
Spis map i planów w tece: 
 
1. Niemiecka mapa propagandowa ukazująca straty terytorialne Niemiec po I wojnie 
światowej oraz tereny, o których przynależności miały zadecydować plebiscyty, ok. 1920 r. 
 
2. Niemiecka mapa propagandowa ukazująca wschodnie obszary Niemiec, o których 
przynależności państwowej miały zgodnie z traktatem wersalskim zadecydować plebiscyty, 
ok. 1920 r. 
 
3. Mapa rejencji opolskiej z zaznaczonym obszarem plebiscytowym, ok. 1920 r. 
 
4. Polska mapa propagandowa ukazująca planowaną parcelację ziemi należącej do 
niemieckich latyfundystów w przypadku przyłączenia Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej, 
1921 r. 
 
5. Polska mapa propagandowa ukazująca rzekome niemieckie przewidywania korzystnych 
dla Polski wyników plebiscytu na Górnym Śląsku, lata 1920-1921 
 
6. Niemiecka mapa propagandowa ukazująca miejsca polskich nacisków wyborczych (za 
pomocą aktów przemocy i innych środków) na głosujących w plebiscycie, 1921 r. 
 
7. Polska mapa propagandowa pokazująca wyniki plebiscytu liczone głosami oddanymi w 
poszczególnych gminach, 1921 r. 
 
8. Polska mapa propagandowa ukazująca wyniki plebiscytu liczone gminami, 1921 r. 
 
9. Niemiecka mapa propagandowa ukazująca wyniki plebiscytu liczone gminami, 1921 r. 
 
10. Niemiecka mapa propagandowa ukazująca procentowy stosunek głosów polskich i 
niemieckich w poszczególnych górnośląskich gminach oddanych podczas plebiscytu, 
1921 r. Kolorem czerwonym oznaczono gminy z przewagą głosów polskich, niebieskim - 
gminy z przewagą głosów niemieckich, żółtym - gminy o równomiernym rozłożeniu głosów 
obu stron 
 
11. Niemiecka mapa propagandowa ukazująca wyniki plebiscytu liczone gminami. Kółkami w 
kolorze niebieskim oznaczono gminy z przewagą głosów niemieckich, kolorem czerwonym - 
gminy z przewagą głosów polskich 
 
12. Niemiecka mapa propagandowa ukazująca głosy polskojęzycznych Górnoślązaków. Za 
pomocą kolorowych kółek oznaczono procent głosów oddanych za Niemcami. Kółka 
oznaczone krzyżykiem ukazują gminy, w których niemieckojęzyczni mieszkańcy oddali w 
większości głosy za Polską 
 
13. Niemiecka mapa wojskowa Górnego Śląska ukazująca przebieg I powstania śląskiego - 
prawdopodobnie zdobyta przez polski wywiad 
 



14. Polski plan wywiadowczy ukazujący rozłożenie sił niemieckich (32. Brygada Reichswehry) 
na Górnym Śląsku w listopadzie 1919 r. 
 
15. Plan pokazujący rozłożenie oddziałów włoskich w południowej części górnośląskiego 
obszaru plebiscytowego, 1920 r. 
 
16. Plan ukazujący okręgi Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska wraz z liczbą 
członków i uzbrojenia w maju 1920 r. 
 
17. Plan dostarczony Oddziałowi lI Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pokazujący siły 
Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w powiecie katowickim w kwietniu 1920 r. 
 
18. Schemat połączeń telefonicznych posterunków Policji Plebiscytowej na Górnym Śląsku w 
lutym 1921 r. 
 
19. Szkic dyslokacji sił powstańczej Grupy „Południe" w rejonie Raciborza w trakcie III 
powstania śląskiego, 10 maja 1921 r. 
 
20. Szkic dyslokacji oddziałów Podgrupy „Linke" wchodzącej w skład powstańczej Grupy 
„Północ" w trakcie III powstania śląskiego, 2 czerwca 1921 r. 
 
21. Szkic sytuacyjny Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych zawierający dane 
wywiadowcze na temat rozłożenia sił niemieckich podczas bitwy o Górę św. Anny, 25 maja 
1921 r. 
 
22. Schemat połączeń telefonicznych i telegraficznych wojsk powstańczych w czasie III 
powstania śląskiego 
 
23. Mapa topograficzna terenów objętych działaniami bojowymi podczas bitwy o Górę św. 
Anny w trakcie III powstania śląskiego 
 
24. Szkic sytuacyjny pokazujący rozłożenie oddziałów powstańczych oraz kierunki ataków sił 
niemieckich podczas tzw. drugiej bitwy o Kędzierzyn w trakcie III powstania śląskiego (4-5 
czerwca 1921 r.) 
 
25. Szkic pokazujący rozłożenie sił powstańczej Grupy „Północ" w końcowym okresie III 
powstania śląskiego 
 
26. Mapa pokazująca rozłożenie zakładów przemysłowych (kopalń i hut) w polskiej i 
niemieckiej części Górnego Śląska 
 
27. Województwo śląskie w granicach z lat 1922-1938 
 
28. Przebieg granicy wytyczonej w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 
 
29. Polska mapa Górnego Śląska pokazująca linię Korfantego, granicę z 1922 r. i 
najważniejsze centra przemysłowe regionu 


