
III POWSTANIE ŚLĄSKIE 1921r. 

 

WYSTĄPIENIE ZBROJNE MAJĄCE NA CELU PRZYŁĄCZENIE GÓRNEGO ŚLĄSKA DO 

POLSKI WYBUCHŁO W NOCY Z 2/3 MAJA 1921r. I TRWAŁO AŻ DO 5 LIPCA. 

POWSTANIE TO ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE SUKCESEM I JEST ZALICZANE DO 

ZWYCIĘSKICH POWSTAŃ NARODOWYCH W HISTORII POLSKI.  

 

 

 

 III powstanie śląskie nastąpiło w sytuacji uwarunkowanej niepomyślnym 

wynikiem plebiscytu górnośląskiego, przeprowadzonego 20 marca 1921 roku, 

proniemieckim stanowiskiem Wielkiej Brytanii i Włoch oraz uporczywym 

dążeniem ludności Górnego Śląska do zjednoczenia z niepodległym państwem 

polskim. 

  Plebiscyt, który miał miejsce 20 marca 1921 roku, przyniósł niekorzystne 

dla Polski rozwiązania. Wojciech Korfanty wydał Manifest do Ludu Górnego 

Śląska, w którym zrzekł się funkcji komisarza plebiscytowego (Polski Komisariat 

Plebiscytowy) i obwołał dyktatorem powstania. 

 



 III powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921. Głównym 

jego organizatorem była Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. 

W powstaniu po stronie polskiej brało udział pomiędzy 30 a 40 tysięcy 

miejscowych Górnoślązaków, a także kilka tysięcy ochotników z głębi Polski. 

 Dowódcą oddziałów polskich został pochodzący z Wielkopolski 

ppłk. Maciej Mielżyński, który jako Dowódca Naczelny stał na czele 3 grup 

operacyjnych: „Północ” (kpt. Alojzy Nowak), „Wschód” (kpt. Karol Grzesik), 

„Południe” (ppłk. Bronisław Sikorski). Większość zaopatrzenia w ciężką broń 

strzelecką oraz artylerię, a także szkolenie dowódców powstańczych odbywało 

się przy ścisłej współpracy ze sztabem Wojska Polskiego. 

 

 

 

Cztery fazy powstania:  

• 3–10 maja – powstańcy polscy opanowali tereny zakreślone tzw. „linią 

Korfantego”; 

• 11–20 maja – powstańcy umocnili się na zdobytych rubieżach, broniąc 

łańcucha opanowanych miejscowości; 

• 21 maja – 6 czerwca – gwałtowne walki podczas kontrakcji niemieckiej. 

Wtedy to rozegrała się bitwa o Górę Świętej Anny; 

• 7–24 czerwca – ustanie walk i rozpoczęcie pertraktacji rozejmowych, przy 

pośrednictwie aliantów. 



 W ciężkich, krwawych walkach poległo prawie 1,5 tys. powstańców. 

Po początkowych sukcesach, od 21 maja do 5 czerwca, powstańcy odpierali 

kontrofensywę niemiecką. W wyniku zaciętych walk, szczególnie w rejonie  

Góry Świętej Anny (21-27 maja), niemieckie natarcie zostało powstrzymane 

25 czerwca podpisano porozumienie o wyznaczeniu linii demarkacyjnej, 

zaprzestaniu walk i wycofaniu sił niemieckich i powstańczych z terenu 

plebiscytowego. 

 Powstanie wpłynęło na korzystną dla Polski zmianę postanowień Rady 

Ambasadorów o podziale Górnego Śląska. W wyniku rewizji wcześniejszych 

ustaleń Polska otrzymała ok. 30% obszaru plebiscytowego z Katowicami 

włącznie. Polsce przypadło 50% hutnictwa i 76% kopalń węgla. Miało to 

ogromne znaczenie dla gospodarczego bytu II Rzeczypospolitej. 
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