




W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku 
wybuchło III Powstanie Śląskie –
ostatnie, najdłużej trwające i 
najkrwawsze ze śląskich zrywów. Na jego 
czele stanął Wojciech Korfanty



W czasie powstania 
Ślązakom kibicowała 
cała Polska. W 
oddziałach 
powstańczych 
meldowali się 
ochotnicy z całego 
kraju, w tym 
zasłużeni już 
wcześniej powstańcy 
wielkopolscy czy 
uczestnicy wojny 
polsko-
bolszewickiej. W kraju trwały społeczne zbiórki 

pieniędzy na wsparcie powstańców



W nocy z 20 na 21 maja Niemcy 
przeszli do kontrataku. Główne 
uderzenie skierowano na Górę św. 
Anny. Celem niemieckiego natarcia był 
okręg przemysłowy. 

Bitwa o Górę św. Anny jest uznawana za 
jedno z największych starć w III Powstaniu 
Śląskim. Batalia zakończyła się porażką 
powstańców, jednak Niemcy nie zdołali 
przełamać polskiego frontu



Dzięki pomocy Francuzów 11 czerwca 
podpisano układ o likwidacji powstania. 
Niemcy ratyfikowały to porozumienie 
dwa tygodnie później. 



W październiku 1921 r. wytyczono 
przebieg górnośląskiego odcinka granicy 
polsko-niemieckiej. Polsce przyznano 29 
proc. terenu plebiscytowego.



Obszar przyznany Rzeczypospolitej 
obejmował przede wszystkim ścisły okręg 
przemysłowy – część regionu najbardziej 
wartościową pod względem 
ekonomicznym.



Dzięki trzem Powstaniom Śląskim w 
granicach II Rzeczpospolitej znalazły się 
cenne złoża i instalacje przemysłowe



Wojciech Korfanty to jeden z Ojców 

Niepodległości Polski. 
Dyktator III powstania śląskiego.



Pracował na rzecz powstania

II Rzeczpospolitej jako 

redaktor prasy i polityk

zasiadający 

w niemieckim

parlamencie. 



Urodził się 20 kwietnia 1873 
roku, Syn górnika z kopalni 
„Fanny”, w osadzie,
która jest dziś częścią 

Siemianowic Śląskich. 



Od czego się to wszystko zaczęło?
Co dało Korfantemu 

siłę do działań na rzecz Polski? 
Podobno przyczynili się do tego… 
nauczyciele 



Wychowywał się w Cesarstwie 
Niemieckim. Jego edukacja 
odbywała się w języku 
niemieckim, a katowiccy 
profesorowie 
starali się zniechęcić
go do polskiego,
który wyniósł 

z domu.



To polskie książki młody Wojciech 
czytał na tajnych kółkach w 
gimnazjum.
Pokochał polską
kulturę
i później o nią 

walczył,
narażając się 
na przykre 

k    konsekwencje.



Za niepochlebne uwagi o kanclerzu Bismarcku został relegowany
z klasy maturalnej, ale szkołę ostatecznie ukończył jako ekstern.

Za publikację artykułów budzących polskie uczucia narodowe został
skazany na cztery miesiące więzienia. Wyrok odsiedział we
Wronkach. 

W 1909 roku współorganizował Polskie Towarzystwo Demokratyczne w Poznaniu. 

W latach 1903-1912 był posłem do Reichstagu, jednak z powodu ataków ze strony 
przeciwników politycznych zrezygnował z dalszego kandydowania.



Stanął na czele III powstania śląskiego. Podjął kontrowersyjną 
decyzję o wstrzymaniu walk w momencie wyraźnej przewagi 
powstańców, kierując się obawą przed zbytnim prowokowaniem 
zwycięskiej Ententy.

W latach 1922-1930 Korfanty był posłem na sejm.

Był wicepremierem rządu Wincentego Witosa w drugiej połowie 1923 roku. 
W 1927 roku stał się obiektem oskarżeń ze strony lewicy chłopskiej, jednakże sąd
uwolnił go od większości zarzutów. 

W 1930 roku aresztowany i osadzony w twierdzy brzeskiej, ale z procesu go
wyłączono.

W latach 1935-1939 przebywał na emigracji w Czechosłowacji. 
Wrócił do Polski w kwietniu 1939 roku, jednak został uwięziony na Pawiaku.
Zwolniony po trzech miesiącach, zmarł w sierpniu 1939 roku w Warszawie. 
Istnieją podejrzenia, że został otruty.



Śląsku, ojczyzno 
moja!

Tak czuł i myślał 
Wojciech Korfanty



Ukochany krajobraz 
młodego Korfantego – osiedla robotnicze, 
kopalnie i zakłady przemysłowe.

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2021/04/korfanty-2a.jpg


Ślązak i Polak Wojciech Korfanty (1873–1939)

Stał się znany od pierwszych chwil swej publicznej 
aktywności . Jednak to walka o Górny Śląsk, toczona w 
latach 1919–1921 metodami pokojowymi i zbrojnymi, 

uczyniła z niego żywą legendę. 
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