
Historia dla kl. VII B na dzień 8.04 

 

Materiał z podręcznika na str. 179-180 

 

Temat: Walki o Śląsk – wybuch trzech powstań na Śląsku 1919-1921. 

 

1. Śląsk  najbardziej uprzemysłowionym terenem w Europie 

- obok Polaków( mówili o sobie, że są Ślązakami) mieszkało tam wielu Niemców, 

- Niemcy w większości właścicielami kopalń , fabryk, hut ( byli przeciwnikami powrotu Śląska do 

Polski), 

- robotnikami byli przede wszystkim Polacy, 

2. Wzrost niezadowolenia Polaków na wieść o mającym się odbyć na Śląsku plebiscycie ( tak 

zdecydowano w Wersalu). 

- robotnicy organizowali strajki ku wściekłości Niemców. 

3. Zabicie przez niemieckie oddziały 10 polskich robotników w kopalni ,,Mysłowice”, w której trwał 

strajk - sierpień 1919r. 

4.  Wybuch na Śląsku strajku powszechnego i przekształcenie się go w walkę zbrojną                                   

-   I powstanie śląskie -  sierpień 1919r. 

- klęska powstańców śląskich z powodu dużej przewagi Niemców. 

5. Przyjazd na Śląsk wojsk alianckich celem utrzymania porządku. 

6. Agresywne zachowania niemieckich bojówek ( napadały na Polaków i polskie lokale) przyczyną 

wybuchu II śląskiego powstania w sierpniu 1920r .  

- Polacy przegrali, ale to skłoniło aliantów do wprowadzenia na Śląsku polsko- niemieckiej policji. 

7. Przeprowadzenie na Śląsku zapowiadanego już od dawna plebiscytu  - marzec 1921 

- na czas plebiscytu z Niemiec przywieziono dużo osób tu urodzonych, ale nie mieszkających, 

- Polaków idących głosować zastraszano i grożono im wyrzuceniem z pracy, 

- Niemcy sfałszowali wyniki plebiscytu. 

8. Wynik plebiscytu niekorzystny dla Polaków, ale nie najgorszy (za przynależnością do Polski 

opowiedziało się około 40% jego mieszkańców). 

9. Wybuch III śląskiego powstania w maju 1921r -  na jego czele stanął Wojciech Korfanty. 

- powstanie trwało 2 miesiące,  

- rozdzielenie walczących stron przez aliantów i zmuszenie do zawarcia rozejmu. 

10. Znaczenie powstań śląskich : w dużej mierze zmusiły komisję międzynarodową do zmiany 

planów co do losów Śląska. 

10. Podział Górnego Śląska przez Radę Ambasadorów  1921r. 

-  Polsce przyznano ok. 30% terenów uprzemysłowionego  Górnego Śląska,  

-  Niemcom przyznano tereny rolnicze .  

 

Praca domowa  

Zastanów się , czy możemy czuć dumę narodową z postawy mieszkańców Śląska.  

  

 


