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DZIALANIA BOJOWE 
TRZECIEGO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 

3 MAJ A - 5 CZERWCA 1921  R. 

O losach Górnego Śląska, w brew zapowiedziom orędzia wygłoszonego 
8 stycznia 1918  r. przez prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona podczas 
uroczystego posiedzenia Kongresu Stanów Zjednoczonych, uznanego także 
za podstawę pertraktacji rozejmowych przez ostatniego kanclerza Niemiec 
pokonanych podczas pierwszej wojny światowej Maksymiliana Badeńskiego, 
miały zadecydować wyniki plebiscytu . Stało się tak, jak wiadomo, za sprawą 
brytyjskiego premiera Dawida Lloyda George 'a. Decyzja ta była dla Polski 
bardzo niekorzystna, między innymi z tego powodu, że narzucony plebi
scyt miał się odbywać na obszarze całego Górnego Śląska, a Polska doma
gała się zwrotu tylko tych terenów, które były zamieszkiwane w większości 
przez Polaków. Chodziło konkretnie o południowo-wschodnie obszary sięga
jące na zachodzie i północy po t ak zwaną linię Korfantego, która została 
wyznaczona wzdłuż nurtu górnej Odry od rejonu Bogumina do Wielkich 
Zimnic, a dalej była wytyczona na mapie przez Kolonowskie - Knieję 
Zębawice Wachowice - Broniec N owe Karmunki - Wolencin i Koście
lice do granicy państwa polskiego 1 .  Decyzja o przeprowadzeniu plebiscytu 
miała bardzo niekorzystny charakter także z tego względu, że do urn zostały 
dopuszczone również osoby mieszkające w głębi Niemiec ,  ale urodzone na 
Górnym Śląsku 2.

1 Instrukcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla polskich placó":ek dyplomatycz
nych w sprawie przyznania Polsce części obszaru plebiscytowego, w: Zródła do dziejów 
powstań śląskich, t. 3, cz. l ,  styczeń maj 1 9 2 1 ,  opr. J. Przewłocki, W .  Zieliński, Wroc
ław Warszawa - K raków - Gdańsk 1974 ,  s. 264.  

2 W. Dąbrowski, Górny Śląsk w walce o zjednoczenie z Polskq i dokumenty z lat 
1 918-1922, Warszawa 1 923 ,  s. 39 i n .  
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vV plebiscycie, zorganizowanym zgodnie z wcześniejszymi ust aleniami , 
w dniu 20 marca 1821  r. uczestniczyły 1 186 234 osoby, w tym 192 tysiące 
tak zwanych emigrantów, wśród których było tylko około 10 tysięcy Pola
ków i aż 182 288 Niemców 3.  Za pozostawieniem Górnego Śląska w granicach 
Niemiec wypowiedziało się 706 820 osób, a za przyłączeniem spornego ob
szaru górnośląskiego do Polski oświadczyło się 479 1 1 4 osób4 .  Obie strony 
uznały wyniki plebiscytu za swoje zwycięstwo. Stanowisko Polski w tej wła
śnie sprawie wynikało bowiem z faktu, że Polacy uzyskali większość na tych 
obszarach, o których powrót państwo polskie zabiegało .  Zwycięstwo oparte 
na takich przesłankach okazało się jednak sukcesem iluzorycznym, ponieważ 
o losach Górnego Śląska miały zadecydować mocarstwa zwycięskiej Koalicji ,
ale w swych post anowieniach zdecydowały się uwzględnić wynik globalny. 
Polska zabiegała natomiast o to, aby w sprawach podziału Górnego Śląska 
były uwzględnione wyniki uzyskane podczas plebiscytu w poszczególnych 
gminach. Postulaty strony polskiej nie zostały jednak wzięte pod uwagę 
i wyłoniła  się uzasadniona obawa, że podział Górnego Śląska wypadnie dla 
Polski bardzo niekorzystnie. 

Po stronie polskiej nasilila się więc niewiara w sprawiedliwy podział 
spornego obszaru plebiscytowego, a jej wyrazicielami była większość Pola
ków mieszkających na Górnym Śląsku .  Nie mieli oni zaufania do decyzji 
opartych na przetargach dyplomatycznych. Podejmowali zatem usilne za
biegi o rozbudowę konspiracyjnej siły zbrojnej i przewidywali , że o losach 
Górnego Śląska zadecyduje czyn orężny. W toku zakonspirowanych przy
gotowań zbrojnych trwała więc intensywna rozbudowa organizacji ,  która 
funkcjonowała skrycie jako O brona Plebiscyt u 5 .  Na dzień przed wybu
chem trzeciego powstania śląskiego polska konspiracyjna siła zbrojna miała 
40 700 zaprzysiężonych członków i dysponowała 27 597 karabinami ręcz
nymi , 190 ciężkimi karabinami maszynowymi, 250 lekkimi karabinami ma
szynowymi i 250 miotaczami granatów .  Zapas amunicji dostosowanej do 
broni ręcznej był natomiast dość skąpy, bo na każdy karabin niemiecki typu 
,,mauser" wypadało po 350 ładunków, na każdy karabin rosyjski typu "mo
sin" po 230 ładunków, a na każdy karabin austriacki typu "mannlicher" 

3 !Vf. Wrzosek, Powstaricze działa nia zbrojne w 1921 r. na opolskiej części Górnego 
.�lqska, Opole 1 9 8 1 ,  s. 1 8 .  

4 Ibidem. 
5 M. Wrzosek, Pows tania śląskie (1 919-1 921 }, "\Vojsko i Wychowanie" , Polskie Po

wstania Narodowe. Dodatek Specjalny, 'Warszawa 1994, s.  134.  
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tylko po 1 1 7 ładunków. Te zapasy miały wystarczyć na dwa lub trzy dni 
walki 6. 

Na czele Obrony Plebiscytu stał podpułkownik Maciej Mielżyński , pseu
donim "Nowina - Doliwa" , a szefem jego sztabu był major Stanisław Ro
stworowski, pseudonim "Lubieniec" 7. Podpułkownik Mielżyński miał do
swej dyspozycji komendę, która występowała jako odpowiednio rozbudo
wany organ dowodzenia, obejmujący między innymi sztab ścisły. W jego 
składzie jako oficer do spraw operacyjnych działał porucznik Remigiusz 
Grocholski8 .  Był ponadto wyposażony w szczegółowy plan operacyjny, za
aprobowany przez generała Władysława Sikorskiego jako szefa polskiego 
Sztabu Generalnego, opracowywany w ostatniej fazie właśnie przez porucz
nika Grocholskiego. Dokument ten podpisany został 22 kwietnia 1921  r . 
przez komendanta Obrony Plebiscytu .  

Plan operacyjny, ujęty jako Rozkaz Operacyjny nr l ,  przewidywał , że 
trzon s i l  przygotowywanych do powstańczej walki zbrojnej będą stanowiły 
oddziały wchodzące w skład trzech grup taktycznych 9. Rozkaz z 22 kwiet
nia zapowiadał więc powolanie grupy "Pólnoc" , na czele której został po
stawiony kapitan Alojzy Nowak , pseudonim "Neugebauer" , a szefem jego
sztabu był kapitan Jan Wyglenda, pseudonim "Traugutt" . Dowództwo
grupy "Wschód" otrzymał kapitan Karol Grzesik, pseudonim "Hauke" , zaś
stanowisko szefa sztabu objął kapitan Michał Grażyński , pseudonim "Bore
lowski" , późniejszy wojewoda śląski. Stanowisko dowódcy grupy "Poludnie"

przypadło natomiast w udziale podpułkownikowi Bronisławowi Sikorskiemu,  
pseudonim "Cietrzew" , a szefem sztabu w tej grupie został kapitan Roman
Grześkowiak, pseudonim "Brunhorst" 1 0 .

Główną część sil, którymi dysponowały poszczególne grupy taktyczne, 
stanowiły pulki złożone z batalionów piechoty. W grupie "Pólnoc" zostały

6 M .  Wrzosek, Powstańcze działania zbrojne . . .  , s. 33 .
7 Wymieniony tu major Rostworowski to  późniejszy generał Armii Krajowej , ujęty 

w 1944 r. w Kr akowie przez Gestapo, torturowany i zamordowany przez " Kulturtrage
rów" . 

8 W 1 9 1 8  r. był adiutantem generała Eugeniusz De Henning - Michaelisa, który 
dowodził III  Korpusem Polskim organizowanym na Ukrainie, a podczas drugiej wojny 
światowej j uż w randze pułkownika stał się organizatorem poważnego przedsięwzięcia 
operacyjnego Armii Krajowej , podejmowanego pod kryptonimem "Wachlarz" . 

9 Autorzy niektórych opracowań , między innymi Wacław Ryżewski, określają  te for
macje j ako "grupy operacyjne" , ale t akie określenie jest przesadne, ponieważ chodziło tam
o formacje obejmujące zaledwie po kilka pułków.

10 M . Wrzosek, Powstańcze działania zbrojne . . .  , s. 37-40.
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powołane trzy pułki określane również podgrupami, a nazwy, jakie otrzy
mały, odpowiadały pseudonimom używanym przez dowódców. Były to więc: 
podgrupa "Butrym" kapitana Feliksa Ankersteina, podgrupa ,,Linke" kapi
tana Wincentego Mendoszewskiego i podgrupa "Harden" kapitana Krzy
sztofa Konwerskiego, przemianowana jednak dość wcześnie na podgrupę 
"Bogdan" kapitana Teodora K ulika 1 1 •  

W składzie grupy "Wschód" znalazło się natomiast osiem oddziafów
powstańczej piechoty. Były to: l pułk podporucznika Walentego Fbjkisa, 
pseudonim "Stawski" , 2 pułk kapitana Pawła Cymsa, 3 pułk podporucznika 
Rudolfa Niemczyka, pseudonim "Stein" , 4 pułk podporucznika Karola Gaj
dzika, 5 pułk podporucznika Czesława Paula, pseudonim "Bahme" , 6 pułk
podporucznika Stanisława Mastalerza, pseudonim "Gorczak" , 7 pułk pod
porucznika Fryderyka Szendzielorza i 8 pułk kapitana Franciszka Rataja 1 2. 

Grupa "Poludnie" obejmowała zaś tylko cztery oddziały. Były to:
l Rybnicki Pułk Piechoty (później występował jako 5 Pulk Wojsk Powstań
czych) ,  a dowodził nim najpierw kapitan Janusz �Wężyk, potem zaś kapitan 
Szczerbiec, 2 Żorski Pułk Piechoty (potem 13 Pułk Wojsk Powstańczych) 
porucznika Antoniego Haberki , 3 Wodzisławski Pułk Piechoty porucznika 
Józefa Michalskiego i 4 Raciborski Pułk Piechoty sierżanta Alojzego Segeta 
(potem 15 Pułk Wojsk Powstańczych) 13. 

W toku działań bojowych poszczególne grupy taktyczne zostały czę
ściowo rozbudowane . Otrzymały ponadto pododdziały kawalerii , artylerii, 
saperów, łączności , taborów i różne zkłady pomocnicze, jak na przykład 
piekarnie i pralnie polowe 14 .  

Podziałowi sil Obrony Plebiscytu odpowiadały dokładnie określone 
strefy działań bojowych . Prawoskrzydłowym od działom powstańczym, czyli 
pułkom grupy "Północ" przypadła w udziale strefa sięgająca od terytorium
państwa polskiego aż po O drę , ograniczona na północy linią przebiegaj ącą 
od Herbów przez Lubliniec - Strzelce do Krapkowic nad Odrą, a na południu 
od Tarnowskich Gór ( włącznie) - Pyskowice (wyłącznie) - Koźle nad O drą 
(wyłącznie). Na południe od linii Tarnowskie Góry (wyłącznie) - Pyskowice 

11 Do przemianowania podgrupy "Harden" doszło w związku z tym, że kapitan Kon
werski zaufał dowódcy jednego z rozlokowanych na Górnym Śląsku oddziałów włoskich 
i podczas umówionego z nim spotkania został przez tego "zacnego" oficera aresztowany, 
a dowództwo po nim przejął Teodor Kulik. 

1 2 M. \Vrzosek, Powstańcze działania zbrojne . . .  , s .  3 9 .

1 3  Ibidem, s.  40. 
14 Ibidem.
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(włącznie) - Ujazd (włącznie) ,  a dalej zwrócona w kierunku poludniowym 
przez Gorzyce (włącznie) - wzdłuż rzeki Bieraw ki, potem zaś przez Gie
raltawice (włącznie) - Strumień (włącznie) ,  aż do granicy czechosłowackiej 
miały operować oddziały grupy "Wschód

"
. Strefa działań tego związku tak

tycznego to poludniowo-wschodni obszar Górnego Śląska. W strefie trzeciej 
ograniczonej od wschodu obszarem operacyjnym grupy "Wschód

"
, a od pól

nocy grupy "Pólnoc" , miały wystąpić zbrojne oddziały grupy "Południe
"

. 
Zachodni kraniec tej strefy miały stanowić w zasadzie nurty Odry 1 5 .  

Autorzy planu operacyjnego, podpisanego przez dowódcę Obrony Ple
biscytu i zaaprobowanego przez generała Sikorskiego , musieli się liczyć z re
aliami sytuacji , jaka utrzymywała się wówczas na Górnym Śląsku. Istotną 
zaś rolę w komplikacjach cechujących tę sytuację odgrywał fakt , że górno
śląska społeczność niemiecka dysponowała okazałą pod względem liczebnym 
i sprawną organizacyjnie konspiracyjną silą zbrojną. Chodzi tu konkretnie 
o niemiecką Górnośląską Organizację Bojową (Kampforganisation Obesch
lesien - KOOS)  1 6 . 

Z materiałów udostępnionych wywiadowi Obrony Plebiscytu przez fran
cuskie czynniki wojskowe wynika, że rolę ośrodka dyspozycyjnego, występu
jącego w imieniu władz Rzeszy i koordynującego działania różnych niemiec
kich organizacji konspiracyjnych, odgrywało dowództwo III  Okręgu Wojsko
wego (Wehrkreiskommando III ) w Berlinie. Na czele tego organu stal zaś 
generał porucznik Riihmschittle. Jednym z podlegających mu wśród kilku 
równorzędnych wobec siebie ogniw dowodzenia był organ odpowiedzialny za 
poczynania konspiracyjne na obszarze prowincji Śląsk , określanej konkretnie 
jako Odcinek Śląsk (Abschnitt Schlesien) .  Na czele zaś tego prowincjonal
nego organu stał generał porucznik Lequis, wspomagany przez szefa sztabu 
majora hrabiego von Genanntha i pierwszego oficera sztabu majora Preis
snera17 .  

Dowództwu Odcinka Śląsk podlegal natomiast organ dyspozycyjny niż
szego szczebla, który był ulokowany we Wrocławiu. Był to w istocie bez
pośredni czynnik zwierzchni górnośląskiej Organizacji Bojowej (KOO S  ) .  

:5 Rozkaz Operacyjny nr l dowódczy Obrony Plebiscytu z 22 kwietnia 1921  r . ,  pub! .
w: Zródła do dziejów . . . , t. 3 ,  cz . l ,  s. 360-366 . Pełniejszy tekst tego rozkazu por . :  J. Lu
dyga-Laskowski, Zarys historii powstań śląskich 1 91 9-1920-1921,  pod red. A. Brożka, 
przygotowali: Andrzej Brożek, Franciszek H awranek, Wiesław Lesiuk, Michał Lis, Bo
lesław Woszczyński, Mieczysław Wrzosek i Ewa Wyglenda, Warszawa - Wrocław 1 973,  
s . 332-347 .

1 6 M .  Wrzosek, Powstania śląskie 1919-1921 . . . , s .  133 .  
1 7 J .  Ludyga-Laskowski, op. cit. , s.  241 .  
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Kwestiami politycznymi tej organizacji zajmował się doktor Spiecker, na
tomiast sprawami wojskowymi kierowal początkowo major Beckmann, a po 
jego odwołaniu podpułkownik Schwarzkoppen, wspomagany przez sztab , 
w skład którego wchodzili , między innymi, rotmistrz von Rat i bor , ma
jor Beck i rotmistrz Bogatsch. Rozmieszczeniem poszczególnych lokalnych 
komend organizacji zajmował się major Exner, który przebywał głównie 
w Opolu 18. 

Obszar podporządkowany centrali , czyli dowództwu niemieckiej KOOS ,  
dzielił się n a  trzy strefy zwane odcinkami. Odcinek "Północ" ( "Absch
nitt Nord" ) podlegał podpułkownikowi von Wilkenheimowi i obejmował 
powiaty: opolski , oleśnicki , oleski, kluczborski i lubliniecki, a kwatera do
wództwa znajdowala się w Kluczborku . .  Na terenie odcinka "

Środek" ( "Ab
schnitt Mitte" ) pod dowództwem kapitana von Winkler a znajdowały się po
wiaty okręgu przemysłowego i powiat pszczyński , a kwatera dowódcy została 
ulokowana w Gliwicach. Do odcinka "Pofudnie" ( "Abschnit t Siid" ) oprócz
powiatu rybnickiego należały górnośląskie powiaty zaodrzańskie. Dowódcą 
konspiracyjnej organizacji w tej strefie był podpułkownik von Reibnitz 1 9 .  

W skład poszczególnych odcinków wchodziły okręgi , które dzieliły się 
na rejony. Najniższym szczeblem w strukturach organizacji niemieckiej były 
komendy lokalne zwane również miejscowymi. Broń przeznaczona dla KOOS 
była natomiast gromadzona głównie w Brzegu nad Odrą i w Nysie , ale także 
w pomniejszych kryjówkach, to znaczy w Lambinowicach, Dąbrowie Niemo
dliiiskiej , Grodkowie, Prudniku, Groszowicach, Tułowicach i Namyslowie 20 .  

Zimą i na przedwiośniu 1921 r .  liczącym się sprzymierzeńcem KOOS 
była organizacja bojowa powołana przez Georga Escbericha ( Organisation 
Escherich, w skrócie Orgesch ) 9 maja w Rosenburgu, a wywodząca się z ba
warskiej Straży Obywatelskiej ( Einwohnenwehr ) .  Na przełomie lat 1920 
i 1921 skupiała ona w swoich szeregach około miliona członków i miała 
własne placów ki również na Górnym Śląsku 2 1 .

18 S . Baczyński, Tajne organizacje wojskowe n a  Górnym Śląsku w latach 1 918 na
tle sytuacji ogólnej. Do druku podał Bolesław Woszczyński, "N aj nowsze Dzieje Polski 
1 9 1 4-1939" , t. XIII, s. 1 20 i n. Wymieniony tu Stanisław Baczyński to ojciec poety Kamila 
Baczyńskiego, który poległ na barykadach Powstania Warszawskiego w 1 9 44 r .  

1 9 W. Ryiewski, Przyczynki d o  działalności niemieckich i po lskich organiza cji oraz 
wojsk alia nckich na Górnym Śląsku przed III powstaniem śląskim, "Zaranie Śląskie" 19 66 ,  
nr l ,  s .  9.  

20 M . Wrzosek, Powstańcze działania zbrojne . . .  , s .  63.
2 1 E. Schmidt-Pauli, Geschichte der Freikorps 1 91 8-1 924 , Stuttgart 1936 ,  s. 302 i n.  
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Siły niemie ckiej O rganizacji Bojowej według przypusz czalnego stanu 

z pierwszej po łowy marca 1921 r. 22 

Powiaty Ochotnicy 

l bytomski 2 000 

gliwicki 4 500 

J katowicki 2 500 

i kluczborski 4 900 
l 
' kozielski l 500  

Jubliniecki 3 300 

oleski l 1 5 2  

opolski 5 000 
l prudnicki 3 500 l pszczyński 500 

l raciborski 400  
rybnicki 580 

strzelecki 900 
tarnogórski 2 000 

Razem 32 000 

km kb pisto-
l e ty 

- 20 -

1 60 1 3  000 -

- 2 300 -

- - -

- - -

3 1  l 650 l 600 

5 253 92 
- - -

- - -

- 1 3 5 70 

6 564 -

46 97 1 78 

2 - -

20 1 570 760 

amum-
c ja  

-

-

-

-

-

240 000 
-

-

-

5 000 
-

14 000 
-

-

grana-
ty 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l 000 

300 

�
50 

l 
420 i 

bicze samo-
chody 

- 3 1  
- 7 
- 160 
- 49 
- 27 

950 1 1
- 1 2  
- 30 
- 7 
- 1 
- l 
- l 
- -

320 30 

dalsze licz by nie są sumowane; brak szczegółowych informacji 

Rozbudową struktur Orgeschu na Górnym Śląsku zajmował się sam 
Escherich . W październiku 1920 r .  przebywał on we Wrocławiu , a nawet 
w Katowicach, by wraz z miejscowymi komendantami ustalić plan mobiliza
cji sil , które przeznaczył do udziału w walce o sporne obszary górnośląskie 23 . 

N a pływali również na Górny Śląsk członkowie organizacji "Ros s bach" ,
działającej głównie na Pomorzu Zachodnim i w Brandenburgii , a także grupy 
bojowe rozwiązanego już w Bawarii korpusu ochotniczego "Oberland" . Taj
nym organizacjom bojowym wydatnej pomocy udzielały ponadto niemieckie 
oficjalne siły zbrojne, to znaczy Reichswehra. Akcji tej patronowal generał 
Hans von Seckt .  Dzięki takiemu poparciu niemieckie organizacje konspira
cyjne mogły liczyć na stały dopływ kadr oficerskich oraz broni i środków 
walki. 

22 Tabela zestawiona przez autora niniejszego artykułu na podstawie informacji pol
skie9o wywiadu w meldunku sytuacyjnym Wydziału I dowództwa Obrony Plebiscytu, 
w: Zródła do dziejów . . . , t .  3,  cz. l ,  s .  208 i n .  

23 K .  Popiołek , Geneza III powstania śląskiego, w: Powstania ślqskie. Materiały z se
sji naukowej, zorganizowanej w 40 rocznicę III powstania śląskiego w ramach obchodów 
Tysiąclecia Państwa Polskiego, Katowice 13 i 14 VI 1961 , pod red. K .  Popiołka i H. Zie

lińskiego , s. 1 0 1 .  
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W ówczesnych realiach Górnego Śląska, wypada to wyraźnie podkreślić ,  
zasadniczą rolę odgrywała jednak kuratela zwycięskich mocarstw Koalicji . 
Ich dominacja uzewnętrzniła się 10 stycznia, to znaczy w tym dniu , gdy 
przedstawiciele rządu niemieckiego złożyli swoje podpisy na dokumentach 
oznaczających ratyfikację traktatu wersalskiego. Wydarzenie to miało dla 
Górnego Śląska znaczenie podstawowe, ponieważ spowodowało zawieszenie 
suwerennej władzy Niemiec na całym spornym obszarze górnośląskim i stan 
taki miał obowiązywać tak długo, aż w sprawach tego obszaru zapadną 
ostateczne decyzje oparte na wynikach plebiscytu. 

Sprawy te, poruszane już częściowo w niniejszym artykule, wymagają 
jednak jeszcze pewnych wyjaśnień. Chodzi przede wszystkim o to, że po 
ratyfikacji traktatu wersalskiego w roli suwerena na Górnym Śląsku zaczęły 
występować mocarstwa Koalicji .  Stwierdzenie to dotyczy konkretnie Wiel
kiej Brytanii , Francji  i Włoch. N a brały więc mocy prawnej postanowienia 
o plebiscycie, a w roli pełnomocnika wymienionych mocarstw władzę na
Górnym Śląsku zaczęła sprawować Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa 
i Rządząca. W skład tego organu weszli: francuski generał Henry Le Rond 
jako przewodniczący, pułkownik Harold F. P. Percival jako przedstawiciel 
Wielkiej Brytanii i generał Andreo de Marinis di Riciglione jako reprezen
tant Włoch 24 .  

Międzysojusznicza Komisja była organem zwierzchnim władzy prawo
dawczej , wykonawczej i sądowniczej . Stalą siedzibę miała w Opolu . Stronę 
niemiecką przy tym suwerennym organie władzy reprezentował książę Her
mann Hatzfeld zu Trachenberg, a polską konsul Daniel Kęszycki . Tere
nowym aparatem administracyjnym zaczęli kierować koalicyjni kontrole
rzy powiatowi. Korzystali oni z pomocy doradców technicznych , którymi 
początkowo byli wyłącznie starostowie niemieccy, a od 6 maja 1920 r. 
także przedstawiciele strony polskiej . Na stanowiskach szczebla niższego 
niż organy władzy powiatowej utrzymali się natomiast urzędnicy niemieccy, 
a organem władz odpowiadających za spokój i porządek na obszarze ple
biscytowym stała się tak zwana Policja  Plebiscytowa (Abstimmungspoli
zei ) ,  złożona w polowie z funkcjonariuszy pochodzenia niemieckiego i pol
skiego25 .  

Zasadniczą podporę władzy sprawowanej przez Międzysojuszniczą Ko
misję stanowiły jednak koalicyjne siły zbrojne, złożone początkowo tylko 

24 M . Wrzosek, Powstania śląskie 1919-1921 . . .  , s .  1 32 .

25 Ibidem.
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z francuskich i włoskich formacji wojskowych. W okresie późniejszym, t o  
znaczy wiosną 1921  r . ,  na  Górny Śląsk przybyły również oddziały brytyj
skie. Siły wojsk koalicyjnych liczyły wtedy ponad 20 tysięcy żołnierzy, a na 
ich czele stał generał francuski hrabia Gratier26• 

Takie realia sytuacyjne zapewniały stronie polskiej na pozór dość po
ważne korzyści. Wypada jednak wziąć pod uwagę wrogie Polsce stanowisko 
premiera brytyjskiego Lloyda George 'a, a także niechętną postawę miaro
dajnych czynników włoskich , zwłaszcza zaś obecność brytyjskich oraz wło
skich formacji wojskowych , uzależnionych przecież od swoich politycznych 
zwierzchników. Bardzo istotny wpływ wywierała ponadto świadomość, że 
ewentualny powstańczy czyn zbrojny może być w poważnej mierze pojmo
wany jako wrogie wystąpienie przeciw mocarstwom koalicyjnym. Takie prze
świadczenie mogło zaś uzewnętrznić się zwłaszcza wówczas , gdyby wybuch 
powstania nastąpił dopiero po decyzjach podjętych przez mocarstwa Koa
licji .  Z takimi ewentualnościami liczył się zwłaszcza polski komisarz plebi
scytowy, to znaczy Wojciech Korfanty 

Decyzje w sprawie kolejnego zbrojnego wystąpienia zapadały w trze
ciej dekadzie kwietnia 1 92 1  r. Kształtowały się one w toku gorączkowych 
narad polskiego komisarza plebiscytowego z komendantem Obrony Plebi
scytu .  Korfanty okazywał niezdecydowaną postawę, a czas naglił , ponieważ 
członkowie Międzysojuszniczej Komisji zajmowali się już formułowaniem 
dokumentu mającego stanowić podstawę decyzji ostatecznych. Zasadnicza 
wymiana poglądów komisarza Korfantego i podpulkownika Mielżyńskiego 
w sprawach dotyczących wybuchu powstania nastąpiła 24 kwietnia 1921 r. 
Podczas spotkania ,  do którego wtedy doszło, Korfanty wyraził zgodę na  
podjęcie powstańczej walki zbrojnej , ale to zbrojne przedsięwzięcie chciał 
potraktować tylko jako militarną demonstrację. Ostateczne decyzje zapadły 
natomiast w dniu 29 kwietnia w obecności kilku wybitniejszych ofi.cerów 
Obrony Plebiscytu.  U stalono wówczas , że zbiórka zaprzysiężonych członków 
Obrony Plebiscytu rozpocznie się 2 maja o godzinie 23.00.  N a podstawie ta
kich uzgodnień podpułkownik Mielżyński wydał rozkaz dotyczący wydoby
cia ukrywanej broni i dostarczenia jej do rejonów koncentracji powstańczych 
sił zbrojnych . Ponadto wystawił rozkaz, który zapowiadał, że po rozpoczęciu 
działań bojowych nie będzie już używana dotychczasowa nazwa polskich sił 
zbrojnych , a ich nowa nazwa miała brzmieć: Wojska Powstańcze. Wypada tu 
ponadto zaznaczyć , że ostateczne decyzje Korfanty podjął dopiero wówczas, 

2 6  Ibidem. 
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gdy z Opola zaczęły dochodzić poufne informacje o tym, że przedstawiciele 
Wielkiej Brytanii oraz Włoch zamierzają wnioskować o przekazanie Polsce 
tylko rolniczych skrawków Górnego Śląska27. 

N aj większy wpływ na decyzje Korfantego miała zwłaszcza poufna wia
domość, którą otrzymał od życzliwego Polsce generała Le Ronda. W tej 
sprawie utrzymują się różne wersje, między innymi taka, że Korfanty uzy
skał tę informację za pośrednictwem konsula Kęszyckiego. Wersję najbar
dziej prawdopodobną przekazuje jednak sekretarz Korfantego Włodzimierz 
Dąbrowski . Stwierdza on , że doszło wówczas do osobistego spotkania między 
Korfantym a generałem Le Rondem w majątku Czarny Las pod Opolem, to 
znaczy u Kazimierza Niegolewskiego. Poufna rozmowa Le Ronda i Korfan
tego , jak podaje Dąbrowski , odbyła się w obecności konsula Kęszyckiego 28 •

* 

* * 

Mobilizacja sił powstańczych, poprzedzająca właściwe działania bojowe, 
została przeprowadzona na rozkaz przygotowany przez podpułkownika Miel
żyńskiego, podpisany również przez komisarza Korfantego , który potem zre
zygnował z funkcji komisarza plebiscytowego i ogłosił, że staje  na czele po
wstania jako dyktator. Mobilizacja  miała charakter alarmowy i polegała 
na tym, że zaprzysiężeni członkowie Obrony Plebiscytu zostali wezwani 
na wyznaczone wcześniej miejsca zbiórek, określane w dokumentach jako 
,,place alarmowe" . Nastąpił tam również podział przybywających na kom
panie, p lu torty i sekcje (drużyny) . Doszło także do rozdania broni , amunicji
oraz dostarczonych wcześniej środków wyposażenia wojskowego. Stawien
nictwo przekroczyło najśmielsze oczekiwania organizatorów powstania, po
nieważ na placach alarmowych pojawili się także ochotnicy, którzy nie byli 
zaprzysiężeni .  W związku z tym broni nie wystarczyło dla wszystkich za
mierzających uczes tniczyć w zbrojnej walce, ale niebawem zaczęły docierać 
z Polski nowe dostawy sprzętu wojskowego. 

W tym czasie, gdy przyszli uczestnicy powstańczych działań zbrojnych 
zdążali na place alarmowe, na szczeblu dowództw powiatowych Obrony Ple
biscytu odbywały się gorączkowe narady, chodziło bowiem o zabezpieczenie 
górnośląskich hut ,  kopalń i zakładów przemysłowych. Dowództwo Obrony 
Plebiscytu rozumiało też doskonale, że w toku dzialań mogą wyniknąć po
ważne komplikacje, ponieważ francuski generał Albert Nissel poinformo-

27 A. Kawałkowski, Z dziejów odbudowy państwa, Warszawa 1 933,  s. 1 6 3-1 6 6 ;  por . :  
M .  Wrzosek, Pows tańcze działania zbrojne . . .  , s.  9 1-96.

28 W. Dąbrowski, Trzecie powstanie śląskie, Londyn 1 973 , s. 2 5 .  
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wal wcześniej polskie czynniki miarodajne, że nawet sojusznicza Francja nie 
będzie mogla pozwolić sobie na udzielenie Polsce oficjalnej pomocy. Z tej 
trudnej sytuacji znalazło się jednak wyjście . O mającym nastąpić wybuchu 
powstania generał Le Rond został poinformowany i nie tylko odniósł się 
do tego ze zrozumieniem, ale nawet złożył obietnicę, że wojska koalicyjne 
zostaną ściągnięte do większych miast górnośląskich, a ponadto przyrzekł 
wzmocnić obstawę na granicy obszaru plebiscytowego z terytoriami Nie
miec. Do ułatwienia zbrojnej akcji powstańców przyczynił się ponadto ge
nerał J. Gratier, zarządził bowiem przeniesienie oddziałów włoskich głównie 
na pogranicze czechosłowackie i na Zaodrze 29 .  

Istotny zabieg wstępnych poczynań powstańczych polegał na rozbro
jeniu niemieckich funkcjonariuszy Policji Plebiscytowej (A po) .  Wykonanie 
tego zadania przypadło w udziale polskim funkcjonariuszom tej właśnie poli
cji i zostało wykonane 2 maja 1921 r. Akcja ta nie była jednak podejmowana 
na obszarach zaodrzańskich, bo tam niemieccy .funkcjonariusze Apo mogli 
liczyć na pomoc mieszkańców niemieckiego pochodzenia. Do prób oporu 
niemieckich funkcjonariuszy doszło nawet w niektórych miejscowościach na 
wschód od Odry, między innymi w Miechowieach i w Wirku, a w Mikołowie 
oraz Gliwicach czynności związane z rozbrajaniem niemieckich policjantów 
nie były w ogóle podejmowane 3o. 

Niezwykle efektownym i doniosłym wydarzeniem militarnym rozpoczy
nającego się powstania była ponadto pomyślna akcja dywersyjna, w toku 
której kilkunastoosobowa ekipa destrukcyjna porucznika Edmunda Chara
szkiewicza zniszczyła różne ważne obiekty komunikacyjne na trasach wio
dących z Górnego Śląska w głąb Niemiec. Chodzi tu między innymi o mosty 
kolejowe na linii Kędzierzyn - Prucinik - Nysa na rzece Straduni koło Bie
drzychowic i na Osobladze koło Racławic Śląskich, o most kolejowy na linii 
Krapkowice - Prucinik na rzece Białej pod Stebłowem , o mosty kolejowe na 
linii Kędzierzyn - Opole na Kłod.nicy oraz pod Opolem na Prószkowskim
Potoku koło Szczepanowic i na Małej Panwi koło Czarnowąsów, o wiadukt 
kolejowy na linii Opole - Wrocław koło Siołkawic i o most na Odrze pod 
Krapkowicami 3 1 .  

• 29 J .  P rzewłocki, Międzysojusznicza [(o misja Rządząca i Plebiscytowa n a  Górnym
Slqsku w latach 1920-1 922, Wrocław - Warsz awa - Kraków 1 9 70,  s.  1 8 .  

3 0  W. Ryżewski, Trzecie powstanie śląskie 1 921, Warszawa 1 9 7 7 ,  s .  2 1 5 .
3 1  Szerzej o tych sprawach: Z. Zarzycka, Polskie działania specjalne na Górnym Śląsku

1 91 9-1921, Warszawa 1 9 89,  passim. 
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Wybuch powstania stanowił dla niemieckiej KOOS wielkie zaskocze
nie i sprawił tak poważne obezwładnienie tej organizacji bojowej , że już 
na samym początku powstania Niemcy zostali zmuszeni do tworzenia no
wej formacji zbrojnej , która zaczęła występować jako Samoobrona Górnego 
Śląska (Selbstschutz Oberschlesien). Wojska powstańcze musiały zmierzyć 
się więc w konfrontacji zbrojnej z niemal zupełnie nowym przeciwnikiem. 
W dniu 8 maj a  1921 r .  siły Selbstschutzu,  na czele których stał jeszcze 
skompromitowany dotychczasowymi niepowodzeniami pułkownik Schwarz
koppen, zostały podzielone na trzy nowe grupy taktyczne. Były to: grupa 
"Południe" ( "Siid" ) ,  a na jej czele stanął generał Bernhard von Hiilsen ( kwa
terował w Raciborzu) ;  grupa "

Środek" ( "Mitte" ) pułkownika von Holle
bena ( kwatera najpierw w Korogoszczy, a następnie w Lewinie Brzeskim) ;  
grupa "Północ" ( "Nord" ) podpułkownika Griitznera z kwaterą w Namysło
wie 32 . VV końcu drugiej dekady maja grupa "Środek" została zlikwidowana,
a w dniu 19 maja 1921 r. naczelne dowództwo nad siłami Selbstschutzu ob
jął generał Karl Hofer33. Z rozkazu generała Hofera, wydanego 22 czerwca 
1921 r .  i dotyczącego przygotowania środków transportowych przeznaczo
nych do ewakuacji Selbstschutzu z górnośląskiego obszaru plebiscytowego, 
wynika, że miał on do swojej dyspozycji 3 1 600 ochotników 34• 

Wstępne akcje zbrojne przyniosły powstartcom wielki sukces w rejonie 
przemysłowym.  Liczne miasta i osiedla tego rejonu zostały opanowane pra
wie bez boju. Były to między innymi : Bytom, Rozbark, Łagiewniki, Piekary, 
Brzeziny Śląskie, Bobrek, Lipiny, Haj duki Wielkie, Mysłowice, Szopienice , 
Sośnica, Makoszowy, Kończyce, Bielszawice i Zaborze. W Katowicach, Kró
lewskiej Hucie (obecnie Chorzów), Mikulczycach i Bojkowie pod Gliwicami 
nieprzyjaciel próbował się bronić, ale nie mógł powstrzymać gwałtownego 
uderzenia powstańców . Najsilniejszy opór stawiał w Chorzowie (wówczas 
odrębne osiedle koło Królewskiej Huty) , Świętochłowicach, Zabrzu,  Rudzie 
Śląskiej ,  Biskupieach pod Zabrzem, Labędandach, Ligacie Zabrzańskiej i So
śnicowicach 35 .  

32 H.  Katsch, Der Oberschlesische Selbstschutz im dritten Polenaujstande, Ber
lin - Lipsk 1 9 2 1 ,  s. 71 i n. 

33 K .  Hofer , Oberschlesien in  Austandszeit 1918-1921, Berlin 1939, s. 145-148 .  
34 Ibidem, s .  329 (załącznik nr 23) . Autor niniejszego artykułu w odniesieniu do człon

ków Selbstschutzu unika określenia "żołnierz" , ponieważ podwładni generała Hi:ifera za
chowywali się nazbyt często jak zwyczajni zbrodniarze. Mordowali jeńców w wyrafinowany 
sposób, co potwierdzają zachowane dokumenty. 

35 Szerzej o tych sprawach: W. Ryżewski, Trzecie powstanie ślqskie . . .  , s. 234 i n. 
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Ten sukces wojsk powstańczych mial jednak tylko przejściowy charak
ter, ponieważ ich działania spotkały się ze zdecydowanym przeciwdziałaniem 
wojsk koalicyjnych, które gie zawahały się nawet przed użyciem siły. W wy
niku ich interwencji Wojska Powstańcze były zmuszone ustąpić z głównych 
miast okręgu przemysłowego i poprzestać na okrężnej blokadzie tych właśnie 
miast , to znaczy na zabiegu operacyjnym określanym wówczas jako "cerno
wanie" . Do tego przedsięwzięcia trzeba było znacznych sil, bo w otoczonych
miastach schroniła się znaczna liczba byłych członków KOOS .  Z oddzia
łów użytych w akcji cernawania miast wyłoniła się potem czwarta grupa 
taktyczna Wojsk Powstańczych, o której Wacław Ryżewski zupełnie zapo
mniał nawet w swoim podstawowym opracowaniu 36. Ta formacja występo
wala w powstaniu jako taktyczna grupa "

Środek" .
W poludniowo-wschodniej części górnośląskiego obszaru plebiscytowego 

Wojska Powstańcze odniosły sukces jeszcze większy. Stwierdzenie to doty
czy jednak głównie powiatu pszczyńskiego, bo w powiecie rybnickim Niemcy 
byli ośmieleni pobytem włoskich oddziałów wojskowych i uzewnętrzniła się 
w niektórych okolicach konieczność przezwyciężania twardego oporu . Stwier
dzenie to dotyczy zwłaszcza Rybnika, bo w walkach o to właśnie miasto 
musiały uczestniczyć aż trzy pododdziały Wojsk Powstańczych, to znaczy 
II batalion Nikodema Sobika z Żorskiego Pulku Piechoty, III batalionu Feli
ksa Michalskiego z tego samego Żorskiego oddziału i batalion Józefa Placzka 
z Rybnickiego Pulku Piechoty. Walki o Rybnik rozpoczęły się o godzinie 4.00 
i trwały do świtu,  a szczególnie zacięty przebieg miały w rejonie zakładu dla 
umysłowo chorych . W toku tych walk poległ dzielny oficer Wojsk Powstań
czych kapitan Walter Larysz z Radzionkowa37. 

Do zaciętych i krwawych walk doszło następnie w rejonie kopalni "Dę
bieńsko" i w Czewionce. Podczas tych starć przeciwnikami batalionu So
bika i I batalionu żorskiego Teofila Bieli był oddział Selbstschutzu posiada
jący wsparcie batalionu wojsk włoskich. Zginęło tam wówczas 20 Włochów , 
w tym jeden oficer. Poważniej sze utarczki zostały stoczone ponadto w Wo
dzisławiu, Jastrzębiu- Zdroju i Rydultowach 38. 

Po walkach, które w powiecie rybnickim toczyły się od 3 do 5 maja, 
najpoważniejszym zadaniem zbrojnym zwycięskich oddziałów grupy "Po-

36 Chodzi o monografię wymienioną w przypisie 35 . 
37 A. Mrowiec, Ziemia rybnicka w III powstaniu śląskim, "Zaranie Śląskie" 1 9 6 1 ,

nr l a ,  s .  230; L. Piechoczek, Powiat rybnicki w czasie powstań śląskich, Rybnik 1934, 
s .  30. Według Jana Wygiendy ( Plebiscyt i powstania śląskie, Opole 1966,  s. 146) Larysz 
zginął podczas rozbrajania niemieckich funkcjonariuszy Policji Plebiscytowej . 

38 L. Piechoczek, op. cit., s. 32 i n. 
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ludnie" , określanej wówczas jeszcze jako grupa "Zachód" , stało się dążenie
do oparcia własnych pozycji obronnych na wschodnim brzegu Odry. Nie 
było to zadanie łatwe , ponieważ pułk sierżanta Segeta ustępował oddziałom 
niemieckim pod względem liczebnym i nie zdołał utrzymać własnego przy

. czółka pod Zabełkowem , ani też zlikwidować dobrze umocnionego przedmo-
ścia niemieckiego w rejonie Raciborza39. 

Dość poważne komplikacje ujawniły się również w toku działali bo
jowych na obszarze strefy północnej .  N a wschodnich odcinkach tej strefy 
wystąpiły bataliony podgrupy "Bu trym" , a zasadniczy cel walk, które zo
stały tam podjęte, streszczał się w dążeniu do opanowania Tarnowskich 
Gór. Siły skierowane do walk o to spore miasto i ważny węzeł kolejowy są 
szacowane na około 150 powstańców . Ich akcja miała gwałtowny i nader 
pomyślny przebieg, ale powstańcy nie mogli utrzymać zdobytego już mia
sta, ponieważ musieli je opuścić na żądanie dowódcy rozlokowanych tam 
francuskich pododdziałów kawalerii i artylerii . Uzewnętrzniła się zaterri ko
nieczność ukszt ałtowania okrężnej blokady Tarnowskich Gór40. W sposób 
pomyślniejszy przebiegał natomiast rozwój wydarzeń bojowych na obszarze 
powiatu tarnogórskiego i powstańcy przezwyciężyli opór Selbstschutzu naj
pierw w Świerklańcu , a potem w Mikulczycach i ulokowali swoją centralę 
telefoniczną w Wieszowej 41 .  

Pomyślny przebieg miały też powstańcze działania zbrojne w sąsiednim 
powiecie toszecko-gliwickim, gdyż Niemcy poważniejszy opór stawiali tylko 
w Gajowicach , ale został on przezwyciężony przez dwa bataliony toszeckie 
wydzielone z pułku podporucznika Mastalerza. Jeden z tych batalionów, 
działając pod komendą Depcika, opanował następnie Pyskowice i zdobył 
tam dużą ilość broni oraz amunicji 42 • Sam Toszek był natomiast atako-

39 M. Wrzosek, Powstańcze działania zbrojne . . .  , s. 1 1 0  .

• 40 M. Wrzosek, Działania bojowe podgrupy "Butrym " podczas III powstania śląskiego, 
"Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" 1 965 ,  nr l ,  s. 85 .  Obszerne ustalenia faktogra
ficzne tego artykułu były wykorzystywane w podstawowej monografii Wacława Ryżew
skiego o trzecim powstaniu śląskim. 

41 R. K oźlik, Batalion tarnogórski, w :  Godzina druga. Walki pod Górą św. Anny w cza
sie trzeciego powstania na Górnym Śląsku w 1 921 r. ( Wspomnienia uczestników), War
szawa 1 959 ,  s. 152. 

42 Pisząc o tym wydarzeniu (M .  Wrzosek, Podgru.pa " B u.trym" w trzecim powstaniu.
śląskim 1921 r. , "Kwartalnik Opolski" , R.  XVII, 197 1 ,  nr 66, s.  25) powoływałem się na:
Meldunek sytuacyjny dowódcy podgrupy "Butrym" z 4 maja 1921  r., Centralne Archiwum
Wojskowe (CAW ) , akta powstań śląskich, teczka 130/2/51 .  Wacław Ryżewski w swojej 
monografii powołuje się natomiast na rzekomy raport dowódcy grupy ,;Północ" , czyli ka
pitana Wincentego Mendoszewskiego, ale podaje  taką samą sygnaturę, chociaż ta teczka 
zawiera tylko meldunki dowódcy podgrupy "Bu trym" , a więc kapitana Ankersteina. Autor
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wany przez dwa bataliony ( toszecki i strzelecki) ,  którymi dowodził Wincenty 
Mięsak. 4 maja w godzinach popoludniowych cały powiat toszecko-gliwicki 
znajdował się już w rękach powstańców, ale w dniu następnym musieli oni 
Toszek opuścić na żądanie jakiegoś oddziału koalicyJnego, prawdopodobnie 
francuskiego 43• 

W powiecie lublinieckim akcja powstańcza przebiegała początkowo pra
wie bez walki , a znaczna liczba członków Selbstschutzu uczestniczyła w pa
nicznej ucieczce na północ, głównie przez Olesno. W kierunku Lublińca 
podążały natomiast pododdziały powstańcze, działając w sposób koncen
tryczny. Wszystkie zaś siły powstańcze, które znalazły się na obszarze po
wiatu lublinieckiego, wbrew temu co podaje Wacław Ryżewski 44, podlegały 
nie kapitanowi Feliksowi Ankersteinowi, lecz kapitanowi Wincentemu Men
doszewskiemu. Pomimo zdecydowanej przewagi liczebnej Polaków, do za
jęcia Lublińc·a wówczas nie doszło, ponieważ w tym mieście znajdował się 
znaczny garnizon wojsk francuskich 45• W nocy z 3 na 4 maja Francuzi wy
cofali się jednak do Toszka, a ci członkowie Selbstschutzu, którzy szukali 
schronienia w Lublińcu, złożyli broń bez walki46. 

Wypada tu ponadto zaznaczyć, że w dniu poprzednim, to  znaczy 3 maja 
o godzinie 5 .45, udało się powstańcom opanować poludniowo-wschodni skra
wek powiatu opolskiego wraz z Ozimkiem i hutą Mała Panew, a dokonał 
tego oddział zaprzysiężonych wcześniej konspiratorów pod dowództwem Te
odora Mańczyka, pseudonim "Meiwald;' 47• Następnego dnia oddział Mań
czyka musiał się jednak z Ozimka wycofać na żądanie dowódcy przyby
łego tam właśnie oddziału wojsk francuskich 48 • W rękach niemieckich na 

monografii o III powstaniu śląskim powoływał się zatem na materiały czerpane z "dru
giej ręki" . W konsekwencji aparat naukowy tego obszernego opracowania z awiera taką 
"drobną" nieścisłość. 

43 Raport komórki wywiadowczej powiatu tamogórskiego z 3 maja 1 9 2 1  r . ,  CAW, 
akta powstań śląskich, teczka 1 30/2/5 1 .  

44 W. Ryżewski, Trzecie powstanie śląskie . . .  , s .  24 7 i n. 
45 Dziennik wydarzeń grupy "Północ" , CAW, akta powstań śląskich, teczka 1 30/2/56.

4 6  M .  K. Lubos, Na szlaku bojowym od Bytomia do Olesna, w: Pamiętniki powstańców
śląskich, t. l, Katowice 1 9 57,  s. 149.  

47 Chodzi tu o wybitnego uczestnika powstań śląskich, który podczas wizyty prezy
denta Francji Charlesa de Gaule'a w Polsce po drugiej wojnie światowej witał go j ako 
przedst awiciel Górnego Śląska w Zabrzu. To spotkanie upamiętniło słynne stwierdzenie: 
"Zabrze jest miastem najbardziej polskim" . 

48 Ustna relacja Teodora Mańczyka złożona autorowi niniejszego artykułu 1 3  maja 
1 9 63 r. w Katowicach. Ponadto zob. :  Meldunek sytuaqjny kapitana Wincentego M endo
szewskiego z 4 maj a  1 9 2 1  r . ,  CAW, akta powstań śląskich, teczka 1 30/2/5 1 .  
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terenie powiatu lublinieckiego pozostały natomiast już wówczas tylko odo
sobnione punkty oporu, między innymi Małe Łagiewniki, Krupski Młyn, 
Myślina (ważny przystanek kolejowy na linii Tarnowskie Góry � Klucz bork, 
polożony kilkanaście kilometrów na północ od Fosowskiego) i miasteczko 
Dobrodzień (z niemiecka Guttentag) .  

·wydarzenie, do którego doszło w Ozimku, spowodowało również pogor
szenie sytuacji powstańców w powiecie lublinieckim. Jej wyraźna poprawa 
nastąpiła jednak niebawem, gdy Polacy zajęli Myślinę (poranne godziny 
w dniu 5 maja), a potem najważniejszy punkt oporu, czyli Dobrodzień. 
W roli zdobywców Debrodzienia wystąpił lubEniecki batalion Karola Lu
bosa z podgrupy "Butrym" i batalion Mańczyka z podgrupy "Linke" 49 •

W powiecie oleskim powstańcze działania zbrojne miały natomiast cha
rakter spontaniczny i w planie operacyjnym porucznika Grocholskiego nie 
były przewidywane. Mobilizacja sił powstańczych była tam jednak spóź
niona o jedną dobę, ale stawiennictwo na wyznaczonym doraźnie placu alar
mowym okazało się liczne. D zięki temu powstańcy opanowali w nocy z 3 
na 4 maja całą wschodnią połać powiatu oleskiego, a w dniu 5 maja zdobyli 
Olesno i opierając się północnym skrzydłem swoich sił o granicę państwa 
polskiego dotarli po linię Zdziechowice Gorzów Śląski Koziowice � Boro
szów � Stare Karmunki i Wysoką, gdzie nawiązali łączność z pododdziałami 
podgrupy "Butrym" i weszli w jej skład 50.

Nie były również przewidziane działania bojowe na obszarze powiatu 
kluczborskiego. Doszło do nich wprawdzie również tu,  głównie w rejonie 
historycznej Byczyny, Lowkowic i Kastowa, ale zdecydowaną przewagę li
czebną mieli jednak Niemcy i działania zbrojne nie nabrały tam rozmachu. 
W sposób podobny ukształtowała się także sytuacja w zaodrzańskich po
wiatach Górnego Śląska, skąd na tereny objęte powstaniem przekradały się 
tylko grupy najbardziej ofiarnych uczestników polskiej konspiracji wojsko
wej . 

Niezbyt pomyślnie rozwijała się ponadto sytuacja w prawobrzeżnej czę
ści powiatu kozielskiego . W powiecie strzeleckim Niemcy nie stawiali zaś 
prawie żadnego oporu, ale istotną przeszkodą w dążeniach do opanowania 
tego ważnego obszaru były włoskie oddziały wojskowe. Doprowadziło to na
wet do starcia powstańców z oddziałem włoskim w Warmątowicach pod 

49 Ustne relacje Karola Lubosa i Teodora M ańczyka złożone autorowi niniejszego 
artykułu 1 3  maj a  1 9 63 r. w K atowicach. 

5° F. H awranek, Powiat oleski w latach powstań i plebiscytu {1918-1 921}, w: Olescy
powstańcy, Olesno 1 96 9 ,  s. 40. 
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Strzelcami . Po tym niepożądanym starciu doszło do pertraktacji między 
dowódcą polskiej podgrupy taktycznej kapitanem Konwerskim a dowódcą 
oddziału włoskiego pułkownikiem Sattolą. Spotkanie zakończyło się, jak 
już wiadomo, zatrzymaniem dowódcy polskiej podgrupy ,,Harden" . Tym
czasowym zastępcą aresztowanego kapitana "Hardena" przez kilka dni był
Bolesław Wycislo 5 1 .  Po uzyskaniu posiłków z Fosowsklego oraz przybyciu 
oczekiwanego niecierpliwie batalionu tarnogórskiego , przystąpił on (Bole
sław Wycisio) do działań zaczepnych i 4 maja opanował U jazd oraz Zale
sie Śląskie, co pozwoliło oddziałom grupy "Północ" nawiązać bezpośrednią
łączność z formacjami grupy "Wschód" 52 •

N ajważniejsze zadanie taktyczne grupy "Północ" polegalo teraz na dą
żeniu do Odry. Realizację tego zadania określał Rozkaz Operacyjny nr 3,  
podpisany 5 maja  1921 r .  przez kapitana Nowaka, który przewidywał pod
jęcie tam działań zaczepnych w dwóch kierunkach. Batalion znajdujący się 
w Piotrówce oraz !mielnicy, czyli na północnym skrzydle sil , którymi roz
porządzała podgrupa dowodzona już przez kapitana Kulika, mial atako
wać bojówki Selbstschutzu w Rozmierce, Suchej i Nakle, a na poludniowym 
skrzydle do akcji zaczepnych wyznaczono zgrupowanie Seweryna Jędrusika, 
pseudonim "Wallenstein" , wspierane przez szturmowy batalion tarnogórski.
Zobowiązano je do wystąpienia dwiema kolumnami na Gogolin; jedną przez 
Olszowę i Kalin ów, czyli wzdłuż szosy Strzelce Gogolin, drugą zaś przez 
Olszowę i Górę Św. Anny 53• Przebieg działań sił wydzielonych w ten sposób 
z podgrupy "Bogdan" był bardzo pomyślny i w dniu 7 maja w godzinach 
porannych batalion przystępujący do ataku z Piotrówki oraz !mielnicy opa
nował północną część powiatu strzeleckiego po linię Grodzisko - Izbicko 
Odrnice - Siedlec. Dalsze jego postępy w kierunku północnym okazały się 
już jednak niemożliwe,  ponieważ w rejonie Dąbsklej Kuźni , Dębia i Tarnowa 
Opolskiego pojawiły się znaczne siły niemieckie 54 . 

W centrum i na poludniowym skrzydle sił podlegających kapitanowi 
Kulikowi ( "Bogdanowi") działania przebiegały natomiast początkowo bez
przeszkód i 7 maja powstańcy opanowali Kallnów (miejscowość położona na 

5 1 Później stałą komendę nad tym oddziałem przejął kapitan Teodor Kulik i spra
wował ją do 3 1  maja, następnie dowódcą podgrupy został kapitan Józef Gąsior. Por.:  
M. Wrzosek, Działania grupy "Północ", 

"
Zaranie Sląskie" 1 964, nr 3 ,  s .  452.

52 Ibidem, s. 4 5 3 .  
53 Rozkaz Operacyjny n r  3,  wydany 5 maja 1 9 2 1  r.  przez dowódcę grupy " Północ" , 

CAW, akta powstań śląskich , teczka 1 30/2/52 .  
54 Meldunek sytuacyjny "Bogdana" z 7 maja 1 9 2 1  r.,  godzina 1 2 . 1 5 ,  CAW, akta 

powstań śląskich, teczka 1 30 / 2 / 5 1. 
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północ od Góry Św .  Anny) .  W tym samym dniu Niemcy zost ali zaatakowani 
również na Górze Św. Anny, ale to okazałe wzniesienie, dominujące nad 
całą okolicą aż po odległe kompleksy leśne na północy oraz po dolinę Odry 
na odcinku od Gogolina po Zdziechowice, zostało zdobyte dopiero w dniu 
następnym , to znaczy 8 maja 1921 r. Dalszą poprawę sytuacji przyniosło 
rychłe opanowanie Krępny, Ostrowca i dworca kolejowego w Gogolinie 55. 

Około 1 0  maja siły grupy "Północ" zaniechały dalszych działań za
czepnych. Przyczyn tego należy szukać przede wszystkim w wydarzeniach 
natury politycznej , to znaczy w dążeniu Korfantego do zawarcia z przed
stawicielami mocarstw Koalicji umowy zapewniającej Polsce przyłączenie 
tych górnośląskich obszarów plebiscytowych, które w wyniku dotychczaso
wych działań zbrojnych znalazły się pod kontrolą zwycięskich Wojsk Po
wstańczych. Strefa ta miała obejmować swoim zasięgiem także wschodnie 
obszary powiatu kozielskiego wraz z obiektami tak ważnymi , jak Kędzie
rzyn , wielki kędzierzyński węzeł kolejowy oraz Koźle z rozległym portem 
rzecznym. Sprawy związane z ówczesnymi losami tego obszaru wymagają 
szczegółowego uwzględnienia, ponieważ dotyczą one dwóch najważniej szych 
wydarzeń bojowych trzeciego powstania śląskiego. Chodzi konkretnie o boje 
stoczone w celu opanowania Kędzierzyna, a także o bitwę , która rozegrała 
się w rejonie Góry Św .  Anny. 

Nasuwa się tu  zatem kwestia zasadnicza dla militarnych wydarzeń 
trzeciego powstania śląskiego. Idzie mianowicie o "rozwikłanie naukowego 
sporu, które z tych wydarzeń było ważniejsze: Kędzierzyn i Koźle, czy Góra 
św. Anny? Autor niniejszego artykułu zamierza podjąć próbę odpowiedzi 
na tak sformułowane pytanie, ale przypuszcza, że ta odpowiedź powinna 
być poprzedzona szczegółowym wyświetleniem tych dwóch wydarzeń zbroj
nych, a także ich obiektywną oceną. Skłania do tego również fakt , że jednym 
z głównych uczestników tego sporu jest badacz, który nie może się w tych 
sprawach wypowiedzieć . Mowa tu o nieżyjącym już pułkowniku doktorze 
Wacławie Ryżewskim. Jego stanowisko w tych sprawach zostało odzwier
ciedlone jednak w licznych opublikowanych opracowaniach, a najbardziej 
szczegółowo omówił je w swojej podstawowej monografii o trzecim powsta
niu śląskim. 

* 

* * 

55 Meldunek sytuacyjny szefa sztabu po dgrupy "Bogdan" kapitana Romana Horo
szkiewicza z 12 maja 1 9 2 1  r . ,  godzina 1 2 . 5 0; por. także: H. Katsch, op. cit. , s. 35 .  
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·wydarzenia związane z bojem o Kędzierzyn rozegrały się w ostatnich 
dniach pierwszej dekady maja 1921 r .  W wyniku kilkudniowej , pomyślnej 
konfrontacji zbrojnej zwycięskie Wojska Powstańcze przekroczyły na od
cinku pólnocnym "linię Korfan tego" , a na poludnie od Zdzieszowic do tej
l inii , czyli do górnej Odry, dotarły na dość rozległym odcinku, ale nie zdo
łały jeszcze opanować rejonów Kędzierzyna i Koźla. Zajęcie tego obszaru
miało jednocześnie tak poważne znaczenie polityczne i militarne zarazem, 
że spraw tych nie trzeba objaśniać w sposób bardziej szczegółowy. 

Z informacji polskiego wywiadu wynika, że nieprzyjaciel mial w rejo
nie Kędzierzyna oraz Koźla do 3 tysięcy członków Selbstschutzu i dwa po
ciągi pancerne. Byli to, jak stwierdza vVacław Ryżewski, przeważnie człon
kowie paramilitarnych organizacji niemieckich, przebrani żołnierze Reich
swehry, funkcjonariusze byłej Policji Plebiscytowej , kolej arze i pracownicy
żeglugi rzecznej , a dowodzili nimi wszystkimi kapitan May i kapitan hrabia 
Matuschka56 .  Przeciwnicy powstańców dysponowali lepszym uzbrojeniem 
i oczekiwali ataku .Wojsk Powstańczych na nieźle przygotowanych pozycjach 
obronnych. Niwelowało to w istocie liczebną· przewagę oddziałów polskich , 
których siły są szacowane dość precyzyjnie na około 4 tysiące żołnierzy -
głównie członków byłej Obrony Plebiscytu .  

Starcie kędzierzyńsko-kozielskie stanowiło część znacznej operacji, która 
miała zapewnić stronie polskiej opanowanie całego wsckodniego brzegu 
Odry na odcinku od północnych rejonów Raciborza na południu po okolice 
Zdzieszowic na północy. Wypada tu ponadto zaznaczyć, o czym \Vacław Ry
żewski nie wspomina, że na prawoskrzydłowym odcinku przygotowywanych 
do uderzenia sil powstańczych ,  do udziału w walkach sposobił się ponadto 
jeden batalion z pólnocnej podgrupy "Bogdan" . Przygotowania te podej
mowal w rejonie Klodawy 57. 

Celami geograficzno-wojskowymi polskiego uderzenia były Kędzierzyn 
i Koźle - Port , a zasadniczą rolę w tym przedsięwzięciu mili tarnym miały 
odegrać podgrupy Walentego Fojkisa i Pawła Cymsa. Z zamierzeń taktycz
nych strony polskiej wynikało dążenie do rozbicia sil niemieckich w rejonie 
Kędzierzyna albo ich wyparcie za Odrę. Główne uderzenie, zdaniem Wa
cława Ryżewskiego, miały wykonać bataliony podgrupy Cymsa, przygoto
wywane do ataku z kierunku południowego , czyli działające równolegle do 
nurtów Odry. To rzekomo główne zgrupowanie zaczepne miało w swoich sze
regach tylko około tysiąca żołnierzy i było liczebnie prawie trzy razy słabsze 

56 W. Ryżewski, Trzecie powstanie śląskie . . . , s. 257. 
57 M .  Wrzosek, Powstańcze działania zbrojne . . . , s .  1 30.
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niż rzeczywiste główne zgrupowanie Fojkisa, któremu przypadło w udziale 
wykonanie uderzenia czołowego od wschodu i pomocniczego z kierunku pól
nocno-wschodniego. 'Wacław Ryżewski w swoich opracowaniach uwzględnia, 
być może, jakieś wstępne założenia taktyczne przygotowywanego boju, ale 
przebieg wydarzeń takich założeń nie potwierdza. 

Skierowane do akcji formacje powstańcze nie były dostatecznie poinfor
mowane o czekaj ących je zadaniach, co świadczyło o kwalifikacjach naczel
nego dowódcy Wojsk Powstańczych podpulkownika Macieja Mielżyńskiego. 
Oba zgrupowania powstańcze występowały więc początkowo jako dwie luźno 
ze sobą współ działające formacje. Do wskazanego im celu działań zmierzały 
z odrębnych kierunków i nie utrzymywały ze sobą dostatecznej łączności . 
Podgrupa Fojkisa wyruszyła z Labęd, podążała szosą przez Ujazd w kie
runku Sławięcic, gdzie zatrzymała się na odpoczynek 6 maja  w godzinach 
przedpoł udniowych. Nazajutrz , to znaczy 7 maja, dowództwo tej podgrupy, 
nie przejawiając żadnego pośpiechu, przystąpiło do akcji zwiadowczej i do 
uściślania zaczepnych zamierzeń. Na prawo od podgrupy Fojkisa ograni
czone działania pomocnicze miał podejmować batalion Henryka Krukow
skiego, pseudonim "Kriiger" , który należał do podgrupy "Bogdan" i 7 maj a
odniósł spory sukces pod Raszową, skąd wyparł siły niemieckie w kierunku 
południowym, to znaczy na południe od rzeki Klodniczy, czyli pod Kędzie
rzyn. Z prawej strony, a więc z kierunku północno-zachodniego, batalion 

"Kriigera" był wspierany ponadto przez oddział Seweryna Jędrusika, który
podlegal również "Bogdanowi" 58.

W tym samym czasie podgrupa Cymsa, posuwaj ąca się na Kędzierzyn 
z kierunku południowo-wschodniego szlakiem od Gieraltawic przez Siera
kowice, złamała słaby opór nieprzyjaciela w Ortowicach i postępowała da
lej przez Kotlarnię do Bierawy nad Odrą, skąd po godzinnej walce wy
parła niemiecką bojówkę i oddział funkcjonariuszy byłej Policji Plebiscyto
wej . W dniu 6 maja dowództwo podgrupy Cymsa, ośmielone dotychczaso
wym powodzeniem, wysunęło batalion Pawła Pośpiecha w kierunku Starego 
Koźla. Siły powstańcze napotkały już jednak znaczny opór nieprzyjaciela, 
który mial tam bojówki Selbstschutzu, oddział byłej Policji Plebiscytowej , 
grupy uzbrojonych kolejarzy oraz funkcjonariuszy służby leśnej i był po
nadto wspierany przez dwa włoskie oddziały wojskowe. Nazajutrz , to zna
czy 7 maja, nieprzyjaciel nieatakowany jeszcze od wschodu przez bataliony 

58 łvf . Wrzosek, Powstania śląskie . . .  , s. 182 i n . ;  Por.: A. Benisz, Walki o Kędzierzyn 
i Górę Sw. Anny, Katowice 1961 ,  s. 20.  
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Fojkisa, a od północy niepokojony tylko przez dwa bataliony "Bogdana" ,
skierował przeciw batalionowi Pośpiecha wzmocnione siły i w rejonie Sta
rego Koźla powstańcy zaczęli ponosić coraz większe straty. Niebawem cała 
podgrupa Cymsa znalazła się w odwrocie na Dziergowice. Odwrót ten i po
niesione straty st anowiły cenę zaniedbań taktycznych i nadmiernego po
śpiechu ze strony Cymsa albo też opieszałości okazywanej przez oddziały 
Fojkisa59 .  

Ocena dotychczasowych wydarzeń zbrojnych pod Kędzierzynem st ano
wiła przedmiot narady sztabowców grupy "Wschód" . W spotkaniu tym
uczestniczył od samego początku także kapitan Benisz z podgrupy Foj
kisa, a następnie , po nieoczekiwanym przybyciu do Bielszowic, także kapitan 
Cyms . Domagał się on wsparcia artyleryjskiego oraz odpowiedniego współ
działania podgrupy Fojkisa. Jego postulaty zostały jednak uwzględnione 
tylko częściowo. Zapadło natomiast postanowienie, zamieszczone później 
w rozkazie operacyjnym z 7 maja 1921 r . ,  a podpisanym przez szefa sztabu 
grupy "Wschód" kapitana Grażyńskiego, że formacje podlegające Fajkisowi
i Cymsowi zostaną zespolone w jedno zgrupowanie zaczepne , podporząd
kowane zatem jednolitemu dowództwu, czyli starszemu rangą Cymsowi 60 . 
Postanowienie takie nie oznaczało jednak, że oddziały podgrupy Cymsa, 
przynajmniej od tej pory, były traktowane jako główna siła uderzeniowa 
w bojach o Kędzierzyn i Koźle . 

Zadanie zespolonego w ten sposób zgrupowania polegało na opanowa
niu Kędzierzyna i linii Odry na odcinku Zdzieszowice - Bierawa. Rozpo
częcie akcji, jak przewidywał uzgodniony rozkaz operacyjny, miało nastąpić 
8 maja 1921 r. Termin ten nie odpowiadał jednak aktualnej sytuacji bo
jowej oraz możliwościom sil , które zostały przeznaczone do udziału w tak 
pomyślanym przedsięwzięciu zbrojnym, i został następnie przesunięty w po
rozumieniu z dowódcami obydwu podgrup . Rola koordynatorów zamierzo
nej akcji została zaś powierzona oficerom wydelegowanym ze sztabu grupy 
,,Wschód" , to znaczy kapitanowi Janowi Ludydze-Laskowskiemu w podgru
pie Fojkisa i kapitanowi Janowi Kellerowi oraz porucznikowi Kazimierzowi 
Jaksowi w podgrupie Cymsa. 

N a czas akcji podgrupa Cymsa została wzmocniona batalionem Franci
szka Sitka z podgrupy Fojkisa i dwoma batalionami pszczyńskimi (Alojzego 

59 P. Dubiel, �{ronika 2 Pułku Powstańców Śląskich im. Kościuszki (grupy bojowej
Cymsa), "Zaranie Slą,skie" 1 9 6 1 ,  nr la, s. 262 ;  J .  Ludyga-Laskowski, op. cit. , s. 257. 

60 M .  Wrzosek, Powstańcze działania zbrojne . . .  , s. 1 3 2 .
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Kurtoka i Józefa Szendery) . Nie otrzymała natomiast postulowanego wspar
cia artyleryjskiego. Dwudziałową baterię artylerii otrzymała natomiast pod
grupa Fojkisa61 . P rzemawia to za p owierzeniem tej właśnie podgru

pie głównej roli taktycznej .  Oprócz tej baterii dowodzonej przez porucz
nika Sypniewskiego, podgrupa Fojkisa otrzymała ponadto pociąg pancerny 
"Piorun" pod komendą Orlińskiego 62 . Te istotne fakty Wacław Ryżewski 
jednak pomija, choć uwypuklają one rolę podgrupy Fojkisa, któremu Kor
fanty nie mógł wybaczyć tego, że w sierpniu 1920 r. spowodował wybuch 
II powstania śląskiego63. 

W dniu 9 maja 1921 r .  , w godzinach porannych , bataliony Fojkisa 
zaczęły zajmować stanowiska wyjściowe do uderzenia, a właściwy atak roz
poczęły pod wieczór . Akcję swoją kontynuowały następnie wbrew rozkazowi 
naczelnego komendanta Wojsk Powstańczych , który we wczesnych godzi
nach popołudniowych powiadomił obie podgrupy o mającym nastąpić za
wieszeniu broni oraz o wyznaczeniu przez władze koalicyjne neutralnego 
pasa oddzielającego siły walczących stron 64. Dowództwa podgrup uczestni
czących już w walkach nie respektowały tego rozkazu, a nawet przyśpieszyły 
akcję, aby zdobyć obiekty wyznaczone w planie działań i postawić czynniki 
oficjalne wobec dokonanych faktów. 

Zasadnicze uderzenie przebiegało wzdłuż szosy Sławięcice - Kędzierzyn . 
Podejmował je IV batalion z podgrupy Fojkisa, występujący tam pod do
wództwem Fryderyka Woźniaka. W działaniach tych wspomagany był przez 
dwie kompanie z batalionu szturmowego księdza Karola Woźniaka65 .  Siły te 
były wspierane ogniem dział baterii Ordon, którą dowodził porucznik Syp
niewski . Atakowały one linie niemieckich umocnień na odcinku od Nowej 
Wsi do Lenartowi c .  Odgłosy zaciętego boju, który tam rozgorzał, docierały 
aż do Sławięcic .  Obie strony dysponowały dużą ilością karabinów maszy
nowych i przez dłuższy czas utrzymywała się równowaga sił. O ostatecz-

61 O baterii tej Wacław Ryżewski nie wspomina, porucznika Sypniewskiego w swojej 
książce nie wymienia. 

62 Ibidem, s. 185 ;  A. Benisz, op. cit. , s. 2 1 .  
63  M .  Anusiewicz, M.  Wrzosek, Kronika powstań śląskich 1919-1921 , Warszawa 1980 ,  

s .  88 .  
64 Taki rozkaz oparty był na nieoficjalnych ustaleniach Korfantego z przedstawicie

lami czynników koalicyjnych, które zostały jednak niebawem zdezawuowane i nie dopro
wadziły do trwałych ustaleń obowiązujących wszystkie strony, także czynniki niemieckie. 
Szerzej o tych sprawach por . :  M . Wrzosek, Powstańcze działania zbrojne . . . , s .  135-139 .

65 Wymienieni tu bracia Woźniakowie uczestniczyli w przygotowaniach do powstania 
po przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych, gdzie od lat przebywali jako emigranci. W wal
kach uczestniczył ponadto trzeci brat Wilhelm. 
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nym sukcesie p owst a ń ców zadccydowa l jednak ogień pol skich dzi ał , które 
n iszczyły kolejne g n i azda niemiecki ch karabinów m aszynowych . 

1stor n ą  roię zaczęły też o dgrywać bo czne ataki innych o d działów. \; a  
prawym skrzydle v.·yraźne p ost ępy czynil  I batali on Jana Lortza z p o dgrupy 
Foj kis a ,  osłani any od północy p rzez batalion Kru kowskiego z p o dgrupy 
. , B ogd an" . który wraz z bat alionem Jęcirysika ( t eż z p o dgrupy "Bogdan " )  
atakov.:ał :\ iemców w Zd zies zowicach. B at alion Lortza p o dciągał swoje s i ły 
pod Raszową, a potem jedną część tych sił , omij aj ąc Kędzierzyn o d  północy, 
s ki erował bezpośre dnio n a  Koźle - P ort , a drugą ich częścią zaczął napier ać 
od p ółnocy na pozycje niemieckie p o d  Kędzierzynem . Z agroził w ten sp osób 
pólnocnemu skrzydłu sił niemiecki ch. a nawet z aczął niepokoić st anowiska 
t.vl owe tych p o doddział ów p rzeciwnika, które od pierały jeszcze ataki braci 
Woźniaków . Ich at aki od połudn i a  wspi erał zaś b ardzo skutecznie III b ata
lion :\1 ar cina vVat oly z p odgrupy Foj kisa. B at alion Watoły czynił p ostępy 
wzdłuż torów kolejowych z Gli wi c do Kędzierzyna 66 . 

O d  st rony południowej , vv zdłuż szosy Racib órz -- Kędzi erzyn , rozwijały 
swoje działania siły p o dgrupy Cymsa, która przystąpiła do akcji o go dzi
nie 15 .00  z pozycji wyjści owych p o d  Bierawą. O koło godziny 1 7-tcj podod
dz iały Cymsa n atrafiły p o d  S t arym K aźlem na p o>vażny opór nieprzyj aci ela 
wspieranego ogniem broni m aszynowej , głównie z wieży kościelnej . O p ór ten 
został jednak przezwyciężony p o  wkroczeniu do akcji  działka kali ber  3 7  mm, 
przyprowadzonego wraz z pięcioosobową załogą p rzez porucznika J ana S u
rzyckiego z Kr akowa, który b ez \:viedzy przełożonych przedost ał się na Górny 
Ś ląsk . Nas t ąpiło więc z ajęcie S t arego K oźla i b at aliony Cymsa ruszyły na 
Brześce, ale nieb awem znowu utknęły pod ogniem nieprzyjaciela. Wówczas 
do ponownej akcji przystąpiła załoga działka, a p odczas ostrzał u ,  który 
podejmowała, p oległ p orucznik Surzy cki . Został ścięty serią z karabinu m a
szynowego . Po op anowaniu B rześca bataliony Cymsa p o djęły at ak s kiero
wany na P ogorzelec ,  który znaj duje się n a  z achód od Kędzierzyn a.  Stało się 
to już po zmierzchu 67.

W tym s amym mniej więcej czasie na odcinku p o dgrupy Fojkisa szala 
z wycięs twa przechyli ł a  się już wyraźnie n a  p olską stronę . Nieprzyjaciel spy
chany był koncentrycznie do K ę dzierzyn a. Br onił się j eszcze z ap alczywie , 
ale oporu skutecznego nie mógł już stawiać. W czasie b oju, który rozgorzał 
w samym mieście, zgasło ś wiatło i waJka rozgrywała się wśród głęb okich 

66 A. Benisz , op . cit. , s .  27 i n . ;  J.  Ludyga- Laskowski, op. cit.,  s. 258 i n.

67 Ibidem, s .  258 i n.
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ciemności . Niemców ogarnęła wówczas panika i w największym pośpiechu 
zaczęli się wycofywać do Koźla. Bataliony Cymsa odwrotowi temu nie zdą
żyły jeszcze przeszkodzić , ponieważ do Pogorzelca dopiero się zbliżały. 

Około północy walka ustała  zupełnie.  Zwycięskie oddziały powstańcze 
pomieszały się natomiast tak bardzo, że nie było już żadnej zwartej grupy 
bojowej większej niż drużyna. Żołnierze przetrząsali dokładnie zaułki i domy, 
szukali ukrytych Niemców oraz broni. Dowódca podgrupy porucznik Foj
kis , wspomagany przez oficerów, nawoływał powstańców do uporządkowa
nia własnych oddziałów , ale nie znaj dował posłuchu, bo żołnierzy upojonych 
zwycięstwem ogarnęło niezwykle podniecenie . Opamiętali się dopiero, gdy 
na wysoko położonym torze kolejowym stanął kapitan Ludyga-Laskowski ,  
oświetlony płonącymi pochodniami , i przemówił do podwładnych. Począt
kowo jego słowa ginęły w gwarze. Potem nastała jednak cisza i wszyscy 
zrozumieli go, gdy ostrzegał, że nieprzyjaciel może jeszcze ochłonąć i cały 
wysiłek pójdzie na marne, jeżeli żołnierze nie odnajdą swoich dowódców 
i maderzystych oddziałów. S łów jego usłuchano i w mieście zapanował po
rządek. Strzegli go żołnierze z oddziału szturmowego Karola Walerusa68•  

N a zachód od Kędzierzyna działania bojowe nie ustawały jednak nadal 
i toczyły się także w dniu następnym. Główny wysiłek bojowy spoczywał 
teraz na I batalionie Jana Lortza, który walczył o port w Koźlu . W akcji 
tej wspierany był przez batalion Sitka, skierowany tam z Pogorzelca zaję
tego o północy przez pododdziały Cymsa. Zdobycie portu nastąpiło dopiero 
10 maja  o godzinie 10 .00 .  

Zwycięstwo powstańców było zupełne . Pokonani Niemcy wycofali s ię  do 
Koźla, a więc za Odrę, i oddali się pod życzliwą opiekę oddziałów włoskich. 
O dra rozdzieliła siły walczących stron. W stoczonych walkach po stronie 
polskiej było 40 poległych i około 100 rannych. Straty nieprzyjaciela były 
natomiast większe. Szacowano je na około 150 zabitych i kilkuset rannych. 
Zwycięstwo przyniosło też obfitą zdobycz . N aj większą wartość, oprócz broni 
i sprzętu wojskowego, przedstawiał tabor kolejowy, złożony z 49 parowozów 
i około 2300 wagonów towarowych. W magazynach portu kozielskiego znale
ziono natomiast wiele setek ton różnych artykułów żywnościowych. Nie bez 
znaczenia były też korzyści moralne. Młody żołnierz powstańczy uwierzył 
bowiem w swoją wartość i nabrał pewności siebie. 

* 

* * 

68 R. Pitera, Gniew, vVarszawa 1 965, s. 189 i n .  
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Poczesne miejsce w wydarzeniach trzeciego powstania śląskiego zajęły 
również boje stoczone w rejonie Góry Św. Anny. O ich randze zadecydo
wały ważkie względy wojskowe uwarunkowane położeniem geograficzno-ope
racyjnym tego właśnie wzniesienia dominującego nad całą okolicą, a także 
liczebnością sił użytych przez obie walczące ze sobą strony. Ważną rolę ode
grały ponadto czynniki emocjonalne, ponieważ Góra Św. Anny była już 
z dawien dawna szacownym miejscem kultu i symbolem polskości Górnego 
Śląska. . 

Dążenie do wyświetlenia spraw związanych z wydarzeniami zbrojnymi 
w rejonie Góry Św. Anny wymaga przynajmniej pobieżnej charakterystyki 
obszaru, na którym te właśnie wydarzenia się rozgrywały. Już na wstępie 
tych rozważań wypada zaznaczyć , że w okresie po drugiej wojnie świato
wej historiografia polska unikała określenia "Góra Świętej Anny" i próbo
wała lansować zastępczo określenie "Góra Chełmska" . Takie postępowanie
było jednak oparte na wypaczaniu obowiązującej terminologii geograficz
nej . Chodzi mianowicie o to, że prawobrzeżną część górnośląskich obszarów 
przedziela tak zwany Garb Tarnogórski, który sięga od doliny Brynicy na 
wschodzie po dolinę Odry na zachodzie. Twór ten, zbudowany z wapie
nia muszlowego, ma w swej środkowej części (odcinek między Pyskowicami 
a Strzelcami) znaczne obniżenie, co sprawiło, że specjaliści w zakresie geo
grafii fizycznej odróżniają dwie części tego właśnie tworu. Wschodnia jego 
część nie została obdarzona odrębną nazwą i ma swoją kulminację w rejo
nie Tarnowskich Gór (około 350 m wysokości bezwzględnej ) ,  a drugą część 
tego garbu, usytuowaną na zachód od S trzelec, nazwano Chełmem . Kulmi
nacyjnym wzniesieniem tego Chełmu jest Góra Św. Anny {385 m wysokości 
bezwzględnej) z klasztorem franciszkańskim na swym płaskim, bazaltowym 
wierzchołku. Obecnie nazwa ta nie bywa już kwestionowana 5 9 •

Góra Św . Anny dominuje od południa nad doliną Kloclnicy (prawy do
pływ Odry) i nad doliną Odry aż po Krapkowice, a od strony północno
-wschodniej nad południowymi obrzeżami Równiny Opolskiej . N adawało 
to masywowi Góry Św. Anny znaczenie kluczowej pozycji taktycznej na 
kierunku gliwicko-gogolińskim. To znaczenie wynikało też po części z zale
sienia, ponieważ między rozległymi kompleksami lasów Równiny Opolskiej 

6 9 Wyjaśnienie geograficzne spraw związanych z nazwą Góry Św .  Anny por . :  M. Wrzo
sek, Powstańcze działania zbrojne . . .  , s. 73. Materiałową podstawę tego wyjaśnienia zob . :  
W. Nałkowski, Materiały do geografii ziem dawnej Polski, Warszawa 191 4 ,  s .  200  i n . ;  
A.  Sujkowski , Geografia ziem dawnej Polski, Warszawa 1 92 1 ,  s .  2 5 3 .  
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a obszarami leśnymi w dolinie Kłodnicy, ukształtował się naturalny kory
tarz i ciągnął się on od Gogolina ku Gliwicom. Opanowanie masywu Góry 
Św. Anny ułatwiało więc kontrolę nad kolejowymi i kołowymi szlakami ko
munikacyjnymi , które biegły z Opola i Koźla do okręgu przemysłowego. 

Wypada tu ponadto zauważyć, że po opanowaniu przez Wojska Po
wstańcze rejonów Kędzierzyna i Koźla w działaniach zbrojnych na Górnym 
Śląsku zaznaczył się wyraźny zastój i około 20 maja 1921  r. front polsko-nie
mieckich pozycji przebiegał z północy na południe wzdłuż linii :  Zdziechowice 
- Gorzów Śląski - Stare Olesno - Wędrynia - Prusków - Zębawice - Myślina 
- Staniszcze Wielkie - Borzycz - Krośnica - Izbicko - Otmice - Kamień Ślą� 
ski - Kamionek - Strzebniów - Obrowiec i dalej w górę Odry aż do granicy 
czechosłowackiej 70 . Strefa frontowa grupy "Północ" ciągnęła się od Zdzie
chowic na północy po szosę Strzelce - Gogolin na południu,  grupy "Wschód" 
od wymienionej tu szosy po Bierawę nad Odrą, a grupy "Południe" od Bie
rawy do granicy czechosłowackiej . Obowiązek obrony północnego przedpola 
Góry Św. Anny należał więc do batalionów podgrupy "Bogdan" z grupy
"Północ" , zabezpieczenie zachodnich podejść w kierunku Góry Św. Anny 
przypadło w udziale formacjom grupy "Wschód" .

Siły podgrupy ,,Bogdan" zostały ustawione w sposób następujący. Pół
nocny odcinek frontu obsadził II batalion Jana Faski, odcinek od Odmie do 
Kamienia Śląskiego IV batalion Wincentego Mięsaka, a południowe skrzydło 
wojsk podgrupy "Bogdan" stanowił VI Batalion Mierzejewskiego i był rozlo
kowany od Kamionka po leśniczówkę w Lasach Sprzęcickich. Jako odwód sił 
skrzydła północnego wystąpił III batalion Romana Koźlika, a rolę odwodu 
całej podgrupy odgrywał I batalion Pawła Dziewiarza ulokowany w Szymi
szowie. Na północnym odcinku strefy obronnej grupy "Wschód" występowal
zaś 8 pułk Franciszka Rataja, który zajmował pozycje od szosy Strzelce -
Gogolin do Obrowca. Dalej , w kierunku południowym, ciągnął się odcinek 
pozycji l pułku Walentego Fojkisa, a na placówkach ulokowanych jeszcze 
bardziej na południe występowały pododdziały 2 pułku Pawła Cymsa 71 .

Wymienione tu trzy pułki stanowiły łącznie l Dywizję Powstańczą majora 
Ludygi-Laskowskiego. N a bliskich tyłach sił Rataja oraz Fojkisa znajdował 
się masyw Góry Św.  Anny, a jako załoga występował tam IV batalion Fry
deryka Woźniaka z pułku Fojkisa. Po wyjeździe Woźniaka na pogrzeb matki 
batalionem tym dowodził zastępczo Franciszek Kawa. 

70 M. Wrzosek, Powstania śląskie 1919-1921 . . . ,  s. 193 .
71 A. Benisz, op. cit., s .  5 8 .
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Wypada tu wyraźnie podkreślić , że do założeń obronnych rejonu Góry 
Sw. Anny zakradły się aż trzy zasadnicze niedopatrzenia. Wynikały one 
głównie z kordonowego rozmieszczenia sił . \Vprawdzie linię obrony stano
wiły umocnione węzły oporu , ale ich załogi na odcinku l Dywizji Powstań
czej nie miały odpowiednich odwodów. Naczelna Komenda Wojsk Powstań
czych niezbędnych odwodów też nie przygotowała. W niedopuszczalny spo
sób zostało ponadto wyznaczone rozgraniczenie sil obrony, ponieważ linia 
podziału między grupami "Pólnoc" i "Wschód" została wyznaczona wzdłuż
szosy Strzelce - Gogolin, swoim czołowym punktem trafiała na centrum nie
mieckiego przyczółka pod Gogolinem. Z tego właśnie przyczółka należało 
oczekiwać głównego uderzenia sił wroga72. 

Zaczepne działania niemieckie w rejonie Góry Św. Anny nastąpiły zgod
nie z planem opracowanym przez generała Hiilsena. Atak niemiecki rozpo
czął się w nocy z 20 na 2 1  maja o godzinie 2 .30 .  vV uderzeniu zasadniczym
uczestniczyły dwa zgrupowania, które ruszyły z pozycji pod Gogolinem. Po
łudniowym zgrupowaniem dowodził kapitan Chappuis ,  mając do swej dys
pozycji trzy doborowe bataliony Selbstschutzu ( Bergerhoha, Lenscha i Win
kiera) .  Ominęło ono od zachodu umocniony przez Polaków Obrowiec i parło 
wzdłuż Odry, czyli w kierunku południowo-wschodnim . Jego zadanie pole
gało na dążeniu do obejścia masywu Góry Św. Anny od strony południowej . 
W skład północnego zgrupowania, którym dowodził major E. Horadam. 
wchodziły cztery bataliony bawarskiego "Oberlandu" (Osterreichera, Fin
sterlina, Siebringhausa i Miilzera) oraz trzy bataliony grupy majora Holza, 
a mianowicie bataliony "K upp" , "GogoliN " i "Heinz" . Zgrupowanie Ho
radama, złożone z siedmiu batalionów, nacierało wzdłuż szosy Gogolin 
Strzelce i miało doprowadzić do obejścia Góry Św. Anny od st rony pół
nocno-wschodniej 73. 

Już na wstępie nasuwa się zasadnicze pytanie badawcze: czy istniała 
możliwość zatrzymania uderzeit niemieckich w ich początkowej fazie , gdy 
zostały już rozpoznane zamiary nieprzyjaciela? Po stronie polskiej wystę
powały przecież dwa pulki (Rataja i Fojkisa) , z tego jeden opromieniony 
walnym udziałem w zwycięstwie kędzierzyńsko-kozielskim. Pulki te miały 
ponadto zapewnione częściowe poparcie silnej liczebnie podgrupy "Bogdan" . 

72 M. \Vrzosek, Walki o Górę Św. Anny w III powstaniu śląskim, w: Parnięt
nik XIII Powszechnego Zjazdu. Historyków Polskich, Poznań 6 września 1 984 roku, 
cz. II, Sp rawozdania z sympozjów, pod red. H. Izdebskiego, Wrocław Warsz awa ·- Kra
ków�- Gdańsk Łódź 1 988 ,  s. 1 1 .  

73 E. Schmidt-Pauli, op. cit., s. 302 i n.
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Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt , że przeciwnik był tym razem niepo
równanie groźniej szy. Wypada ponadto zaznaczyć, że już od połowy maja 
Niemcy dysponowali inicjatywą operacyjną, mieli więc możliwość wyboru 
miej sca i czasu uderzenia, a tym samym stosowania tak ważnego elementu 
sztuki wojennej , jak ekonomia sił i środków . Wobec braku po stronie polskiej 
odpowiednich odwodów nie było więc można zrównoważyć takich korzyści 
przeciwnika. Niemcy nie dali również Polakom szansy przegrupowania sił 
zaangażowanych na linii działań bojowych , ponieważ oprócz uderzeń zasad
niczych zastosowali szeroko zakrojone działania pomocnicze i pozorowane. 
Pułki Rataja  oraz Fojkisa i bataliony podgrupy "Bogdan" znalazły się w ob
liczu wyraźnej przewagi nieprzyjaciela 74. 

Bataliony Rataja, zaatakowane najwcześniej , stawiały początkowo za
cięty opór, ale po kilku kwadransach nierównej walki Niemcy rozpoznali 
słabsze punkty polskiej obrony i przełamali ją na styku grupy "Wschód"

i grupy "Północ" . Wykorzystali następnie lukę, która pojawiła się w po
wstańczym systemie obronnym i rozpoczęli postępy na Strzelce. Spowodo
wało to konsternację kapitana Kulika. Nie widząc innych możliwości prze
ciwdziałania, przystąpił on do przedłużania swoich linii obronnych w kie
runku wschodnim. 

W sposób niekorzystny kształtowała się również sytuacja na południowy 
zachód od Strzebniowa, bo nieprzyjaciel wykorzystał osłonę nasypu kole
jowego i przedostał się w głąb polskiej strefy obronnej lewoskrzydłowych 
batalionów Rataja. Zaczęły się więc one pośpiesznie wycofywać: batalion 
Kurtoka przez Zakrzów, a Kriigera przez Jasionę. Doprowadziło to do ob
nażenia północnego skrzydła sił Fojkisa. Musiały one podjąć walkę z batalio
nami kapitana Chappuisa, który część swoich sił skierował za wycofującym 
się batalionem Kriigera, a drugą częścią zaczął atakować obronne pozycje 
Fojkisa 7 5 .  

W późnych godzinach porannych powstańcy podejmowali już odwrót 
na całej linii , ale miał on uporządkowany charakter . Wykonywali też tu 
i ówdzie zwroty zaczepne, między innymi pod Dąbrówką oraz na polach koło 
Oleszki i Żyrowej . Po dotychczasowych starciach część pododdziałów Rataja 
wycofała się na wschód przez południowe zbocza Góry Św.  Anny, a reszta 
wprost na Leśnicę , gdzie zaczęły już docierać czołowe bojówki Selbstschutzu 
z grupy kapitana Chappuisa 7 6 .  

7 4  M .  Wrzosek, Walki o Górę . . .  , s .  11  i n.  
75 A. Benisz , o p.  cit. , s .  220 i n.
7 6  R. Pitera, op. cit. , s .  220 i n.  
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Około godziny 12 .00 cały obszar na  wschód od Góry Św.  Anny znaj
dował się już w rękach Niemców . Ich bataliony obchodziły ponadto masyw 
tego wzniesienia od strony północnej i mijały już wieś Wysoką, leżącą na 
północny wschód od tego masywu. Obiektem ataków była też sama Góra 
Św .  Anny. Batalion Kawy odparł wprawdzie dwa ataki, ale został zmuszony 
do ustąpienia i wycofał się w kierunku południowo-wschodnim. N astąpilo to 
około godziny 1 3 .00 .  Za ustępującymi powstańcami podążały tyraliery Nie
mców, ale nie nacierali oni już tak gwałtownie jak w godzinach porannych. 
Tempo natarcia niemieckiego słabło zwłaszcza w rejonie działań batalionów 
Horadama. Bataliony Chappuisa okazywały większy zapał ,  ale koło Leśnicy 
były powstrzymywane przez pododdziały Rataja przy współudziale batalio
nów Fojkisa. Po tych starciach bataliony Rataja odjechały podwodami do 
Sławięcic. Towarzyszyły im też niektóre pododdziały Fojkisa, a ich reszta  
obsadzała pozycje nadodrzańskie na  południe od  Raszowej . Sił powstań
czych, pomimo odniesionego zwycięstwa, Niemcy nie zdołali jednak osaczyć 
i uniknęły one zagłady 77. 

Głębokie włamanie batalionów Haradama i Chappuisa spowodowało 
ciężką sytuację, ponieważ front powstańczy został przerwany na znacznym 
odcinku , między innymi w rejonie Dolnej , gdzie pólnocne skrzydło grupy 
"Wschód" utraciło łączność z południowymi batalionami grupy "Pólnoc" .
Sytuacja Niemców również nie była łatwa i naczelny komendant Wojsk Po
wstańczych wydał dyspozycje w sprawie kontruderzenia, którego wykonanie 
chciał powierzyć oddziałom l Dywizji Powstańczej i batalionom podgrupy 
"Bogdan" 78. Siły tych oddziałów nie były jednak zdolne do przeprowadze
nia zwrotu zaczepnego. Stwierdzenie to odnosi się zwłaszcza do batalionów 
"Bogdana" . Znaczna ich część została bowiem zaangażowana w walkach 
z nowymi formacjami niemieckimi , które zaczęły atakować powstańcze po
zycje obronne na wschód i północny-wschód od Gogolina, konkretnie w re
jonie Kamienia Śląskiego, Kamionka, Dąbrówki, Kadłubca, Kalinowa i Ka
linowic 79 . 

Możliwość przejścia Wojsk Powstańczych do skutecznego przeciwnatar
cia w rejonie Góry Św .  Anny rokowało dopiero użycie nowych sił . Możliwo
ścią ich wydzielenia dysponowała jednak tylko grupa "Południe" i decyzje

77 M. Wrzosek, Walki o Gón; . . . , s .  12 i n.

78 W .  Ryżewski, Trzecie powstanie śląskie . . .  , s .  371 i n. 

79 Meldunek sytuacyjny " Bogdana" z 21 maja 1921 r., godzina 21 .30,  CZW, akta 
powstań śląskich , teczka 130/2/5 1 .  
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w tych sprawach zapadły 22 maja 1921 r. w kwaterze dowództwa podgrupy 
,,Bogdan" . to znaczy w Szmiszowie. Podjąl je podpułkownik Mielżyński po 
naradzie z dowódcą grupy "Pólnoc" kapitanem Nowakiem, dowódcą pod
grupy "Bogdan" kapitanem Kulikiem i szefem sztabu tej podgrupy kapita
nem Plawińskim. Do ataku ze stanowisk podgrupy "Bogdan" wyznaczono
tam pięć batalionów, które miały ruszyć na pozycje niemieckie w trzech 
punktach , a mianowicie ze stacji Kamień Śląski na Gogolin, z Poznowic na 
Siedlec, Sprzęcice, D ąbrówkę i Podbór oraz z Kalinowa na Ligatę Górną. 
Był to jednak zamysł kiepski ,  ponieważ kłócił się z zasadą koncentracji sil 
i środków 80 .

N a tarcie batalionów podgrupy "Bogdan" ruszyło zgodnie z postano
wieniami, ale nie dało oczekiwanych wyników, bo oprócz nieodpowiednich 
założeń taktycznych ujawniło się także to,  że Niemcy zdążyli się już silnie 
umocnić na obszarach opanowanych przed dwoma dniami. Kontrnatarcie 
na odcinku zarezerwowanym dla oddziałów grupy "\Vschód" ruszyło nato
miast z dużym opóźnieniem i początkowo przyniosło dość korzystne wyniki , 
zwłaszcza pod Lichini ą  i Leśnicą, a także nad Odrą (pod Raszową, Krasową, 
Łąkami Kozielskimi, Januszkowicami i Wielmierzowicami) .  Dość szybko na
stąpiło jednak zręczne przegrupowanie sil Selbstschutzu i Niemcy opanowali 
sytuację na zagrożonych odcinkach . W wyniku bojów stoczonych od 21 do 
23 maja 1921 r. front Wojsk Powstańczych w rejonie Góry Św. Anny prze
biegał po linii : Krośnica - Izbicko - Odrnice - Kamień Śląski (dworzec kole
jowy) - Kalinów - Księży Las - Olszowa - Popice - Klucze - Zalesie Śląskie 
- Łąki Kozielskie - Raszowa - Januszkowice nad Odrą81 . 

\V pierwszych dniach czerwca nastąpiła druga zasadnicza faza walk 
traktowanych na ogół jako boje w rejonie Góry Św .  Anny. Inicjatywa w tych 
walkach ujawniła się znowu po stronie niemieckiej . Autorem zamysłów doty
czących kontynuacji działań na większą skalę był ponownie generał von H ul
sen. Zaplanował on mianowicie operację dwuskrzydłową typu "Kanny"

i chciał doprowadzić do osaczenia tych sil powstańczych, które były roz
lokowane na południe od Góry Św .  Anny i na zachód od Koźla. Zamysł taki 
znalazł aprobatę generała Hi:ifera, który nie chciał natomiast wyrazić zgody 
na przekształcenie oczekiwanych powodzeń taktycznych w przedsięwzięcie 
mające na celu zupełną likwidację Wojsk Powstańczych. Obawiał się bo
wiem, że spotka się to ze zdecydowanym przeciwdziałaniem wojsk koalicyj-

80 M .  Wrzosek, Walki o Górę . . .  , s. 1 3 .
8l Ib idem, s .  14 i n.
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nych 82 . Zapadło więc po stronie niemieckiej postanowienie, że zaplanowana 
operacja będzi e miała ograniczony charakter. 

N a 20-kilometrowym odcinku od Zdzieszowic po Olszowę, która leży na
wschód od Góry Św. Anny, wystąpiła więc zaczepna grupa uderzeniowa pul
kownika hrabiego Magnisa, wspierana pozorowanymi działaniami formacji 
rozlokmvanych na zachodnim brzegu Odry. Główne uderzenie miało wyko
nać zgrupowanie lewoskrzydłowe (wschodnie) ,  obejmujące korpus "Ober
land" majora Horadama, szturmowy oddział Heinza, szturmowy oddział 
Frebela i kompanię cyklistów Richthofena. Siły tego zgrupowania były skon
centrowane na odcinku Lichynia - Czarnocin . W natarciu czołowym, a więc 
wiążącym siły powstańcze, uczestniczyły : jednostka Martina ze zgrupowania 
pułkownika von Notza (bataliony Reibnitza, Reissa i Maya) oraz jednostka 
Innera ze zgrupowania pu łkownika Brachta (bataliony \Vendorfa, hrabiego 
Bethusy'ego i von Garniera) 83. 

U derzenie niemieckiego lewego skrzydla nastąpiło 4 czerwca 1921 r. 
o godzinie 2 .30 nad ranem. W Zalesiu Śląskim przezwyciężyło ono boha
terską obronę pododdziałów z pułku Rudolfa Niemczyka, a następnie o go
dzinie 4 . 15 Xiemcy zdobyli Sławięcice. Podczas odwrotu z tej miejscowości 
powstańcy wysadzili most na Kłodnicy, co naraziło nieprzyjaciela na utratę 
52 członków Selbstschutzu, w tym 17 zabitych i 35 rannych .  Część sił nie
przyjaciela. które nacierały przez Popice, Zalesie i Stary Ujazd ,  zdoławszy 
przełamać obronę pułku Niemczyka, obeszła od zachodu jego pozycje, co 
sprawiło. że do niewoli dostała się znaczna liczba powstańców z batalionu 
Alojzego Gruszki . Zostali oni potem zamordowani w lesie koło Lichini . 

Dalszy napór Selbstschutzu na kierunku wschodnim utknął jednak pod 
Gjazdem , bo tam znajdowały się francuskie oddziały wojskowe. Do obrony 
południowych rubieży Kloclnicy na odcinku Ujazd Niezdrowice i B la
chov.,nia Śląska przystąpiły n atomiast wyczerpane poprzednimi walkami od
działy kapitana Cymsa, a mianowicie I batalion Feliksa Sojki i III bata
lion Stanisława Oleksina. Ich opór zabezpieczał prawe skrzydło pułku Ka
rola Gajdzika, który podejmował walkę wzdłuż dolnego nurtu Kładnicy aż 
po Odrę84. 

Czołowe uderzenie jednostek lrmera i Martina rozwinęło się nieco 
niej niż natarcie głównych sił niemieckich hrabiego Magnisa. Formacja Ir-

8 2 K .  Hi:ifer, op. cit. , s .  2 2 5 .  
83 Ibidem, s. 267. 

W .  Ryźewski, Trzecie powstanie śląskie . . . , s .  406 i n .
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mera, mając po stronie zachodniej jednostkę Martina, a po stronie wschod
niej główną część sił hrabiego Magnisa, nacierała z Leśnicy na odcinek 
Łąki Kozielskie - Cisowa. N a jej czele znajdował się batalion hrabiego Be
thu�y'ego wspierany przez kompanię szturmową "Koppe" , który zdobył Łąki
Kozielskie, ale naraził się na silny kontratak powstańców. Z opresji wyrato
wała go jednak kompania Garniera, która znajdowała się w odwodzie. Przed 
poludniem Niemcy zdążyli opanować ponadto Krasową, Raszową i Janusz
kowice. Dalsze natarcie zachodniego skrzydła sił podlegających hrabiemu 
Magnisowi zostało tymczasem powstrzymane przez bataliony Gajdzika. Te 
oddziały powstańcze zostały jednak nagle ogarnięte nieuzasadnioną paniką 
i zaczęły wycofywać się do Kędzierzyna, jednocześnie ich szeregi szybko top
niały. Wielu -powstańców z batalionów Gajdzika utknęło mianowicie w lasach 
na północ od Kędzierzyna i niebawem dostało się do niewoli , niekiedy po 
rozpaczliwym oporze. Stało się to, jak wzmiankuje generał Hofer, 5 czerwca 
nad ranem 85. O bronę Kędzierzyna w tym samym czasie usiłował organi
zować kapitan Benisz , ale dysponował tylko resztkami rozbitych oddziałów 
powstańczych i jego poczynania obronne nie dały wyników. Kończyły się 
też zaczepne działania Niemców, ponieważ uzewnętrzniło się zdecydowane 
przeciwdziałanie wojsk koalicyjnych, głównie francuskich .  

W toku dotychczasowych rozważań autor niniejszego artykułu starał 
się naświetlić; zgodnie z zapowiedzią, przebieg dwóch największych s tarć 
t:rzeciego powstania śląskiego. Jest nawet przekonany, że z tego zadania 
wywiązał się w znacznym stopniu. Wniosków o tym, które z tych wyda
rzeń było ważniejsze, nie zamierza jednak formułować, ponieważ uznał, że 
uczynią to sami czytelnicy. Fostanowił wszakże zgłosić uwagę, że znacze
nie bojów o Kędzierzyn mogło być największe, ale tylko dla okresu,  gdy 
zbr'ojną inicjatywą dysponowały Wojska Powstańcze, co podkreślał także 
Wacław Ryżewski, opowiadając się jednak w ogóle za najpoważniej szą tolą 
bojów kędzierzyńsko-kozielskich dla całego przebiegu trzeciego powstania 
śląskiego . Zdania tego nie podzielał i nie podziela autor niniejszego arty
kułu, ponieważ bierze pod uwagę nie tylko znaczenie moralno-polityczne 
walk stoczonych w rejonie Góry Św. Anny, ale także ich przebieg oraz 
rolę taktyczną. Miały one przełomowy charakter, bo skłoniły dowództwo 
wojsk koalicyjnych do zdecydowanej interwencji uwieńczonej przerwaniem 
walki do czasu zawarcia umowy rozejmowej . To zaś sprawiło, że trze
cie powstanie śląskie przyniosło w znacznej mierze zwycięski wynik. Tego 

85 K. Hofer, op . cit., s. 231 .  
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zwycięskiego lauru interwencja zbrojna mocarstw koalkyjnych nie unice
stwia, bo przecież o zwycięskim charakterze powstania wielkopolskiego za
decydmvała również interwencja mocarstw koalicyjnych. Zwycięskie powsta
nie greckie, które wybuchło w 1821 r . ,  było także wspomagane działaniami 
interwencyjnymi. 

N a zakończenie pragnę zaznaczyć, że za uznaniem bojów stoczonych 
w rejonie Góry Św.  Anny za najważniejsze wydarzenie militarne w trzecim 
powstaniu śląskim opowiadał się również tak wybitny znawca tych wła
śnie spraw, jak profesor Tadeusz Jędruszczak. Dał ternu wyraz między in
nymi w 1983 r. w Starachowicach, podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji 
Wojskowej Zarządu Głównego PTH, gdy projektowal program sympozjum 
poświeconego historii wojskowej podczas obrad XIII Powszechnego Zjazdu 
Historyków Polskich w Poznaniu. Przewidział wówczas mianowicie, że prze
bieg bojów stoczonych w rejonie Góry Św. Anny będzie potraktowany jako 
podstawowy referat dotyczący zbrojnych wydarzeń górnośląskich w latach 
1919-1921 .  Stanowisko swoje potwierdził następnie w Pamiętniku XIII Po
wszechnego Zjazdu . . . (część II, s. 5) i j ako jedyny w tym wydawnictwie 
zamieścił właśnie referat tym sprawom poświęcony. Napisał mianowicie we 
wstępie do tej części Pamiętnika: "[ . . .  ] jedyny dostarczony Redakcji referat 
może być wydrukowany w całości" . Inne referaty doczekały się natomiast 
tylko krótkich wzmianek . 


