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Katowickie otwarcie wystawy „Powstania śląskie
1919–1921” w 148. rocznicę urodzin Wojciecha
Korfantego
20 kwietnia 2021 r. pod pomnikiem Wojciecha Korfantego odbył
się briefing dla dziennikarzy poświęcony wystawie z udziałem:
Jana Chrząszcza, wicewojewody śląskiego, dr. Andrzeja
Sznajdera, dyrektora katowickiego oddziału IPN, Waldemara
Bojaruna, wiceprezydenta Miasta Katowice, Ryszarda Mozgola
naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w
Katowicach i Aleksandry Korol-Chudy (OBEN IPN Katowice),
autorki wystawy.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Od 14 do 26 kwietnia 2021 r. wystawa „Powstania śląskie 1919–1921” prezentowana była
na placu Sejmu Śląskiego (pod pomnikiem Wojciecha Korfantego).

20 kwietnia uczczono 148. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego. Przed wtorkowym
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otwarciem wystawy: dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, Jan Chrząszcz,
wojewoda śląski, Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego oraz Bronisław Korfanty
złożyli kwiaty na grobie Wojciecha Korfantego, przy ul. Francuskiej.

„Pamiętajmy o powstaniach, o powstańcach. Niech ta wiedza nie będzie tylko kultywowana na
śląsku niech wszyscy Polacy wiedzą, z jakim ogromnym trudem młodzi i starsi walczyli o wolny
Śląsk" – mówił podczas otwarcia ekspozycji wojewoda śląski Jan Chrząszcz.

„Nie ma wydarzenia bardziej doniosłego jak powstania śląskie, które pokazują, jak wiele dla
ówczesnej i współczesnej Polski znaczy Górny Śląsk“–zaznaczył dr Andrzej Sznajder.

Na zakończenie obchodów delegacja IPN: dr Andrzej Sznajder, Ryszard Mozgol oraz Aleksandra
Korol-Chudy złożyli kwiaty pod pomnikiem Wojciecha Korfantego znajdującym się na placu
Sejmu Śląskiego.

Kolejnym miejscem prezentacji ekspozycji w Katowicach jes Rynek od 21 kwietnia do 5 lipca
2021 r. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Oddział IPN w Katowicach oraz Śląski Urząd
Wojewódzki w Katowicach.

Z okazji przypadającej w 2021 r. setnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego Oddział
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wyszedł z inicjatywą organizacji plenerowej
wystawy „Powstania śląskie 1919-1921”. Ekspozycja przygotowana została przez
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach w ramach projektu wystaw
elementarnych Instytutu Pamięci Narodowej  i we współpracy z wojewodą śląskim będzie
prezentowana w wielu miastach na terenie całego kraju, w tym w większości miast
wojewódzkich. Inauguracja tego ogólnopolskiego projektu miała miejsce w Krakowie 20
marca 2021 r., dokładnie w setną rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku. Wystawa składa
się z 15 paneli, prezentujących w układzie chronologicznym najważniejsze wydarzenia z lat
1918–1922, czyli okresu, w którym ważyły się losy regionu. Koniec I wojny światowej,
pierwsze i drugie powstanie śląskie, plebiscyt górnośląski oraz poprzedzająca go kampania
propagandowa, trzecie powstanie śląskie, a w końcu podział regionu i przejęcie przyznanej
części Górnego Śląska przez administrację polską – to najważniej aspekty tej opowieści.

Ekspozycja jest aktualnie dostępna dla zwiedzających w: Kielcach, Krakowie, Rzeszowie,
Warszawie i Zawadzkiem. Inauguracja tego ogólnopolskiego projektu miała miejsce w
Krakowie 20 marca 2021 r., dokładnie w setną rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku,

Wojciech Korfanty (1873–1939) – polityk, redaktor, działacz narodowy. Poseł do Reichstagu
oraz pruskiego Landtagu. Jako pierwszy polityk z Górnego Śląska wstąpił do polskiego koła
poselskiego. 25 października 1918 r. w przemówieniu w Reichstagu zażądał przyłączenia
do Państwa Polskiego wszystkich ziem zaboru pruskiego oraz Górnego Śląska. W lutym
1920 r. został mianowany z ramienia rządu RP Polskim Komisarzem Plebiscytowym na
Górnym Śląsku. W sierpniu 1920 r. wezwał do wybuchu II powstania śląskiego. W maju
1921 r. ogłosił się Dyktatorem III powstania śląskiego, w efekcie którego 1/3 obszaru
plebiscytowego została przyznana Polsce.



Autor: Aleksandra Korol-Chudy

Projekt graficzny i skład: Aleksandra Korol-Chudy, Michał Bartłomowicz

Recenzja: dr Mirosław Węcki, dr hab. Filip Musiał

Wykorzystane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego
w Katowicach, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, Muzeum 2 Korpusu w
Józefowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki
Śląskiej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka.

Polecamy:

Ogólnopolska prezentacja wystawy „Powstania śląskie 1919–1921”

Dodatek prasowy w 100. rocznicę III powstania śląskiego

III powstanie śląskie

Katowicki IPN upamiętni 100. rocznicę plebiscytu i III powstania śląskiego

Premiera online teledysków do pieśni powstańczych z płyty Grzegorza Płonki
„Nadstawcie ucha, kochani ludkowie”

Znaczek upamiętniający wybuch III powstania śląskiego
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