bo historia to nasza tożsamość. Wiem,  
to trudny wyraz, ale ważny. Tożsamość mówi nam  
o ważnych wydarzeniach w naszej rodzinie, w naszym 
państwie.  Dzięki tożsamości możemy jednocześnie 
zrozumieć siebie, czyli to co wyróżnia nas spośród in-
nych jak i to, co łączy nas z naszymi bliskimi.

Tożsamość to moje nazwisko, to miejscowość  
w której mieszkam, to mój kraj. Tata powiedział mi, 
że każdy ma swoją tożsamość, czyli historię. Ty, two-
ja babcia, dziadek, pradziadek i każda osoba z Twojej 
rodziny ma swoją i tylko swoją historię. Jedyną i nie-
powtarzalną. Dlatego ważne jest, aby tę historię po-
znać, spisać, po prostu nie dać jej umrzeć. Żył kiedyś 
w naszej wsi taki pan, który nazywał się Jan Barciok. 
Za miłość do Polski zapłacił życiem. Jednak nie pozo-
stały po nim prawie żadne pamiątki. Zaginęły, zostały 
zniszczone, przepadły.  Na szczęście zachowały się  
o nim pewne informacje w kronikach, a obok kościoła 
w Czernicy jest jego pamiątkowy grób.

Symboliczny grób Jana Barcioka obok kościoła Naj-
świętszej Marii Panny Królowej Polski w Czernicy. 

 Zdjęcie wykonane przez autora.

Ale żeby powstała kronika musi być kronikarz.  
On jest malarzem obrazów historii. Pamiętacie Jana 
Długosza, czy Wincentego Kadłubka. Dzięki nim po-
znajemy losy królów, losy Polski.

A czy wiesz , że TY również możesz zostać kronika-
rzem, że każdy z nas może być historykiem? Ale trze-
ba porozmawiać z dorosłymi. Zapytać ich o dziadka, 
babcię, czy prababcię. Trzeba pooglądać stare zdjęcia, 
przeczytać listy sprzed dziesiątek lat. Zapytać, gdzie 
leżą groby waszych przodków. I wszystko to zebrać, 
opisać, nagrać wywiad, jednym słowem ocalić od za-
pomnienia. To jest bardzo ważna praca!

WALIZKA
Sąsiadka przyniosła starą walizkę. Cóż w niej może 

być? Zatrzaski odskakują ze zgrzytem. Po zdmuchnię-
ciu kurzu dzieci podniosły wieko. Ich oczom ukazały  
się skarby. Nie, to nie perłowe kolie, ani pozłacane 
kielichy. To są zdjęcia. Janek wyciągnął jedno ze zdjęć 
z walizki. Jakie ono stare.

Oddział powstańców z Czernicy.

Zdjęcie z książki „Czernica-dzieje miejscowości i szko-
ły“ Hanna Mordeja

Na zdjęciu widniała grupa mężczyzn. Dlaczego 
oni są tacy poważni? Co to za ubrania, a te czapki? 
Trzymają jakąś tablicę, ale nie można odczytać napisu. 
Wszyscy podziwiali pięknego białego konia. Nie białe-
go tylko siwego, bo tak się mówi na białą maść konia. 

- Patrz, mówi Janek, oni trzymają biało-czerwoną   
       flagę.

- Pani Haniu, kim są ci ludzie?

- To zdjęcie przedstawia oddział powstańców  
z Czernicy - odpowiedziała sąsiadka.

- To tak jak Powstańcy Warszawscy?-zapytał Ja-
nek.

- Trochę tak, a trochę nie. Powstania śląskie wy-
buchały w 1919, 1920 i 1921 roku, więc w okre-
sie między pierwszą a drugą wojną światową. 
Natomiast Powstanie Warszawskie wybuchło  
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w czasie II wojny światowej. Zarówno War-
szawiacy jak i Ślązacy walczyli jednak przeciw-
ko Niemcom. I Ślązacy i Warszawiacy walczyli  
o polskość ziem. Są przykładem patriotyzmu  
i oddania ojczyźnie. Niestety, niektórzy z nich 
zapłacili za tę walkę najwyższą cenę.

W wieku walizki była duża kieszeń. Wystawał z niej 
fragment czegoś czarnego. Ania wsunęła rękę do środ-
ka. Po chwili oczom wszystkich ukazała się czapka.

CZAPKA
– Ale fajna-powiedziała Ania.

– Pokaż, pokaż- wołał Janek.

– O nie, nie. Ja ją znalazłam. Zaraz zobaczycie 
prawdziwego powstańca-powiedziała Ania  
i włożyła czapkę na głowę.

Czapka ze zbiorów państwa Iwanek. Zdjęcie wykona-
ne przez autora.

Przez kilka chwil myśleli, że świat wokół nich zawi-
rował. Zniknął ich dom, a z domów okolicznych nie-
wiele ich pozostało.

– Gdzie my jesteśmy?-powiedzieli oboje z wielkim 
zaskoczeniem.

Bo rzeczywiście ten świat, który przez pewien 
czas jakby wirował nad nimi, rozpłynął się i zniknął 
gdzieś, po prostu gdzieś. Pozostał za to zapach zupy 
unoszący się w powietrzu. Myśleli, że to mama jest 
w pobliżu i dokańcza wodzionkę, którą mieli jeść  na 
obiad. Mama była jednak bardzo daleko, bo prawie 
sto lat od nich. Miejsce było to samo, ale czas inny.

– A gdzie pani Hania? No i w ogóle, gdzie jest 
wszystko?

– No, nie ma. Jesteśmy tylko my. Popatrz. Pamię-
tasz to wzgórze?-zapytała Ania.

– Tak. Tam przecież stoi kościół w Gaszowicach 
-powiedział Janek.

– To dlaczego go nie ma? Nie ma też większości 
domów.

Stara i nowa szkoła w Gaszowicach. W starej szkole 
stacjonował oddział powstańców śląskich. Zdjęcie wy-
konane przez autora.

Wtem Janek niemal krzyknął:

– Cicho, schowaj się!

Położyli się za krzakami i byli prawie niewidoczni.

– Ciekawe, czy powstańcy też się tak kryli?-szep-
nęła Ania.

Z prawej strony zbliżały się jakieś dzieci. Z każdym 
ich krokiem rozmowa była coraz lepiej słyszalna.

– Wiysz Antek-powiedział chłopczyk z jasnymi 
włosami - tata godoł, że może niedługo bydom 
nas uczyć polscy nauczyciele.

– To niemożliwe. Słuchej Franek, czy ty wierzysz, 
że Niymcy dają sie tak łatwo stąd wykurzyć?

– Ale ojciec widzioł nimieckie wojska. Szły na za-
chód. Tak byle jak. No wiysz, niy jak żołnierze. 
Ten ich dowódca wrzeszczoł na nich, ale oni go 
mieli kajś.

Gdy grupka dzieci minęła krzaki ich głosy stawa-
ły się coraz cichsze. Chłopczyk z jasnymi włosami   
przykucnął. Chciał wytrzepać z buta kamyk. Razem  
z  nim zatrzymało się dwóch innych. Jeden z nich rzekł:

– A mój tata od jednego z nich kupiył jakoś giwera. 
Ale nie wiym co to jest.

Ania z Jankiem podbiegli do pobliskiego budynku.

Giwera-broń palna, karabin.
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SZKOŁA
Pogoda była piękna. Słońce mocno świeciło. Moż-

na by poganiać po lesie, pograć w piłkę lub zagrać  
w klipę.

W powietrzu jednak czuć było jakieś napięcie. 
Niby wszystko było dobrze, ale  zarazem i nie. Ania 
z Jankiem powolutku wychylili głowy znad parapetu 
i zajrzeli do środka pomieszczenia. Ich uwaga skupiła 
się na wielkim garnku. Stał pośrodku izby i był nie-
bieski.

Do pokoju weszło pięciu mężczyzn.

-I słuchej pan-powiedział ten w czapce-kocioł do-
stoł Leopold Langer. Dbej pan o niego!

-A jak go spola?-zapytał ten co wyglądał na kucha-
rza. -Jo dawno nie warzył w takim wielkim garze.

-Nic się pan nie lynkej. Jest porządny emaliowany. 
Zostoł po francuskich żołnierzach. Ci żołnierze  
mieli kiedyś siedziba w szkole w Gaszowicach. 
Widzisz pan tyn modry kolor. Leopold przyniósł 
go z Jankiem Niewrzołem i Izydorem Mazur-
kiem. Jak sie pan nim dobrze zaopiekujesz, to 
może i kiedyś posłużyć jako sejf na dokumenty.

Niestety w tym momencie pod oknem pojawił 
się pająk. Ania nie lubiła pająków. Wręcz brzydziła 
się nimi. Nie chciała, ale jednak pisnęła. Mężczyźni 
znieruchomieli. Przez chwilę nasłuchiwali. Następnie 
rozglądali się po pokoju. Ktoś rzucił:

– Chłopy bierymy giwery i na dwór.

Jak czulibyście się w takim momencie? Ktoś po-
wie, że szybko by uciekł, albo się schował, albo jesz-
cze coś innego. O nie. Tak mówią ci, co się nie znają. 
Powiem wam jedno. Nie chcielibyście być w skórze 
tych dzieci. Nawet nie zdążyły drgnąć. W mig zostały 
otoczone przez mężczyzn.

– Co wy tu robicie bajtle? Ni mocie kaj się bawić? 
-usłyszały.

– A ty skąd mosz ta czopka? - zapytał jeden z nich, 
ten który miał taką samą.

Ania przez cały czas nosiła na głowie zieloną ro-
gatywkę. Chyba nawet już o niej nie pamiętała. Zwy-
czajnie miała ją na głowie i nawet nie zdawała sobie 
z tego sprawy.

Bez namysłu odpowiedziała:

– Dał mi ją jakiś pan z Czernicy.

– Dobra, dobra dziecioki. Posłuchej Karol, pu-
dziesz do Szczerbic i dosz to Florianowi Nowa-
kowi. Hej, Barciok. Ty ich weźniesz i zaprowa-

dzisz do Franciszka Biskupa do Czernicy.  

Klipa - gra, w której wykorzystuje się dwa kije  
i kawałek, około 15 centymetrowego kołka, zaostrzo-
nego na końcach. Wygrywa osoba, która nazbiera 
najwięcej punktów.

Leopold Langer, Jan Niewrzoł, Izydor Mazurek, 
Karol Kokot - powstańcy śląscy z Gaszowic.

Florian Nowak - powstaniec śląski ze Szczerbic. 
Student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Uczył w Gimnazjum i był dyrektorem liceum w Ryb-
niku. 

Jan Barciok - powstaniec śląski z Czernicy.

STRZELANINA
Ruszyli powoli w kierunku Czernicy. Wiał lekki ze-

firek. Wokoło lekko kołysały się łany zbóż, żółte, czy 
nawet złote. Część pól sterczała już tylko dywanem 
cieniutkich rureczek. Szli w ciszy. Słychać było jedy-
nie ich lekkie kroki. Dzieci nie wiedziały, któż to taki 
ten Franciszek Biskup i dlaczego są do niego prowa-
dzone. Tak właściwie, nie wiedziały czy się bać, czy 
nie. 

Przeszli przez tunel pod torami. Tutaj droga zaczę-
ła piąć się pod górę i żadne znaki na ziemi i na niebie 
nie zwiastowały niebezpieczeństwa, które czaiło się 
za zagajnikiem brzózek.

Kiedy skręcili lekko w lewo i wyszli zza drzew ich 
oczom ukazali się niemieccy żołnierze. Szli drogą  
z naprzeciwka. Nagle stanęli w miejscu. Zdjęli z ra-
mienia karabiny i już szykowali się do strzału gdy..., 
ktoś szarpnął Anię i Janka za ramię i wciągnął ich  
w las. Padły strzały. Lęk narastał. Sytuacja stawała się 
coraz groźniejsza. Strzelanina nie trwała długo, choć 
wydawało się, że minęła cała wieczność. Jak się póź-
niej okazało, akurat w tym samym czasie patrolował 
ten teren oddział powstańców. Na szczęście, bo nie 
wiadomo, co by się stało w innym wypadku.

-Dzieci, możecie się już podnieść - usłyszały tu-
balny głos.

Na ich twarzach widać było przerażenie.

-Idźcie sobie tam usiąść - rzekł do nich ten sam 
mężczyzna. 

Mech był mięciutki, więc siedziało się wygodnie. 
Po rosnącej obok lipie wędrowały kowale. Jedynie 
spłoszone stado saren zniknęło gdzieś w zbożu. Tak 
samo przerażone, jak wielu Polaków na tej ziemi. 
Znów było tak, jakby nic się nie działo. Do dzieci do-
cierały fragmenty rozmowy prowadzonej przez grup-
kę żołnierzy.
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-Słyszołeś co się wczoraj stało?

-Niy.

-Ichnia straż graniczno była u żony Franciszka 
Lukoszka w Gaszowicach.

-To tyn ślusorz?

-Niy. Chałupnik.

-A po co tam byli?

-A kto ich tam wiy. Obili nibogę tak, że niy mogła 
stanąć.

-Chłopie to strach o te dziecioki. Nie wiysz co tym 
orgolom do łepy szczeli. Słuchej, godoł mi Franciszek 
Mitręga, że w Gotartowicach takiej Bronce co mo 
trzynoście lot te nimieckie żołdaki przyłożyły rewol-
wer do piersi. I ryczom: Kaj jest twój ojciec? Biydocz-
ka fest sie przeraziyła. Matka myślała, że jom zastrze-
lom. A jej o rok starszo siostra to ponoć zbjyli. 

Kiedy powstańcy rozmawiali, dzieci zajęte były 
obserwowaniem nieba. Oprócz chmur zobaczyli rów-
nież pięknego dużego ptaka.

-Patrz orzeł - powiedział Janek - Wydaje się, że 
jest biały.

-To nie orzeł synu, to sokół. Chodźcie. Idziemy 
-rzekł mężczyzna.

Ruszyli dalej.

 Franciszek Lukoszek - powstaniec śląski z Gaszo-
wic.

Orgole - wyraz o negatywny zabarwieniu, używa-
ny w okresie powstań w stosunku do agresywnej lud-
ności niemieckiej i wojska niemieckiego .

Franciszek Mitręga - powstaniec śląski z Rybnika.

POWRÓT
Nie trwało długo, gdy znaleźli sie pod jednym  

z czernickich domów. Przy drzwiach siedział pan  
z wąsami.

-Szczęść Boże!-przywitali się.

-Szczęść Boże - odrzekł siedzący mężczyzna. A co 
to za bajtle?

-Mom ich zaprowadzić do Franka Biskupa.

-Ni ma go. Wejdźcie do środka. Tam jest Juliusz 
Fojcik i Janek Figura.

Gdy weszli do środka Juliusz Fojcik zapytał:

-Kto to taki?

-Jakieś dziecioki stąd. Były pod oknem szkoły  
w Gaszowicach, tam kaj momy kwatera. Miołech je 
tu przyprowadzić - powiedział Barciok.

-Ta mało mo tako samo czopka jak Mikołaj Kubica 
- Fojcik odwrócił się do tyłu i krzyknął przez ramię-
-Franek Tytko, dej im coś zjeść.

-Niestety, nic ni ma-odpowiedział Franciszek Tyt-
ko. - A ty Juliusz to yno piszesz i piszesz. Chyba ja-
kimś kronikarzem zostaniesz w przyszłości.

W tym momencie rozległo się stukanie do drzwi  
i do środka weszła pani Kubek.

-Coście takie smutne? Jedzenie dobre wam 
przyniosłach: chlyb, smalec, kiszenioki i kiełbasa.  
Tu mocie „Katolika”, możecie se poczytać. Cieszcie 
się chłopy. Mandryszowa widziała sokoła. I to u nas.  
W słońcu wyglądoł jak orzeł bioły. To zwiastun zwy-
cięstwa. Wyście w końcu też „Sokoły”. No nie? Wiynk-
szość ludzi was popiyro i traktują was jak zbawców. 
Co raz przychodzą i pytają, czy wom czego nie trza.

-Pani Kubkowa, pani to jak tako prawdziwo matka. 
Czuło, dobro, opiekuńczo. Jak ta  nasza Polsko i Naj-
świyntszo Panienka. A jak nasza matka tako, a ojciec 
zaś taki co se w kasza nie do dmuchać i o rodzina 
potrafi zadbać, to dobry znak dla Polski jest. Tak, to 
dobry znak dla Polski jest.

Później wszyscy zajęli się jedzeniem, a Kubkowa 
zaczęła nucić:

-Powstańcy, naprzód! Hej w szeregi!

Na ramię broń, do boku stal!

Wytknięta droga : Odry brzegi!

W obronie stańmy modrych fal,

Do walki marsz o świętą ziemię,
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O święte chaty, święty siew,

O śląski lud, piastowe plemię,

O serca polskie, polską krew,

Nie spoczniem, aż ustąpi wróg

Bo nas na bój prowadzi Bóg.

W sercach śląskich powstańców zagościła radość 
i wiara w lepsze jutro. Jutro bez prześladowań i be-
stialskich napadów ze strony Niemców. Śpiew wy-
pełniał pokój.

Ania i Janek siedzieli cicho w kąciku izby. Było im 
dobrze. Czuli się bezpieczni. Na dworze powoli zapa-
dał zmrok, a gdzieś w dali śpiewał trznadel. Z opartej 
o ścianę głowy Ani powolutku zsuwała się czapka. 
W końcu spadła na podłogę. Świat wokół zawirował. 
Wszystko zaczęło się kręcić. I nagle ...

Franciszek Biskup-brał udział w powstaniach ślą-
skich. Był również dowódcą. Stał na czele Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej. Zdjęcie ze zbiorów pani Hanny Cojg.

Juliusz Fojcik. Zdjęcie z książki „Czernica-dzieje miej-
scowości i szkoły“

Juliusz Fojcik i Jan Figura-dowodzili oddziałem 
podczas II powstania śląskiego.

Mikołaj Kubica-uczestnik powstania śląskiego. Zdję-
cie ze zbiorów państwa Iwanek.

Franciszek Tytko-powstaniec śląski, był w Błękitnej 
Armii Hallera, uczestniczył w wyprawie Józefa Piłsud-
skiego na Kijów.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół-organizacja za-
łożona w 1867 r. we Lwowie. Zajmowała się propagowa-
niem sportu i rozwojem świadomości narodowej. Bardzo 
liczna grupa druhów działała w Czernicy. Członkowie 
„Sokołów” wstępowali do Armii Hallera i przyczynili się 
do powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Wielu  
z nich było członkami Polskiej Organizacji Wojskowej, 
która brała udział w powstaniach śląskich.
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Hymn Powstańców Śląskich-słowa napisał profesor 
Emanuel Imiela a muzykę Tadeusz Saloni.

Materiały ze zbiorów państwa Iwanek.

W DOMU
... zobaczyli znów swój pokój. Czapka leżała na 

ziemi; pani Hania stała nad walizką. Tak jakby czas 
zatrzymał się po to, aby oni mogli cofnąć się o sto lat.

-Tak, najwyższą cenę. Oddali swe życie - kontynu-
owała pani Hania.

Cisza zaległa w pokoju. Przed oczami dzieci za-
częły przetaczać się obrazy nie tak dawno widziane,  
a w uszach rozbrzmiewały słowa nie tak dawno sły-
szane, a wszystkiemu towarzyszyły wielkie emocje. 
Lęk o bliskich, smutek, żal. Ciągła troska o życie swo-
ich dzieci, jakby to one były czemuś winne.

-Wiesz Aniu-powiedział Janek-nie potrafię sobie 
wyobrazić, że ktoś mógłby cię bić, za to, że mówisz 
po polsku, albo za to, że nasz tata byłby powstańcem. 
Ani nie próbuję nawet sobie wyobrazić mamy pobitej 
i leżącej na podłodze.

Wtedy z kuchni doleciał głos mamy:

-Dzieci, chodźcie na wodzionkę. Już jest dobra do 
jedzenia.

Ania z Jankiem wbiegli do kuchni i objęli mamę.

-Mamo, mamo, jak dobrze, że jesteś!-wykrzyknęli.

-A gdzie miałabym być. Przecież cały czas tu je-
stem-powiedziała mama. Co z wami? Siadajcie i jedz-
cie.

-Janek-powiedziała Ania-oni mieli rację.

-Kto?

-No ci powstańcy i pani Kubkowa. No ten sokół na 
niebie, co wszystkim się wydawało, że to biały orzeł.

-No i co?

–On był naprawdę przepowiednią zwycięstwa.

*   *   *

Antek i Franek (ci, którzy wracali ze szkoły w roz-
dziale „Czapka”) po przyłączeni do Polski części ziem 
Śląska, właśnie dzięki walkom powstańców i plebi-
scycie, mogli uczyć się już swego języka ojczystego 
w szkole. Rosło zaangażowanie ludności polskiej, po-
wstawały organizacje (wiele kobiecych), czytywano 
„Gościa Niedzielnego”. Chłopcy nie przypuszczali jed-
nak, że radość i normalne życie pryśnie za chwilę jak 
bańka mydlana. Niedługi czas później, bo już 1 wrze-
śnia 1939, sami musieli wykazać się bohaterstwem, 
które zaszczepili w nich ojcowie. Dowiedzieli się rów-
nież, co to jest giwera. Nawet musieli sami zacząć jej 
używać. Czyny powstańców nie uległy zapomnieniu. 
Niemcy już pierwszego dnia wojny zabili Jana Barcio-
ka. Co gorsza, zabili go sąsiedzi. Innych powstańców, 
albo również zabijano, albo wywożono do niemiec-
kich obozów koncentracyjnych. Rodacy natomiast 
swą wdzięczność wyrazili sławiąc ich czyny i stawia-
jąc powstańcom pamiątkowe pomniki. Powstawały 
różne ich projekty. Ten szkic przedstawia jeden z nich. 

Źródło-Krajobrazy życia. Pamięci Maksymiliana Basisty.
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Przed szkołą w Czernicy możemy obecnie zoba-
czyć taki oto pomnik z odnowioną tablicą. 

Zdjęcie wykonane przez autora.

A na cmentarzu obok kościoła umiejscowiony jest 
pomnik ufundowany przez parafian.

Zdjęcie wykonane przez autora.

Tak oto wyglądają pamiątki po powstańcach, bo-
haterach z naszych wsi. Możemy je dzisiaj oglądać 
dzięki kronikarzom, historykom, dzięki tym wszyst-
kim, którzy pielęgnowali je przez lata. 

Pamiętacie? To nasza tożsamość, to nasza miej-
scowość, to nasz kraj. Trzeba o nią dbać. I nie zapo-
minajcie o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Każdy może 
zostać historykiem. Również TY. 

Powstańcy śląscy z Gaszowic
Nazwisko Imię Nazwisko Imię
Bobeczko Antoni Mazurek Izydor
Bywalec Wilhelm Mazurek Józef II
Czogała Adolf Miłek Karol
Czogała  Wilhelm Mroncz Franciszek
Gawlik Wiktor Newy Józef
Jureczko Paweł Niewrzoł Jan
Kasparek Paweł Niewrzoł Karol
Knura Konstanty Paprotny Franciszek
Kodura Antoni Piontek Józef śp
Kokot Karol Porąbka Jan
Kupczyk Karol Porąbka Józef
Langer Józef Sobala Józef
Lukaszek Franciszek Toman Robert
Łukoszek Emanuel Turek Teodor
Machnik Alojzy Wiaterek Wiktor
Magiera Józef Wieczorek Jan
Masarczyk Wiktor Zdziebczok Wilhelm
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Powstańcy śląscy ze Szczerbic
Nazwisko Imię Nazwisko Imię
Bluszcz Paweł Ceglarski Józef
Ceglarski Maksymilian Chrapek Józef
Chroboszek Teofil Dudzik Franciszek
Dziwoki Dominik Grzegorzyca Robert
Janik Wincenty Jarząbek Wincenty
Konieczny Stanisław Lazar Maksymilian
Masarczyk Alojzy Masarczyk Jan
Masarczyk Wilhelm Mazelanik Józef
Neuman Konstanty Newy Augustyn
Niemczyk Paweł Norek Józef
Nowak Alojzy Nowak Antoni
Pierchała Alojzy Rybarz Feliks
Sobala Teodor Stańkusz Teodor
Surma Emil Surma Jan
Szewczyk Robert Turek Jan
Walach Józef Wencel Emanuel
Wieczorek Wincenty

Powstańcy śląscy z Łukowa Śląskiego
Nazwisko Imię Nazwisko Imię
Cyfka Ryszard Kajstra Jan
Klimasza Antoni Klimsza Augustyn
Kocur Jan Kubiniok Jan
Lazar Józef Mielimąka Karol śp
Mrozek Franciszek Nowak Maks
Porwoł Adolf Porwoł Jan
Porwoł Józef Porwoł Marcin
Świerkot Józef Święty Jan I
Święty Jan II Święty Józef III
Tulec Alojzy
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Powstańcy śląscy z Czernicy
Nazwisko Imię Nazwisko Imię
Achtelik Teodor Kubica Mikołaj
Adamowski Alojzy Mandrysz Alojzy 
Badura Jan Mandrysz Józef 
Bajer Karol Mencel Ludwik
Barciok Jan Miczajka Tomasz
Bierza Augustyn Mielimąka Maksymilian 
Bierza Józef I Newy Ryszard 
Bierza Józef II Niemiec Paweł
Biskup Franciszek Nierzoł Józef 
Bobrzyk Paweł Nowak Augustyn
Bugdol Karol Nowak Jan 
Ciecior Konrad Opolony Augustyn
Figura Jan Orlik Jan 
Fojcik Juliusz Piechaczek Ludwik
Franosz Augustyn Pielczyk Ludwik
Górecki Roman Pielczyk Wilhelm
Griman Józef Porwolik Teofil 
Grzybek Jan Rezner Franciszek 
Hajduczek Karol Romański Jan 
Kachel Augustyn Rydygiel Jan 
Kachel Franciszek Sobala Jan
Kocur Franciszek Soppa Paweł 
Kowalski Antoni Sosnowski Maksymilan
Kowalski Marek Święty Józef 
Krajczok Wilhelm Święty Józef II
Kubek Ernestyn Tytko Franciszek 
Kubek Józef Wala Jan
Kubica Jan
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Źródło tabelek: www. muzeumslaskie.pl/pl/spis-powstancow/

Powstańcy śląscy z Piecy
Nazwisko Imię Nazwisko Imię
Abrahamczyk Wojciech Barzycki Michał
Bierza Antoni Drzenzla Augustyn
Drzenżla Jan Górecki Franciszek
Kubik Andrzej Kudła Izydor
Mądry Wawrzyn Mrozek Józef
Niesłony Franciszek Niewrzoł Wiktor
Niklas Antoni Paulus Franciszek
Płaczek Wincenty Porwoł Jan
Procek Stanisław Pypeć Adolf
Rozkosz Jan Skowronek Dominik
Tumula Emil Wachelka Michał
Wnuk Władysław Żydek Jan
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