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Pan

Bogdan BORUSEWICZ

MARSZAŁEK  SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

wnosimy projekt uchwały w sprawie uczczenia 85. rocznicy wybuchu III powstania

śląskiego.

Do reprezentowania nas w pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy senatora

Bronisława Korfantego.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały.

(-) Piotr Łukasz J. Andrzejewski (-) Andrzej Mazurkiewicz

(-) Ryszard Bender (-) Paweł Michalak

(-) Aleksander Bentkowski (-) Marian Miłek

(-) Adam Biela (-) Mirosława Nykiel

(-) Krystyna Bochenek (-) Maria Pańczyk-Pozdziej

(-) Piotr Boroń (-) Lesław Podkański

(-) Jarosław Chmielewski (-) Krzysztof Putra

(-) Ryszard Ciecierski (-) Zbigniew Romaszewski

(-) Jerzy Chróścikowski (-) Jadwiga Rudnicka

(-) Janusz Gałkowski (-) Czesław Ryszka

(-) Dariusz Górecki (-) Zbigniew Szaleniec

(-) Bronisław Korfanty (-) Rafał Ślusarz

(-) Jarosław Lasecki (-) Edmund Wittbrodt

(-) Andrzej Łuczycki (-) Ludwik Zalewski



p r o j e k t

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie uczczenia 85. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego

Pamiętając, że 85 lat temu Ślązacy chwycili za broń, aby złączyć się z nowo

powstałym państwem polskim, oddajemy Im cześć.

W rocznicę wybuchu zwycięskiego III powstania śląskiego Senat wolnej Polski

wyraża najwyższy szacunek wszystkim, którzy przyczynili się do powrotu Śląska do Macierzy.

Mając w pamięci waleczność, odwagę i determinację powstańców, pragniemy, by Ich

patriotyzm stanowił wzór dla współczesnej młodzieży.

Chylimy czoła przed wszystkimi, którzy w tej walce oddali swe życie.

Jesteśmy pełni uznania dla polskiego komisarza plebiscytowego i przywódcy

III powstania śląskiego Wojciecha Korfantego, który przez swe umiłowanie Ojczyzny i zabiegi

dyplomatyczne zwrócił Polsce Górny Śląsk.

Zapewniamy, że jest naszą intencją, by każdy, kto uczestniczył w wydarzeniach

dziejowych, jakie miały miejsce na Śląsku w latach 1919-21, znalazł swe miejsce na kartach

polskiej historii i by nikt nie został zapomniany.
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