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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, 

wnosimy projekt uchwały 

z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy 

senatora Bronisława Korfantego. 

 

 (-) Piotr Łukasz Andrzejewski (-) Stanisław Kogut 
 (-) Dorota  Arciszewska-Mielewczyk (-) Bronisław Korfanty 
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 (-) Przemysław Błaszczyk (-) Krzysztof Majkowski 
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p r o j e k t  
 

U C H W A Ł A  

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 

 
z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego 

 

W tym roku mija 90. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Jest to wyjątkowa 
okazja do refleksji nad przyczynami i skutkami wydarzeń zapoczątkowanych w nocy  
z 2 na 3 maja 1921 roku.  

Odbudowa II Rzeczypospolitej była procesem złożonym a jednym z jej elementów był 
powrót  Górnego Śląska do Macierzy. Choć ta stara piastowska ziemia przez ponad 600 lat 
pozostawała poza granicami Polski, jej mieszkańcy nie zatracili narodowej tożsamości  
i wytrwale stali na straży ojczystej mowy. W okresie plebiscytu i III Powstania Śląskiego na 
terenie całego kraju powstawały komitety pomocy, a na Górny Śląsk przybywały rzesze 
ochotników, którzy narażali życie w walce o tę ziemię. Sukces Powstania, jednego  
z nielicznych zwycięskich w historii naszej ojczyzny, był zatem sukcesem nie tylko 
Ślązaków, ale wszystkich Polaków. Jego współtwórcą był Wojciech Korfanty – Ślązak, 
Polski Komisarz Plebiscytowy na Górnym Śląsku oraz dyktator III Powstania Śląskiego.  

III Powstanie Śląskie  było nie tylko zwycięstwem  o charakterze zbrojnym, ale także 
doniosłym wydarzeniem, dzięki któremu Górny Śląsk i jego mieszkańcy wnieśli do Polski 
takie wartości jak śląski patriotyzm, wysoko rozwinięty przemysł, umiłowanie tradycji i etos 
pracy.  

Województwo śląskie, które powstało w efekcie  zbrojnego zrywu naszych przodków,  
odegrało niezwykle ważną rolę w rozwoju gospodarczym II Rzeczypospolitej oraz  
w odbudowie naszego kraju ze zniszczeń II wojny światowej.  

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętniając bohaterów sprzed 90 lat, opowiada się 
za dalszym rozwojem województwa śląskiego i województwa opolskiego – regionów  o 
bogatej tradycji i historii.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”. 
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