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Romana Dmowskiego i Wincen-
tego Witosa. 

Ustawa, której inicjatorem 
był prezydent Andrzej Duda, 
po uchwaleniu przez parlament, 
została podpisana 27 kwietnia  
2017 r. W 2019 r. Korfanty jako 
zasłużony dla Polski i Śląska 
działacz został też uhonorowa-
ny w końcu w stolicy Polski – po-
święcony mu monument sta-
nął u zbiegu Al. Ujazdowskich  
i ul. Agrykola w Warszawie. 

Wiele krwi przelano
Zasługi Korfantego w umacnia-
niu polskości na Śląsku są bez-
dyskusyjne. To on stał na czele  
III zwycięskiego powstania ślą-

Powstania Śląskie stanowią 
jedną z najpiękniejszych 
kart w dziejach narodu 

polskiego, są końcowym akor-
dem procesu jednoczenia ziem 
polskich w okresie porozbio-
rowym – czytamy w sejmowej 
uchwale w sprawie ustanowienia 
2019 Rokiem Powstań Śląskich. 

Uchwała ta zapoczątkowała 
uroczyste obchody rocznic wy-
buchu trzech powstań śląskich – 
z 1919, 1920 i 1921 r. Dzięki tym 
zrywom w granicach Rzeczypo-
spolitej pozostały bogate ślą-
skie ziemie. W tym roku przy-
padła równie ważna rocznica  
– 20 czerwca 1922 r. wojska pol-
skie na czele z gen. broni Stani-
sławem Szeptyckim wjechały 
uroczyście do Katowic, by przy-
pieczętować powrót Górnego 
Śląska do Macierzy. 

Bądźcie wierni 
Warto podkreślić, że III powsta-
nie śląskie było jedną z pięciu 
polskich insurekcji zakończo-
nych sukcesem. Wraz z dwo-
ma powstaniami wielkopolski-
mi: z 1806 r. i z lat 1918–1919, 
powstaniem sejneńskim z 1919 
roku oraz II powstaniem śląskim 
z 1920 r. jest zaliczane do zwy-

cięskich powstań narodowych 
w historii Polski. 

– Udało się zwyciężyć, co 
jeszcze kilkanaście lat wcześniej 
było nawet nie do wymarze-
nia, gdyż mogło tylko zrodzić się 
w głowie tak wybitnych polityków 
jak Wojciech Korfanty, dyktator III 
powstania i przywódca społecz-
ności polskiej na Górnym Śląsku 
– podkreśla dr Andrzej Sznajder, 
dyrektor Oddziału IPN w Katowi-
cach. 

Niestety, przez wiele lat, 
szczególnie w pierwszym okre-
sie PRL, pomijano zasługi po-
wstańców. Później też bywało 
różnie z oceną ważności doko-
nań takich przywódców jak Woj-
ciech Korfanty. Jego pomnik 
w Katowicach odsłonięto dopiero  
w 1999 r. Na cokole widnieje zna-
mienny napis, cytat śląskiego po-
lityka: „Jedną tylko wypowiadam 
prośbę do ludu śląskiego, by po-
został wierny swym zasadom 
chrześcijańskim i swemu przy-
wiązaniu do Polski”.

W Ustawie o Narodowych 
Obchodach Setnej Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości RP Kor-
fanty został wymieniany jako je-
den z Ojców Niepodległości, 
obok m.in. Józefa Piłsudskiego, 

skiego. Właśnie to powstanie 
ostatecznie zaważyło na 
decyzji Rady Amba-
sadorów Ligi Naro-
dów z 20 październi-
ka 1921 r. o podziale 
Górnego Śląska – 
z obszaru plebiscy-
towego do Polski 
przyłączono 29 proc. 
terenów i 46 proc. 
ludności. W Polsce 
znalazły się m.in. Ka-
towice, Świętochło-
wice, Królewska Huta 
(obecny Chorzów), Rybnik, Lubli-
niec, Tarnowskie Góry i Pszczyna. 

– Złożyło się na to wiele lat 
pracy pozytywistycznej, działań 
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20 czerwca 1922 r. wojska polskie  
na czele z gen. broni Stanisławem 
Szeptyckim wjechały uroczyście  
do Katowic, by przypieczętować powrót 
Górnego Śląska do Macierzy. Marcin  KUBICZEK

społecznych i plebiscytowych, 
ale też wiele krwi musiało się 
przelać w obronie polskości, aby 
ta decyzja zapadła – podkreśla 
prezes IPN dr Karol Nawrocki. 

Jak podają źródła historycz-
ne, w III powstaniu śląskim wzięło 
udział ok. 60 tys. Polaków, a licz-
bę ofiar po stronie polskiej sza-
cuje się na ok. 1800 osób (według 
niektórych wyliczeń mogło ich 
być nawet ok. 2000). 

15 czerwca 1922 r. Komisja 
Międzysojusznicza zawiadomiła 
rządy Polski i Niemiec, że w cią-
gu miesiąca powinny objąć przy-
znane im terytoria Górnego Ślą-
ska. W Katowicach już 17 czerwca 
1922 r. rozwiązano miejscową po-
licję. Jej miejsce zajęła przybyła 
z Polski policja piesza, a kilka dni 
później konna. 20 czerwca pol-
skie oddziały powitały na moście 
w Szopienicach tłumy ludzi. Od-
działy polskiej kawalerii pod wo-
dzą gen. Szeptyckiego przeszły 
w defiladzie do rynku w Katowi-
cach. Po drodze ustawiono bli-
sko 30 odświętnie udekorowa-

nych bram powitalnych. 
Jednym z ważnych 
wydarzeń związanych 
z objęciem Śląska 
przez wojsko polskie 
było rozbicie łańcu-
cha przez powstań-
ca-inwalidę Juliusza 
Chowańca, który po-
wiedział: – Pękajcie 
okowy niewoli, Górny 
Śląsk jest wolny, armio 
polska wkraczaj nań 
i połącz go z Polską. 

Wojsko witał ówczesny pre-
zydent Katowic Alfons Górnik.  
– Dzielni polscy żołnierze! Po-
każcie, że karne Wojsko Polskie 

jest murem ochronnym dla oby-
wateli miłujących pracę, dla oby-
wateli lojalnych i spokojnych. Po-
wiedzcie światu, że Polska jest 
krajem praworządnym! Niech 
żyje Polska i Górny Śląsk – mówił. 

Tradycja i etos pracy
Późniejsza, sierpniowa wizyta na 
Górnym Śląsku naczelnika pań-
stwa Józefa Piłsudskiego rozpo-
częła kolejny okres państwowości 
polskiej w części regionu. Mar-
szałek odwiedził kilka miast i od-
znaczył zasłużonych dla sprawy 
śląskiej. We wrześniu odbyły się 
wybory do Sejmu Śląskiego, któ-
rego funkcjonowanie w ramach 
autonomii śląskiej zagwaranto-
wała ustawa konstytucyjna. 

Pokłosiem tych wydarzeń jest 
ustawa Sejmu RP o ustanowieniu 
20 czerwca Narodowym Dniem 
Powstań Śląskich. To święto pań-
stwowe ma upamiętniać trzy 
zrywy z lat 1919–1921 i czcić ich 
bohaterskich uczestników, którzy 
„wywalczyli przyłączenie czę-
ści Górnego Śląska do odrodzo-
nej Rzeczypospolitej”. W uza-
sadnieniu do projektu ustawy 
podkreślono, że „trzy Powsta-
nia Śląskie odegrały niezwykle 
ważną rolę w procesie jedno-
czenia ziem polskich po okre-
sie zaborów i wywarły istotny 
wpływ na ukształtowanie się za-
chodniej granicy odrodzonego 
państwa. Dla Rzeczypospolitej 
region ten miał ogromne zna-
czenie jako bogaty, nowoczesny 
okręg przemysłowy, o dużym 
potencjale społecznym i gospo-
darczym, z własną tradycją i eto-
sem pracy, a także głębokim pa-
triotyzmem i poczuciem związku 
z polskością”. 
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Podczas uro-
czystości na-
dania Między-
narodowemu 
Portowi Lotni-
czemu Kato-
wice w Pyrzo-
wicach imienia 
Wojciecha Kor-
fantego prezy-
dent Andrzej 
Duda przypo-
mniał, że ten 
bohater ze Ślą-
ska jest jed-
nym z Ojców 
Niepodległości.

Pękajcie okowyPękajcie okowy  niewoli...niewoli...

fo
t. 

A
nd

rz
ej

 G
ry

gi
el

/P
A

P

Jedną tylko 
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do ludu śląskiego, 
by pozostał wierny 

swym zasadom 
chrześcijańskim 

i swemu 
przywiązaniu  

do Polski.
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Śląsk był najmniejszym ze wszystkich województw II Rzeczypospolitej.  
Jednak dla gospodarki odradzającego się państwa miał fundamentalne 
znaczenie – Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa  
na Górnym Śląsku przyznała w 1921 r. Polsce tylko ok. 1/3 spornego 
terytorium, ale znajdowało się na nim 50 proc. śląskiego hutnictwa  
i aż 76 proc. kopalń węgla. Marcin  KUBICZEK

trudem odbudowywano poten-
cjał Śląska. Mościcki i 10 inży-
nierów z całej Polski natrafili na 
ogromne trudności, bo Niem-
cy wywieźli całą dokumenta-
cję techniczną fabryki. Zdarzały 
się także akty sabotażu ze stro-
ny nastrojonych antypolsko ro-
botników. 

„Dowodem na talent Mościc-
kiego był fakt, że zdołał bez 
dokumentacji uruchomić więk-
szość urządzeń fabrycznych 
i przekonać robotników do za-
przestania działań, tłumacząc, 
że upadek fabryki spowoduje 
utratę przez nich pracy. Dzię-
ki intensywnej pracy naukowej 
inżynierom po kilku miesiącach 
udało się osiągnąć poziom pro-
dukcji zakładu chorzowskiego 
sprzed wojny, a pomimo róż-
nych przeszkód fabryka sys-
tematycznie zaczęła zwiększać 
produkcję (w 1923 r. wyprodu-
kowała 39 371 ton azotniaka, 
zaś w 1926 r. już 117 931 ton!). 
Z inicjatywy Mościckiego zakład 

w Chorzowie poszerzył swą ak-
tywność o produkcję nowych 
związków takich jak: amoniak, 
kwas azotowy i saletrzak. Wio-
sną 1926 r. fabryka wypuściła 
na rynek jeszcze jeden nawóz 
azotowy tzw. saletrę chorzow-
ską „Nitrofos”, którą szybko do-
ceniono w mniejszych gospo-
darstwach rolnych” – pisze  
dr Andrzej Ulmer z Muzeum 
Politechniki Warszawskiej.

Węgiel kamienny pozy-
skiwany na Śląsku pozostał 
do wybuchu II wojny świato-
wej głównym polskim towarem 
eksportowym (sprzedaż wę-
gla i koksu stanowiła ponad 20 
proc. wpływów z polskiego eks-
portu), czemu sprzyjało wybu-
dowanie w latach 1925–1933 
magistrali kolejowej prowadzą-
cej z Górnego Śląska do portów 
w Gdyni i Gdańsku.

– Górny Śląsk odgrywał 
fundamentalną rolę w II RP. 
Niektórzy wręcz mówią, że 
bez Śląska polska gospodar-
ka by nie przetrwała. Myślę, 
że by przetrwała, ale jej sytu-
acja gospodarcza byłaby nie-
porównywalnie słabsza – oce- 
niła prof. Cecylia Leszczyń- 
ska podczas zorganizowanej 
przez Kancelarię Prezydenta 
RP we współpracy z Instytutem 
Śląskim debaty pt. „Powsta-
nia Śląskie i ich konsekwencje”. 
– Śląsk pozwolił państwu pol-
skiemu przetrwać wszystkie 
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Węgiel kamienny pozyskiwany na Śląsku  
do wybuchu II wojny światowej był głównym 
polskim towarem eksportowym.

  
RzeczypospolitejRzeczypospolitej

myśle i górnictwie, podczas gdy 
w całej II Rzeczypospolitej le-
dwie 19 proc. – podkreśla prof. 
Lech Krzyżanowski.

Mościcki dał przykład
Władze tworzącego się po I woj-
nie światowej państwa dostrze-
gły to od razu. Już w 1922 r. rząd 
wysłał prof. Ignacego Mościc-
kiego na Śląsk w celu przeję-
cia niemieckiej fabryki azotowej 
w Chorzowie. Nie obyło się bez 
problemów, co pokazuje, z jakim 

D la II Rzeczypospolitej, 
mającej głównie rolni-
czy charakter, polska 

część Górnego Śląska stanowi-
ła jedyny obszar tak silnej kon-
centracji przemysłu. 

– Stąd pochodziło 75 proc. 
węgla kamiennego, 100 proc. 
produkcji koksu, 87 proc. pro-
dukcji cynku i 100 proc. produkcji 
ołowiu. Tu również miały siedzi-
by największe przedsiębiorstwa 
Polski, m.in.: Huta Bismarck SA 
mieszcząca się w Wielkich Haj-

dukach, Górnośląskie Zjedno-
czone Huty Królewska i Laura 
SA w Katowicach oraz Zakłady 
Azotowe w Chorzowie, później-
sza Państwowa Fabryka Związ-
ków Azotowych. Uprzemysło-
wienie tego terenu znajdowało 
odzwierciedlenie w wyjątkowej 
strukturze zawodowej miesz-
kańców, diametralnie odmien-
nej od statystyk ogólnopolskich. 
Według danych z 1931 r. ponad 
połowa ludności czynnej zawo-
dowo była zatrudniona w prze-

Perła w gospodarczej koroniePerła w gospodarczej koronie

50
proc.

ludności 
czynnej  

zawodowo na 
początku lat 

30. ubiegłego 
 wieku była 
zatrudniona 
w przemyśle 
i górnictwie.

fot. Zbigniew Meissner/PAP



meandry, w które obfitował 
okres międzywojenny. Nie-
przypadkowo mówiono o Ślą-
sku jako o perle w koronie – do-
dała prof. Leszczyńska.

Czarne PRL-owskie plamy
Historia Śląska po II wojnie 
światowej nie jest pozbawio-
na czarnych plam. Początkowo 
teren ten był traktowany przez 
zwycięską armię radziecką jako 
poniemiecka zdobycz, skąd wy-
wożono nie tylko maszyny, ale 
i ludzi do pracy w ZSRR. Ma-
sowe aresztowania i deporta-
cje do pracy przymusowej na 
terenie ZSRR, przeprowadzo-
ne przez sowieckie organy bez-
pieczeństwa NKWD, Smiersz 
i podporządkowanych im funk-
cjonariuszy Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego Rzą-
du Tymczasowego na terenie 
Górnego Śląska po zajęciu jego 
obszaru przez Armię Czerwoną 

zimą 1945 r. stanowią część tzw. 
Tragedii Górnośląskiej. W okre-
sie PRL tragedia ta i deporta-
cje do ZSRR były tematem tabu. 
Dopiero po 1989 r. możliwa sta-
ła się dyskusja na ten temat 
oraz upamiętnienie ofiar. Wła-
dze komunistyczne bez skru-
pułów wykorzystywały też ro-
botników śląskich, bo węgiel 
i inne regionalne skarby pozo-
stały ważnym towarem ekspor-
towym.

Transformacja polskiej go-
spodarki po 1989 r. też przynio-
sła wiele niekorzystnych zja-
wisk. Zamykanie kopalń, hut 
i innych zakładów doprowadziło 
do zwolnienia tysięcy pracow-
ników i głębokiego bezrobo-
cia oraz kryzysu wielu śląskich 
miast, czego najdobitniejszym 
przykładem jest Bytom – nie-
gdyś jedno z piękniejszych 
i bogatszych miast Śląska, dziś 
obraz upadku.

Długoletnie zabiegi  
o Program dla Śląska
Nic więc dziwnego, że miejscowi 
politycy od lat zabiegali o spe-
cjalny program dla regionu. Pro-
gram dla Śląska został zapre-
zentowany w grudniu 2017 r., 
stając się jednym z najważniej-
szych projektów Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju. - Śląsk jest perłą, którą 
musimy w odpowiedni sposób 

wykorzystać – podkreślał pre-
mier Mateusz Morawiecki. - Jest 
to pierwszy program w polityce 
regionalnej, który stanowi jedno-
cześnie narzędzie koordynujące 
krajowe i europejskie źródła fi-
nansowania rozproszone w wie-
lu programach i instytu-
cjach – dodał.

Polityka energe-
tyczna Unii Europej-
skiej, kryzys zwią-
zany z pandemią 
oraz wojna na Ukra-
inie przyniosły jed-
nak nowe wyzwa-
nia. – Transformacja 
przemysłowa jest 
dużym wyzwaniem. 
Jestem przekonany, 
że tu na Śląsku ro-
zegra się przełom 
związany z transformacją ener-
getyczną i przemysłową Polski 
– powiedział premier Mateusz 
Morawiecki podczas III Konferen-
cji Programowej Śląski Ład, któ-
rej tematem było bezpieczeń-
stwo surowcowo-energetyczne 
w dobie Europejskiego Zielone-
go Ładu. 

–  Węgiel to największe bo-
gactwo Śląska, choć większym 
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bogactwem i kapitałem są ludzie. 
Węgiel umożliwił powstanie tego 
kapitału ludzkiego. To ogrom-
na wartość, szczególnie w trak-
cie transformacji energetycz-
nej. Ta transformacja w kierunku 
przemysłu 4.0, czy jak już nie-

którzy mówią 5.0, zade-
cyduje o globalnej po-
zycji Polski w XXI wieku 
– dodał. 

Nieustannie rośnie  
znaczenie regionu
Premier zaznaczył też, 
że patrzy na transfor-
mację energetyczną 
jako na wielką szansę 
w nowoczesnej historii 
Polski. Szansę na osią-
gnięcie suwerenności 
energetycznej. – My 

kojarzymy suwerenność energe-
tyczną z węglem. I w tym sekto-
rze elektroenergetycznym rze-
czywiście do niedawna tak było. 
Ale, co ważniejsze, w dwóch in-
nych głównych nośnikach węglo-
wodorowych, czyli ropie i gazie, 
takiej suwerenności nie mieli-
śmy. Możliwość przesunięcia się 
w kierunku suwerenności od tych 
dwóch nośników energii jest wiel-

ką szansą nowoczesnej historii 
Polski – podkreślił. 

Dodał także, że takie działa-
nia to sposób na zaoszczędzenie 
kilkudziesięciu miliardów złotych 
rocznie, które obecnie przezna-
czamy na import węglowodorów 
z zagranicy. Transformacja ener-
getyczna – zdaniem szefa rządu 
– to także szansa na skok tech-
nologiczny. To wielkie inwesty-
cje w elektromobilność i motory-
zację. Już dziś Polska jest liderem 
produkcji baterii litowo-jono-
wych.  

W obliczu obecnego kryzysu 
surowcowego znaczenie Śląska 
rośnie. – Dzisiaj jesteśmy w sta-
nie zapewnić Polakom tańszy niż 
z zagranicy węgiel ze źródeł kra-
jowych, z polskich kopalń – oce-
nił wicepremier Jacek Sasin. – Nie 
możemy żadnych kopalń zamy-
kać, wręcz przeciwnie: musimy 
zwiększyć wydobycie – zazna-
czył. 

W związku z tym ma powstać 
nowy harmonogram dotyczący 
kopalń, przewidujący wydłuże-
nie czasu ich pracy tak, by bez-
pośrednio od węgla można było 
przejść do energetyki jądrowej 
i OZE. 
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Huta Bismarck, 
późniejsza 
Huta Batory, 
była jednym 
z najważniej-
szych pod-
miotów gospo-
darczych  
w II Rzeczypo-
spolitej.

Z inicjatywy 
prezydenta 
Ignacego Mo-
ścickiego (pro-
fesora i che-
mika) zakład 
azotowy w Cho-
rzowie po-
szerzył swą 
aktywność 
o produkcję 
nowych związ-
ków.

Śląsk pozwolił 
państwu polskiemu 
przetrwać wszystkie 

meandry, w które 
obfitował okres 
międzywojenny. 
Nieprzypadkowo 

mówiono  
o Śląsku jako  

o perle w koronie.

fo
t. 

St
an

is
ła

w
 Ja

ku
bo

w
sk

i/
C

A
F/

 K
M

 P
A

P

fo
t. 

Re
pr

od
uk

cj
a/

PA
P



Most na Od-
rze w Szcze-
panowicach 
wysadzony 
przez Grupę 
Wawelberga 
w ramach akcji 
„Mosty”.
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nej, powstał w grudniu 1920 r. 
i składał się głównie z wete-
ranów II powstania śląskie-
go. Początkowo tajną struktu-
rą kierował Stanisław Baczyński 
„Butner”, a od stycznia kpt. Ta-
deusz Puszczyński „Wawelberg”, 
i to właśnie od pseudonimu tego 
dowódcy komandosów III po-
wstania śląskiego zaczęto nazy-
wać Grupą Wawelberga. Jak się 
okazuje, była to pierwsza grupa 
specjalna działająca w polskich 
oddziałach. 

Na wszelki wypadek
Polacy wyciągnęli wnioski z obu 
wcześniejszych powstań ślą-
skich, gdzie pierwsze sukcesy 
powstańców były stopniowo ga-

G rupa Wawelberga „ob-
jawiła” Niemcom swo-
je istnienie w nocy z 2 

na 3 maja 1921 r. dzięki świet-
nie przeprowadzonej akcji „Mo-
sty”, polegającej na wysadzeniu 
w kluczowych miejscach sied-
miu mostów kolejowych. W noc 
poprzedzającą wybuch kolejne-
go zrywu Ślązaków powstań-
cze dowództwo chciało zabez-

pieczyć polskie oddziały przed 
zagrożeniem ze strony nie-
mieckiej odsieczy. Wysadzenie 
mostów miało kluczowe zna-
czenie dla powodzenia zmagań 
z Niemcami na Górnym Śląsku 
w pierwszych godzinach walk.

Referat Destrukcji Dowódz-
twa Obrony Plebiscytu, bo tak 
brzmiała oficjalna nazwa tej 
świetnej grupy dywersyj-

chorążych, czterech sierżantów, 
pięciu plutonowych, dwóch ka-
prali i dwudziestu dwóch sze-
regowych. Lecz grupa dalej się 
rozrastała. Przeprowadzane 
były tajne szkolenia, jednocze-
śnie łowiono kolejnych śmiałków 
wśród powstańców, którzy „lubili 
zapach napalmu o poranku”. 

Talent organizacyjny
Dowódca grupy Tadeusz Pusz-
czyński był człowiekiem nie-
tuzinkowym. Gorący patriota, 
który już w gimnazjum w Piotr-
kowie Trybunalskim uczestni-
czył w strajkach szkolnych, gdzie 
przyjaźnił się m.in z Stefanem 
Roweckim (późniejszym „Gro-
tem”). Puszczyński już za mło-
du rwał się do walki z zaborca-
mi. Wielokrotnie aresztowany 
przez carską ochranę za przy-
należność do młodzieżowych 
organizacji niepodległościo-
wych, w 1914 r. zbiegł do Krako-
wa, gdzie zaciągnął się do Legio-
nów Piłsudskiego. 

Przełożeni dostrzegli 
u Puszczykowskiego talent or-
ganizacyjny, toteż niebawem 
został on oddelegowany do 
Polskiej Organizacji Wojskowej, 
by tworzyć tam tajne struktury 
i szkolić jej członków. Już pod-
czas I powstania śląskiego zo-
stał wysłany przez MSW jako 
obserwator na Górny Śląsk, 
a potem działał konspiracyjnie 
w POW Górnego Śląska. Czas 
był gorący. Oczekiwano na wy-
niki plebiscytu. Karabiny zamie-
nione zostały na walkę propa-
gandową. Tutaj Puszczykowski 
także „walczył” za Polskę, kie-
rując (od 1920 r.) Wydziałem 
Plebiscytowym dla Górne-
go Śląska. Nie zaprzestawano 
jednak równocześnie groma-
dzić broń i przygotowywać się 
do kolejnej walki, mimo iż teo-
retycznie o przebiegu granicy 
między II RP 

szone przez silne oddziały woj-
skowe przysyłane z Niemiec. 
Ślązacy liczyli się z tym, iż prze-
prowadzony na Górnym Śląsku 
plebiscyt może okazać się dla 
zwolenników przyłączenia tych 
ziem do odradzającej się II Rze-
czypospolitej krzywdzący. Dla-
tego na wszelki wypadek wkrót-
ce po zakończeniu II powstania 
zaczęto przygotowywać kolej-
ny zryw. Śląscy komandosi re-
krutowani byli z powstańców 
wyróżniających się sprytem, in-
teligencją, brawurową wręcz od-
wagą i… zimną krwią (wśród zre-
krutowanych śmiałków znaleźli 
się też specjaliści od podkłada-
nia ładunków wybuchowych). 
Wymagana była też oczywiście 
bardzo dobra sprawność fizycz-
na i, co najważniejsze, absolut-
na konspiracja, by wieści o po-
wstańcach od zadań specjalnych 
nie przedostała się do Niemców. 

Początkowo (w lutym 1921 r.) 
Referat Destrukcji liczył dzie-
więciu oficerów, czterech pod-

Niemcy nie spodziewali się, że Polacy będą 
dysponować na Śląsku tak skuteczną grupą 
dywersyjną jak Grupa Wawelberga. Historycy 
wojskowości nie mają wątpliwości, gdyby  
nie działania dywersyjne tego oddziału,  
III powstanie śląskie nie osiągnęłoby  
tak spektakularnych sukcesów. Jarosław  MAŃKA

Grupa Wawelberga,Grupa Wawelberga,
czyli nasi pierwsi komandosiczyli nasi pierwsi komandosi



łączącej to miasto z Wrocła-
wiem. 2 maja Puszczyński 

wyjechał do Opola, 
by osobiście nadzo-
rować akcję. 

Śląskim koman-
dosom pomogły po-
goda i łut szczę-
ścia. Ze względu na 
deszcz wiele wiaduk-
tów kolejowych było 
bardzo słabo pilno-
wanych. Powstańcy 
wysadzili sześć mo-
stów, nie ponosząc 
żadnych strat. W ak-
cji wzięło udział 63 
żołnierzy. W drodze 
powrotnej 24 wpadło 
w ręce Niemców, ale 

żaden nie przyznał się do udzia-
łu w wysadzaniu mostów, mimo 
brutalnych przesłuchań. Wszy-
scy z braku dowodów winy zo-
stali w końcu wypuszczeni albo 
osadzeni w obozie jenieckim. 
Następnego dnia rano rozpo-
częło się III powstanie śląskie, 
które dzięki Tadeuszowi Pusz-
czyńskiemu i jego komandosom 
nie zostało wsparte w pierw-
szych kluczowych dniach walk 
przez oddziały wojskowe z Nie-
miec. Na Górnym Śląsku tryum-
fowali Polacy. 

Dzisiaj wiedza o śmiałkach 
z Grupy Wawelberga i jego do-
wódcy Tadeuszu Puszczyńskim 
nie jest powszechna, a szko-
da, gdyż to dzięki ich odwadze III 
powstanie śląskie w pierwszych 
rozstrzygających dniach walk 
zyskało niebagatelną przewagę. 
Warto pamiętać i o tych śląskich 
bohaterach, którzy przyczyni-
li się do powrotu Górnego Śląska 
(po 600 latach) do Macierzy.  

a Niemcami miał zadecydować 
plebiscyt.

Jego wyniki okazały się dla 
Polaków bardzo niekorzystne. 
Niemcy wygrali, przywożąc od 
siebie ok. 200 tys. emigrantów 
urodzonych na Górnym Śląsku. 
Polskie dowództwo, z Wojcie-
chem Korfantym na czele, mia-
ło twardy orzech do zgryzienia. 
Ślązacy rwali się do walki, dla-
tego przygotowania do kolejne-
go powstania zostały zintensyfi-
kowane. 

Atmosfera gęstnieje
Również Grupa Wawelber-
ga nie zasypiała gruszek w po-
piele. Oddział rozrósł się do  
46 dywersantów podzielonych 
na pięć grup bojowych. Atmos-
fera na Górnym Śląsku gęst-
niała. Wszyscy gorączkowo 
wyczekiwali dnia, w którym Kor-
fanty da rozkaz do rozpoczęcia  
III powstania śląskiego. Ten 
w końcu nadszedł. Choć oficjalnie 
III powstanie śląskie miało rozpo-
cząć się 3 maja 1921 r., to dla Gru-
py Wawelberga wybuchło wcze-
śniej, bo już w nocy z 2 na 3 maja. 
Komandosi powstania śląskiego 

otrzymali zadanie wykonania ak-
cji „Mosty”…

Oczywiście do 
tego zadania przy-
gotowywali się od 
wielu miesięcy.  
1 kwietnia 1921 r. Ta-
deusz Puszczyń-
ski zameldował się 
w hotelu Deutsche 
Haus w Strzelcach 
Opolskich jako ku-
piec drzewny Konrad 
Wawelberg. Do jego 
apartamentu zaczę-
li przybywać ludzie 
podający się za po-
średników w handlu 
drewnem. W rzeczy-
wistości byli to łącz-
nicy grupy, która rozlokowana 
została w kilku zakonspirowa-
nych placówkach (w Rybniku, 
Prudniku, Praszce, Kluczbor-
ku i w Opawie). 1 maja do hotelu 
przybył łącznik z rozkazem wy-
konania akcji „Mosty”, czyli wy-
sadzenia siedmiu kluczowych 
mostów kolejowych jednej nocy. 
Najważniejsze było wysadze-
nie mostu w Szczepanowicach 
pod Opolem, na linii kolejowej 
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Wiedza  
o śmiałkach  

z Grupy Wawelberga 
do dziś nie jest 
powszechna, 

a szkoda, gdyż to 
dzięki ich odwadze 
III powstanie śląskie 

w pierwszych 
rozstrzygających 

dniach walk  
zyskało niebagatelną 

przewagę.

Oddział Dy-
wersyjny kpt. 
Tadeusza 
Puszczyń-
skiego 
w III powstaniu 
śląskim. Foto-
grafia wykona-
na w czerwcu 
1921 r.


