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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 

senator Marię Pańczyk-Pozdziej. 

 

 (-) Józef  Bergier (-) Michał Okła 
 (-) Bogdan Borusewicz (-) Maria Pańczyk-Pozdziej 
 (-) Barbara Borys-Damięcka (-) Leszek Piechota 
 (-) Stanisław Jurcewicz (-) Marek Rocki 
 (-) Zbigniew Meres (-) Jadwiga Rotnicka 
 (-) Andrzej Misiołek (-) Władysław  Sidorowicz 
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UCHWAŁA 

SENATU RZECZYPOSPOLITREJ POLSKIEJ 

z dnia ................... 

 

z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego 
 

 

W maju tego roku obchodzić będziemy 90. rocznicę buntu Ślązaków, którego efektem było 

III Powstanie Śląskie.  

Przez wiele lat w powojennej Polsce ta rocznica była traktowana marginalnie nie dając satysfakcji 

żyjącym jeszcze wówczas uczestnikom powstańczego zrywu. Najlepszy dowód, że nawet 

w encyklopediach ukazujących się  w latach 70. 80. i 90. ub. wieku nie było hasła Powstania 

Śląskie. A przecież, zwłaszcza III Powstanie skutkowało nie tylko przyłączeniem części Górnego 

Śląska do Macierzy, ale ziściło odwieczne pragnienia Ślązaków by żyć, mieszkać i pracować na 

prastarej ziemi przodków, i móc posługiwać się językiem polskim. W walce o tę ziemię życie 

narażały całe pokolenia Ślązaków, którym po I wojnie światowej przewodził Wojciech Korfanty - 

Ślązak, Polski Komisarz Plebiscytowy na Górnym Śląsku, a także dyktator III Powstania Śląskiego. 

Powstanie traktował jako jedyny możliwy sposób na wymuszenie korzystnego dla Polski podziału 

Górnego Śląska. Uczestniczyło w nim około 50 tysięcy powstańców dowodzonych przez 

Dowództwo Ochrony Plebiscytu. Ich patriotyzm przejawiał się nie tylko w miłości do Ojczyzny, ale 

i w kultywowaniu cech, które od zawsze przynależne były Ślązakom takie jak: solidność, 

poszanowanie pracy, przywiązanie do rodziny i kościoła.  

Bezprzykładne męstwo i poświęcenie okupione w czasie zrywu powstańczego krwią wielu 

Ślązaków budzi nasz najwyższy podziw i szacunek. 

W 90. jego rocznicę oddajemy hołd wszystkim uczestnikom III Powstania Śląskiego, którzy 

spowodowali iż po 600-set latach niewoli Śląsk wrócił do Macierzy, a polska mowa do szkół 

i urzędów. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej upamiętniając bohaterów III Powstania Śląskiego wyraża nadzieję, 

że bezprzykładne męstwo jego uczestników będzie przez wiele jeszcze pokoleń służyć za wzór nie 

tylko odwagi, ale i współczesnego pojmowania miłości do Ojczyzny wyrażającego się solidną pracą 

i rzetelnym wypełnianiem swoich obowiązków. 

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