


Górny Śląsk musi być nasz !



Archiwum Państwowe w Radomiu w związku z przypadającą na 2021 rok  100. 

rocznicą plebiscytu na Górnym Śląsku, jak i III powstania śląskiego, do którego wybuchu 

ten doprowadził, przygotowało wirtualną ekspozycję traktującą o tychże tragicznych,    

ale i pełnych chwały wydarzeniach z dziejów naszej ojczyzny.

Poruszany plebiscyt został poprzedzony dwoma powstaniami śląskimi w latach 

1919-1920 oraz zakrojoną  na szeroką skalę kampanią propagandową.              

Nadmienione głosowanie, w myśl postanowień Traktatu Wersalskiego,                                             

miało miejsce na Górnym Śląsku w dniu 20 marca 1921 r. 

Frekwencja była bardzo wysoka i wyniosła 97,5 %. W plebiscycie partycypowało 

1190637 osób, z czego 19,3% (191308 osób) stanowiły osoby, które przyszły na świat 

na terenie spornym, lecz już go nie zamieszkiwały, tzw. emigranci.

Wynik okazał się niekorzystny dla państwa polskiego. Za przejściem ziem 

plebiscytowych we władnie niemieckie zagłosowało 707393 osób (59,4%, 182 tys. 

„emigrantów”), zaś za stroną polską opowiedziało się 479365 osób (40,3%).



Komisja Międzysojusznicza nie potrafiła dojść do porozumienia w kwestii podziału 
obszaru, którego dotyczył plebiscyt. Polacy 22 marca 1921 r. zaproponowali korzystne 
dla siebie rozdzielenie spornych terenów wg tzw. Linii Korfantego, która przebiegała     
od strony południowej wzdłuż biegu Odry, a następnie do Olesna, co dawało 60% 

powierzchni oraz 70% mieszkańców ziem plebiscytowych.

Propozycja Polaków nie została przychylnie przyjęta przez komisję aliantów,        
czego wypadkową stanowi wybuch, przygotowywanego wcześniej,  III powstania 

śląskiego w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Ogłoszono wówczas strajk generalny             
oraz przeprowadzono, zakończoną sukcesem, akcję dywersyjną, mającą                     

na celu zniszczenie łączności kolejowej między Górnym Śląskiem a państwem 
niemieckim. W roli dyktatora powstania wystąpił Wojciech Korfanty.   

Powstańcy szybko zajęli okręg przemysłowy Górnego Śląska. Ich liczba początkowo 
wynosiła ok. 30 tys. W końcu zrywu armia powstańcza liczyła ok. 45 tys. żołnierzy        

(w opracowaniach pojawia się również szacunek mówiący o 60 tys.).

Decyzja o rozpoczęciu powstania nie otrzymała oficjalnie akceptacji rządu polskiego. 
Ten jednak aktywnie wspierał walczących poprzez pomoc w zakresie wyszkolenia            

i uzbrojenia bojowników.



Dowództwo nad siłami powstańczymi objął wielkopolanin ppłk. Maciej Mielżyński.  
Wspomniany koordynował działalność 3 grup wojskowych: „Południe” (ppłk. Bronisław 

Sikorski), „Wschód” (kpt. Karol Grzesik) i „Północ” (kpt. Alojzy Nowak).                       
W późniejszym okresie zastąpił go Kazimierz Zentkeller.

Opór Polakom stawiała Samoobrona Górnego Śląska, formacja wojskowa dowodzona 

przez gen. Karla Hoefer’a. Niemcy dysponowali ok. 30 tys. żołnierzy (dane polskie 

mówią o 40 tys. w końcu powstania).  

Po serii zwycięstw Polaków i osiągnięciu „Linii Korfantego” doszło do ogłoszenia   
przez Naczelną Komendę Wojsk Powstańczych wstrzymania ofensywy.  Niemcy 

prowadzili jednak, w ograniczonym zakresie, działania zbrojne, gdyż odmówili udziału                
w rozmowach i przygotowywali się do kontrującego natarcia.   

Początek tej kontrofensywy miał miejsce 21 maja 1921 r. Niemcy,  po zaciętych 
walkach, odnieśli sukcesy w bitwach w rejonie Góry św. Anny i Kędzierzyna, jednakże 

nie zdołali dotrzeć do centrum górnośląskiego okręgu przemysłowego i odbić utraconych 
wcześniej terenów, co miało stanowić ich cel strategiczny.



Liczbę osób, które bohatersko poległy w powstaniu, po stronie polskiej, szacuje się na 
ok. 1800-2000 (źródła nie pozostają w tej kwestii jednomyślne). Straty niemieckie 

szacuje się na ok. 1500 rannych i 500 osób pozbawionych życia.

Decyzja Rady Ambasadorów z 20 października 1921 r. dotycząca podziału Górnego 
Śląska położyła kres krwawemu sporowi, który toczyły zwaśnione państwa. 15 maja 
1922 r., w Genewie, podpisana została Polsko-Niemiecka Konwencja Górno-Śląska, 

odnosząca się do praw mniejszości narodowych i relacji między krajami.

Finalnie do Polski, z terenu będącego przedmiotem plebiscytu, włączono 46 % 
mieszkańców i 29 % ziem, na których znajdowało się wiele kopalni, hut i stalowni.

Ostatecznie 26 czerwca podpisane zostało porozumienie dotyczące wycofania się wojsk 
obu walczących stron ze swoich pozycji. 5 lipca zwaśnione oddziały opuściły obszar 

sporny.



Niniejsza wystawa prezentuje dokumentalne pamiątki plebiscytu na Górnym Śląsku   

i w niewielkim stopniu powstańczego zrywu przechowywane w Archiwum Państwowym w 
Radomiu.

Na przewodniczącego Wydziału wykonawczego Komitetu Plebiscytowego Z. Radomskiej 
wybrano Macieja Glogiera. W skład wydziału wszedł również ks. Józef Rokoszny.          

Na  obszarze ziemi radomskiej powstało ponad 40 subkomitetów (źródła, do których 
dotarł autor mówią o 41 i 43), które miały mieścić się w siedzibach sądów pokoju i 

realizować dzieło komitetu w terenie.

Działalność Komitetu ogniskowała się na uświadamianiu społeczeństwa o ważkości 

kwestii plebiscytu, poprzez przygotowywanie różnych wieców i odczytów                  
oraz na zbieraniu funduszy, organizując imprezy na cele plebiscytowe. Komitet 

rozprowadzał również specjalne znaczki (szerzej i dokładniej o pracy danego podmiotu w 
jego sprawozdaniu stanowiącym część tej źródłowej kompilacji).

Ekspozycja mieści głównie druki ulotne z lat 1920-1921 tyczące się plebiscytowej akcji 

propagandowej prowadzonej na ziemi radomskiej przez specjalnie stworzone              
w tym celu komitety, na czele z utworzonym  9.12.1919 r. Komitetem Plebiscytowym 

Ziemi Radomskiej oraz materiały odnoszące się do imprez, z których dochód            
miał zostać przekazany na rzecz plebiscytu. 



Obok scharakteryzowanego Komitetu, w sposób niezależny, działalność prowadził 
Okręgowy Kolejowy Komitet Plebiscytowy, którego siedziba znajdowała się w Radomiu. 
Na czele zarządu tego ciała, utworzonego 5.2.1920 r., stanął ówczesny Prezes Dyrekcji 

Okręgowej Kolei Państwowych w Radomiu. Komitet zorganizował, do 10.2.1921 r.,      
73. wiece oraz służył lokomocyjną pomocą osobom posiadającym uprawnienia             
do wzięcia udziału w plebiscycie. Omawiany komitet, pod który podlegało kilka 

subkomitetów, współpracował z Komitet Plebiscytowym Ziemi Radomskiej.

Interesująco od strony graficznej prezentują się tzw. cegiełki, rozprowadzane              
dla wsparcia głosowania nad  przyłączeniem do Polski spornych terenów,                 

które znalazły miejsce w tym zestawieniu. Frapujący jest również znaczek, wieńczący 
wystawę, opatrzony dedykacją „Radom powstańcom górnoślązkim”. Ciekawie 

przedstawiają się także pieczęci, jakimi posługiwał się Polski Komisariat Plebiscytowy    
dla Górnego Śląska.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zarysowanymi wyżej materiałami, 

stanowiącymi bogate źródło dot. plebiscytu na Górnym Śląsku, na który nie pozostali 
obojętni mieszkańcy regionu radomskiego. 



„Cegiełka” Komitetu Pomocy dla Górnego Śląska w Końskich”, okres 
plebiscytów.

Zbiór Romana Rytla,      
sygn. 1, s. 4, poz. 27.



Odezwa Komitetu Plebiscytowego 
Ziemi Radomskiej informująca              
o zawiązaniu się tego, 1919 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 170.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 3815.

Odezwa Wydziału wykonawczego 
Komitetu Plebiscytowego Ziemi 

Radomskiej wzywająca                      
do tworzenia subkomitetów, 1919 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 3815

Instrukcja zdobywania funduszy      
na akcję plebiscytową wydana     

przez Wydział wykonawczy 
Komitetu Plebiscytoweg0 Ziemi 

Radomskiej, 1919 r.



Zbiór Romana Rytla, sygn. 1, s. 5, poz. 13-15.

„Cegiełki” z okresu plebiscytów



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 174.

Odezwa Subkomitetu Plebiscytowego 
w Skarżysku-Kamiennej wzywająca    

do moralnego i materialnego poparcia 
akcji plebiscytowej, 1920 r. 



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 940. 

Zawiadomienie Komitetu   
Plebiscytowego Ziemi Radomskiej         

o wiecu w sprawie plebiscytu             
na ziemiach polskich, 1920 r. 



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 173.

Odezwa Okręgowego Kolejowego Komitetu 
Plebiscytowego w Radomiu wzywająca 

kolejarzy do aktywnego działania               
na rzecz przyłączenia Śląska do Polski,   

1920 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 941. 

Afisz Komitetu Plebiscytowego             
Ziemi Radomskiej informujący                     

o uroczystym wieczorze połączonym  
ze sprzedażą znaczków 
plebiscytowych, 1920 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 167.

Afisz Komitetu Plebiscytowego Ziemi 
Radomskiej zawiadamiający               

o publicznym zebraniu 
sprawozdawczym, 1920 r.



Zbiór Romana Rytla,                                                                                     

sygn. 1, s. 5, poz. 11.

„Cegiełka” z okresu plebiscytów



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 3814. 

Pismo Wydziału wykonawczego Komitetu 
Plebiscytowego Ziemi Radomskiej 
informujące o zjeździe delegatów                 

z wszystkich subkomitetów plebiscytowych 
ziemi radomskiej w dniu 21.03.1920 roku   

w Radomiu.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 3780.

Pismo Wydziału wykonawczego 
Komitetu Plebiscytowego Ziemi 

Radomskiej dot. zbiórki funduszy      
na zbliżający się plebiscyt na Górnym 

Śląsku oraz rejestracji Polaków 
pochodzących z Górnego Śląska, 1920 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 3780.

Pismo Wydziału wykonawczego 
Komitetu Plebiscytowego Ziemi 

Radomskiej dot. zbiórki funduszy      
na zbliżający się plebiscyt na Górnym 

Śląsku oraz rejestracji Polaków 
pochodzących z Górnego Śląska, 1920 r.



Zbiór Romana Rytla, 

sygn. 2, s. 482.

„Cegiełka” przedstawiająca        
teren plebiscytowy.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 938.

Afisz Komitetu Wielkiego Tygodnia 
Górnośląskiego promujący 

nabywanie „cegiełek” 
plebiscytowych, 1920 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 937.

Plakat Komitetu Wykonawczego 
„Wielkiego Tygodnia Górnośląskiego” 

zachęcający do składania ofiar na 
rzecz plebiscytu, 1920 r.



Odezwa Komitetu Zjednoczenia Górnego 
Śląska z RP dot. zapisywania się na listę

głosujących, ok. 1921 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków
ulotnych do 1939 r., sygn. 939.



Komitet Plebiscytowy Ziemi 
Radomskiej zawiadamia o wiecu 
publicznym i zbiórce pieniędzy         

na cele plebiscytowe, 1921 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 172.



Afisz Teatru Powszechnego                  
w Radomiu informujący o wspieraniu 

plebiscytu na Górnym Śląsku przez 
artystów teatralnych, 1921 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 741.



Plakat awizujący w gmachu 
radomskiej Szkoły Rzemieślniczej     

5. wielkich zabaw tanecznych         
pod nazwą Wieczornice Plebiscytowe,    

1921 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 871.



Afisz dot. 
odczytu na rzecz 

plebiscytu       
na Górnym 

Śląsku, 1921 r.

Zbiór afiszów, plakatów

i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 965.



Plakat awizujący drugą Wieczornicę
Plebiscytową w gmachu radomskiej 

Szkoły Rzemieślniczej, 1921 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 872.



Plakat awizujący trzecią Wieczornicę
Plebiscytową w gmachu radomskiej Szkoły 

Rzemieślniczej, 1921 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 873.



Pismo Wydziału 
Powiatowego w 
Kozienicach dot. 

organizacji 
zbiórek na rzecz 

plebiscytu na 
Górnym Śląsku, 

1921 r.

Zbiór Romana Rytla,                  

sygn. 2, s. 365.



Akta gminy Jedlnia, sygn. 167, b.n.s.

Zestawienie ofiar na plebiscyt na 
Górnym Śląsku z powiatu 

kozienickiego, 1921 r.



Plakat awizujący czwartą Wieczornicę Plebiscytową w gmachu radomskiej 
Szkoły Rzemieślniczej, 1921 r.

Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,
sygn. 874.



Zbiór Romana Rytla, sygn. 2, s. 365.

Zaproszenie na Zabawę
Plebiscytową w lokalu Klubu 

Narodowego w Radomiu, 1921 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,                                

sygn. 3777.

Pismo Wydziału wykonawczego 
Komitetu Plebiscytowego Ziemi 

Radomskiej do subkomitetu
w Przytyku dot. sporządzenia  

ogólnego sprawozdania                     
z działalności Komitetu, 1921 r.



Zbiór Romana Rytla,            

sygn. 1, s. 27, poz. 4. 

„Cegiełka” z okresu 
plebiscytów.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,                                

sygn. 3775.

Sprawozdanie ogólne z działalnośćci 
Komitetu Plebiscytowego Ziemi 
Radomskiej, jego subkomitetów              

oraz Okręgowego Kolejowego Komitetu 
Plebiscytowego Dyrekcji Radomskiej        

za okres 9.12.1919 r.-10.2.1921 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych       

do 1939 r., sygn. 3775.

Sprawozdanie ogólne z 
działalnośćci Komitetu 
Plebiscytowego Ziemi 

Radomskiej, jego 
subkomitetów oraz 

Okręgowego Kolejowego 
Komitetu Plebiscytowego 
Dyrekcji Radomskiej za 

okres 9.12.1919 r.-10.II.1921 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,                                

sygn. 3775.

Sprawozdanie ogólne z działalnośćci 
Komitetu Plebiscytowego Ziemi 

Radomskiej, jego subkomitetów oraz 
Okręgowego Kolejowego Komitetu 

Plebiscytowego Dyrekcji Radomskiej 
za okres 9.12.1919 r.-10.II.1921 r.



Zbiór Romana Rytla, sygn. 1, s. 13. 

Odcisk pieczęci Wydziału 
przemysłowo-handlowego Polskiego 

Komisariatu Plebiscytowego             
dla Górnego Śląska, ok. 1921 r.

Odcisk pieczęci Polskiego 
Komisariatu Plebiscytowego 

dla Górnego Śląska, ok. 1921 r.
Zbiór Romana Rytla, sygn. 1, s. 13



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,                                

sygn. 791.

Afisz informujący o koncercie, z 
którego połowa dochodu miała 

zostać przekazana na rzecz 
plebiscytu na Górnym Śląsku              

w Sali Seminarium Państwowego                   
w Radomiu, 1921 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,                                

sygn. 171.

Afisz Wydziału wykonawczego 
Komitetu Plebiscytowego Ziemi 

Radomskiej dot. Wiecu Publicznego, 
1921 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,                                

sygn. 792.

Afisz Wydziału wykonawczego 
Komitetu Plebiscytowego Ziemi 

Radomskiej informujący o koncercie 
na rzecz Górnego Śląska, 1921 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,                                

sygn. 837.

Afisz zapowiadający przedstawienie  
na rzecz plebiscytu                              

na Górnym Śląsku, 1921 r.



Afisz zapowiadający odczyt na rzecz plebiscytu na Górnym Śląsku, 1921 r. Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., sygn. 961.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,                                

sygn. 856.

Afisz awizujący Wielką Loterię Fantową
na plebiscyt na Górnym Śląsku oraz na 

święcone dla rannego i chorego 
żołnierza, 1921 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,                                

sygn. 960.

Afisz radomskiego koła Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 

dot. odczytu, częściowo, na rzecz 
plebiscytu na Górnym Śląsku, 1921 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,                                

sygn. 360.

Afisz radomskiego oddziału Związku 
Strzeleckiego dot. przedstawienia 
teatralnego, częściowo, na rzecz 

plebiscytu na Górnym Śląsku, 1921 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,                                

sygn. 166. 

Wezwanie radomskich władz do 
wzięcia udziału w uroczystościach  
dla uczczenia wyników plebiscytu           

na Górnym Śląsku, 1921 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,                                

sygn. 177.

Dodatek nadzwyczajny nr 3              
do tygodnika Odrodzenie

zawierający wyniki cząstkowe 
plebiscytu na Górnym Śląsku, 1921 r.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r.,                                

sygn. 178.

Dodatek nadzwyczajny nr 4              
do tygodnika Odrodzenie zawierający 
apel o uczczenie wyników plebiscytu 

na Górnym Śląsku, 1921 r.



Ogłoszenie Zarządu Gminy Żydowskiej w Radomiu                
o uroczystym nabożeństwie z okazji wyniku            

plebiscytu na Górnym Śląsku, 1921 r.

Zbiór afiszów, plakatów
i druków ulotnych do 1939 r., 

sygn. 168.



Sprawozdanie Rady 
Powiatowej Obrony 

Państwa w Kozienicach      
ze środków otrzymanych 
na plebiscyt na Górnym 

Śląsku w okresie od 
1.2.1921 r do 1.4.1921 r.

Akta gminy Jedlnia, sygn. 167, b.n.s.



Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 r., sygn. 3681.

Artykuły prasowe poruszające kwestię przynależności Górnego Śląska, 
zamieszczone w dzienniku Strażnica Polska z 3 maja 1921 r.



Zbiór Romana Rytla,                                                                                     

sygn. 1, s. 5, poz. 11.

„Cegiełka” na rzecz powstańców 
górnośląskich, 1921 r.



Akta gminy Jedlnia, sygn. 167, b.n.s.

Apel o tworzenie Komitetów 
Zjednoczenia Śląska z Rzeczpospolitą
w województwie kieleckiem, 1921 r.



Akta gminy Jedlnia, sygn. 167, b.n.s.

Fragment zestawienia 
efektów zbiórki na rzecz 

przyłączenia Górnego 
Śląska do Polski, 

realizowanej przez Komitet 
Centralny Weteranów 1863 

r. Obrony Narodowej 
Oddział w Radomiu, 1921 r.
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