Stosunki POLSKO-ŚLĄSKIE w latach 1919-1921 r
Zacznę od….
Aż miło czytało się artykuł Krzysztofa Brożka „Lekarki batalionowe w trzecim powstaniu śląskim w
1921 roku”
Pokazano tam lekarzy i nasze dziouszki lekarki ratujące życie wielu w powstaniu śląskim .
Wymieniono je nawet z nazwiska i miejsc urodzenia co potwierdza ich „śląskie” pochodzenie
Por.lek. dr. Kujawski szef sanitarny Grupy Północnej
Kpt.lek.dr.Nowak szef sanitarny Grupy Środkowej
Ppor.Kaminski z szefostwa sanitarnego Grupy Wschodniej
Kpt.lek.dr. Wilimowski dca Głównego Szpitala Naczelnej Komendy Powstańczej w Mysłowicach
Kpt.lek.dr.Puchalski dca Szpitala Czerwonego Krzyża.
Lek. Batalionowy Maria Zdziarska-Zaleska urodzona w Grotowicach pod Rawą Mazowiecką zam. w
Warszawie
Lek. Batalionowy Wanda Baraniecka –Szaynok ur. W Rudeńce pod Kijowem zam. W Warszawie
I wiele innych wspaniałych lekarzy śląskich z Warszawy,Krakowa,Lwowa…
Wszystkie te śląsko brzmiące nazwiska świadczą o tym jak Ślązacy bronili swoje ziemie przed najeżdźą
Niemieckim.
Ale dosyć kpin .
Tak naprawdę nie było powstania ślaskiego a według mnie kolejna wojna polsko -śląska.
…czytając artykuł pana Krzysztofa przykro mi jak Polscy historycy,władza , „karmią” Ślązaków ale też
wszystkich obywateli polskich stekami bzdur tworząc historię powstań śląskich.
A jak wyglądała prawda?
Można tez powołać sie na dr. Ewalda Stefana Polloka
Polska domagając się Górnego Śląska uzasadniała swe żądania względami historycznymi,
gospodarczymi i strategicznymi. Dla Polski rola i znaczenie Górnego Śląska były wielostronne i
otrzymanie tego regionu, posiadającego bogate źródła surowców kopalnianych i ważnego ośrodka
przemysłowego, było bez wątpienia kwestią bytu i dalszego rozwoju ekonomicznego. Ważne były
także względy strategiczne, gdyż na tym terenie było sporo fabryk zbrojeniowych.
Bez Śląska Polska nie miała racji bytu!!!!!!
Już w początkach stycznia 1919 r. zapadła decyzja o powołaniu POW, którego celem było zdobycie
Śląska dla Polski na drodze zbrojnej. Powstanie miało wybuchnąć gdyby większość zwolenników
głosowała za pozostaniem Górnego Śląska przy Niemcach.
Polski ruch zbrojny na Górnym Śląsku oparty był o ośrodek poznański i warszawski, a samo powstanie
POW datuje się na styczeń 1919 r. kiedy to Korfanty powołał śląski POW, finansowany przez Naczelne
Dowództwo Wojska Polskiego oraz Naczelną Radę Ludową w Poznaniu. Kursy dla członków POW w
większości odbywały się w Warszawie. POW zasilano wykwalifikowaną polską wojskową kadrą
oficerską. Tuż za granicą Śląska, za Przemszą w Sosnowcu, znajdował się obóz (zwany potocznie
obozem koncentracyjnym) dla demobilizowanych i urlopowanych wojskowych WP i chętnych
uczestników do walk zbrojnych na terenie Śląska. Tu też działał sztab I i II powstania, do tego
dowództwo Główne POW Górnego Śląska, jak również ekspozytura MS Wojsk. I Sztabu Generalnego
WP. Najwyższe władze wojskowe Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego reprezentowane były
przez płk Michała Żymierskiego. Z Sosnowca można było bez problemu przerzucać żołnierzy i broń na
teren plebiscytu a później” powstania”……
To tyle na temat początkowych stosunków POLSKO- ŚLĄSKICH w tamtych czasach…
Józef Porwoł

