Pytania do konkursu II Tura.
Zasada jest prosta, wy mówicie fakt a oni mają powiedzieć, kogo to dotyczy, na ławce mają
nazwiska z postaciami. Pamiętajcie, że tu ważniejsza jest gra liderów, który mają
odpowiadać.

Wojciech Korfanty
1. W czerwcu 1918 wygrał wybory uzupełniające do Reichstagu niemal dwukrotną
przewagą.
1. W styczniu 1902 roku osadzono go na okres czterech miesięcy w więzieniu
we Wronkach.
2. Wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej mieszkał osamotniony w Berlinie.
3. W styczniu 1920 został mianowany przez rząd polski komisarzem plebiscytowym
na Górnym Śląsku.
4. Sprawował funkcję faktycznego dyktatora trzeciego powstania śląskiego.
5. Od października do grudnia 1923 r. był wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa
i jego doradcą.
6. W dniu 25 października 1918 wystąpił w Reichstagu z głośnym żądaniem
przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego oraz
Górnego Śląska.
7. W wolnej Polsce był dwa razy desygnowany na premiera.
8. W latach 1918–1919 był członkiem Naczelnej Rady Ludowej stanowiącej rząd
Wielkopolski podczas powstania wielkopolskiego.

Alfons Zgrzebniok
1. Zorganizował akcję zdobycia broni oraz amunicji z kozielskich koszar, w której sam
wziął udział mając na sobie niemiecki mundur.
2. Wprowadził niemieckich żołnierzy w błąd fałszywymi rozkazami sugerującymi, że
dowodzi tajną operacją niemieckiego dowództwa.
3. Aresztowany przez Grenzschutz, uciekł z więzienia.
4. Od dnia 7 sierpnia 1919 został komendantem głównym POW.
5. Jeden z dowódców I powstania śląskiego.
6. Od 1931 wicewojewoda białostocki.
7. Założyciel Związku Powstańców Śląskich.
8. Skutecznie dowodził obroną bytomskiego hotelu “Lomnitz” (siedziby Polskiej Komisji
Plebiscytowej).
9. Sprzeciwiał się wybuchowi I Powstania Śląskiego mając świadomość słabości oddziałów
polskich

Walenty Fojkis
1. Przed I wojną światową był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".
2. Był pierwszym, który ruszył ze swoim oddziałem do II powstania śląskiego.
3. Nosił pseudonim "Stawski".
4. Po kampanii 1939 roku pełnił służbę w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.
5. W latach międzywojennych był naczelnikiem gminy Michałkowice oraz posłem Sejmu
Śląskiego.
6. Podczas I wojny został wcielony do armii niemieckiej i został ranny pod Lens.
7. Zmarł w Edynburgu w Wielkiej Brytanii w 1950 roku.

Jan Kapica
1. Ksiądz katolicki, krzewiciel abstynencji.
2. Decyduje się na rozbudowę kościoła św. Marii Magdaleny w Tychach (proboszcz
parafii św. Marii Magdaleny w Tychach w latach 1898–1930).
3. Głosił na wiecach słynne przemówienia.
4. Mianowany przez kard. Bertrama delegatem książęco - biskupim dla polskiej części
Górnego Śląska z władzą wikariusza generalnego.
5. Był zastępcą przewodniczącego Polskiego Komitetu Plebiscytowego na powiat
pszczyński.
6. Był prałatem domowym Jego Świątobliwości.
7. Został pochowany przy kościele św. Marii Magdaleny w Tychach, pod krzyżem
misyjnym, na miejscu którego stoi obecnie nagrobek z inskrypcją „Żal mi ludu”.
8. Podczas uroczystości powitania wojsk polskich na granicy Górnego Śląska powiedział:
“Jesteśmy wolni! Oto kajdany, które nas krępowały, już opadły. Za to niech będzie
Bogu cześć i chwała!
Alfons Górnik
1. Był pierwszym prezydentem Katowic.
2. Znacząco zasłużył się w stabilizowaniu sytuacji społecznej i w łagodzeniu konfliktów
pomiędzy propolskimi i proniemieckimi ugrupowaniami politycznymi.
3. Znał doskonale język polski i niemiecki, co wykorzystał w swojej pracy publicznej.
4. Po 1945 jego rodzina została uznana za Niemców i deportowano ich do Niemiec.

5. Był m.in. urzędnikiem w Gliwickim magistracie, pnąc się powoli po szczeblach
urzędniczej kariery, specjalizując się w kwestiach związanych z rozwojem miast i
zarządzaniem miejskimi budżetami.
August Hlond
1. Był Salezjaninem.
2. Urodził się na granicy Brzęczkowic i Mysłowic w 1881 r.
3. Utworzył w Katowicach kurię, kapitułę i sąd biskupi. Zdecydował o utworzeniu
śląskiego seminarium duchownego z siedzibą w Krakowie.

4. Po utworzeniu w końcu 1925 diecezji katowickiej mianowany, a 3 stycznia 1926
konsekrowany na biskupa diecezjalnego.
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Józef Rymer

1. Był górnikiem.
2. Pierwszy Wojewoda Śląski.
3. W 1911 roku został sekretarzem głównym Zjednoczenia Zawodowego Polskiego.
4. W 1918 roku został delegatem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu.
5. Przewodniczący Naczelnej Rady Ludowej.
6. W 1919 roku uczestniczył w konferencji pokojowej w Wersalu, jako ekspert ds.
górnośląskich.

1927

7. Uczestniczył w przygotowaniu “Statutu Organicznego Województwa Śląskiego”.
8. Przed wybuchem II Powstania Śląskiego został dotkliwie pobity przez niemieckich
bojówkarzy.
Stanisław Adamski
1. Ukończył seminarium duchowne w Poznaniu.
2. W okresie powstania wielkopolskiego został komisarzem Naczelnej Rady Ludowej w
Poznaniu (1918–1919).
3. W 1919 został szambelanem papieskim.
4. W latach 19191922 poseł na Sejm Ustawodawczy, w okresie 1922–1927 senator.
5. 2 września 1930 został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji katowickiej.
6. Powołał do życia Katolicką Agencję Prasową, kładł duży nacisk na rozwój życia
narodowego na Śląsku.
7. Jako jedyny biskup pełnił posługę duszpasterską w czasie powstania warszawskiego.
Michał Grażyński
1. W 1914 roku wezwany do armii austriackiej trafił na front wschodni.
2. W 1915 roku został ciężko ranny.
3. W Wojsku Polskim służył w pionie wywiadowczym w stopniu porucznika.
4. Jako zwolennik czynu zbrojnego, opowiadał się za podejmowaniem akcji
odstraszających, skierowanych przeciwko niemieckim emigrantom przybywającym
przed plebiscytem na teren Śląska.

5. Dostrzegał możliwość sfałszowania wyników plebiscytu i krytykował działania
Wojciecha Korfantego.
6. Nosił pseudonim „Borelowski”.
7. Oskarżony o bunt, został aresztowany przez Polaków.

Konstanty Wolny

1. Był długoletnim prezesem Automobilklubu Śląskiego od jego założenia w 1924 do ostatnich
wyborów w kwietniu 1939, chociaż sam nie miał początkowo prywatnego samochodu ani
nawet prawa jazdy.

2. Pracował jako kowal w hucie "Baildon".
3.

Po powrocie na Górny Śląsk, osiadł w Katowicach i otworzył kancelarię adwokacką. W latach
1918-1922 z wielkim zaangażowaniem włączył się w budowę różnych struktur i instytucji,
kierujących polską działalnością narodową na Górnym Śląsku.
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posłem Chrześcijańskiego
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marszałkiem Sejmu Śląskiego, którym był przez trzy kadencje w latach 1922-1935.
5. Był dziekanem Rady Adwokackiej w Katowicach

pierwszym

