
 

SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII KADENCJA 
_______________________________________________________________________________________

 Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Druk nr 123 

_______________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 

 

Pan 
Bogdan BORUSEWICZ  
MARSZAŁEK  SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu wnoszę projekt uchwały 

z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski. 

 
 
 
 
  (-) Maria Pańczyk-Pozdziej 

 
 

michnie
Data publikacji



 
p r o j e k t 

 

 

U C H W A Ł A 
 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

z dnia  
 

z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski 
 

 

W czerwcu 2012 roku przypada 90. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski, 

okupiona trzema powstaniami śląskimi, jakie miały miejsce w latach 1919, 1920 i 1921. 

Decydujący wpływ na ów powrót miał wynik III powstania śląskiego, które wybuchło w nocy 

z 2 na 3 maja 1921 roku pod wodzą Wojciecha Korfantego, po niekorzystnym dla Polaków 

plebiscycie na Górnym Śląsku, przeprowadzonym 20 marca 1921 roku. Na mocy podpisanej 

później w Genewie w 1922 roku konwencji, do Polski przyłączono około jednej trzeciej 

terytorium Górnego Śląska. 

W dniu 20 czerwca 1922 roku wojsko polskie – entuzjastycznie witane – przekroczyło 

granicę koło Szopienic i wkroczyło na Śląsk. Pierwszym wojewodą śląskim został Józef 

Rymer. Po wielowiekowej rozłące część Śląska wróciła do Macierzy, zaś polska mowa do 

szkół i urzędów. Tym aktem zakończył się proces formowania państwa polskiego oraz 

kształtowania jego zachodniej granicy po I wojnie światowej. 

Sukces III powstania śląskiego, obok wielkopolskiego, zadecydował o tym, że Śląsk 

wniósł do II Rzeczypospolitej nie tylko nowoczesny okręg przemysłowy i ogromny potencjał 

gospodarczy, ale również wielki kapitał patriotyzmu, poszanowania pracy, przywiązania do 

polskości, rodziny i kościoła. 

Niestety w II Rzeczypospolitej nie zawsze doceniany był zwycięski zryw narodowy 

Ślązaków. Świadczą o tym późniejsze losy aresztowanego w 1930 roku i osadzonego 

w twierdzy brzeskiej Wojciecha Korfantego – polskiego przywódczy narodowego na Górnym 

Śląsku, Polskiego Komisarza Plebiscytowego oraz dyktatora III powstania śląskiego. 

W okresie okupacji hitlerowskiej wielu powstańców śląskich zapłaciło za swój patriotyzm 

cenę najwyższą, wielu zostało wywiezionych po II wojnie światowej do Związku 

Radzieckiego, wielu było psychicznie niszczonych i szykanowanych w Polsce Ludowej. 



Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd bohaterom powstań śląskich za ich 

bezprzykładne męstwo i poświęcenie. Przechowywana przez wieki w śląskich rodzinach 

polskość i miłość do Ojczyzny, wzbudza najwyższy szacunek i wyrazy uznania. Postawa taka 

przyczyniła się ostatecznie do spełnienia nadziei o powrocie Śląska do Macierzy. Może być 

ona wzorem dla współczesnych i przyszłych pokoleń, dla których historia Śląska to ciągle 

wielka niewiadoma, wymagająca rzetelnych badań i obiektywnego spojrzenia na relacje: 

Polak – Ślązak, Polska – Śląsk. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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