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Szanowni Czytelnicy,
w stulecie utworzenia sieci archiwów państwowych oraz w ustanowionym przez Sejm
RP – Roku Powstań Śląskich, oddaję do rąk Państwa wyjątkową publikację uwieczniającą
dzieje podpisania Aktu objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokument, parafowany 16 lipca 1922 roku w Katowicach, jest jednym z wielu cennych
archiwaliów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach.
Kolejne strony tego wydawnictwa odsłonią przed Państwem nie tylko polityczne
uwarunkowania i losy Górnego Śląska w przeddzień przyłączenia tego regionu do Polski,
ale też zobrazują przebieg uroczystości związanych z tym wspaniałym wydarzeniem.
Unikalną wartością, szczególnie mogącą zainteresować Czytelników jest prezentacja 160
autografów osób, które sygnowały dokument. Ważne jest to tym bardziej, że dotychczas
znane były nazwiska jedynie dziewięciu z nich.
Doniosłość opisywanego wydarzenia podkreślają słowa jednego z ojców niepodległości
Wojciecha Korfantego, który 16 maja 1922 roku, mówił: „Niewiele czasu dzieli już Śląsk od
tej uroczystej i historycznej chwili, kiedy nareszcie będzie mógł się połączyć ze swoimi braćmi,
którego to połączenia przez tyle lat pragnął, za które tyle krwi wylał i ofiar poniósł. Ten Śląsk
przychodzi do Polski rzeczywiście jak dziecko do matki gorąco ukochanej, pragnąc połączenia z tą
matką – Ojczyzną na wieki. A ja wyrażam nadzieję, że Polska jak prawdziwa matka przygarnie tych
najmłodszych swoich obywateli do piersi, że zapanuje pomiędzy Śląskiem a Polską jedność, że nie
będzie dysonansów, nie będzie różnic dzielnicowych, że ten Śląsk stanie się składową częścią Polski,
że będzie prawdziwem dzieckiem Matki Ojczyzny.”
Dokładnie dwa miesiące później część Górnego Śląska znalazła się już w granicach
Rzeczypospolitej Polskiej.

							

dr Paweł Pietrzyk

Katowice, 11 listopada 2018 r.

Górny Śląsk, po niemal sześciu wiekach niewoli, powrócił do Ojczyzny. Ten niezwykły
moment, oczekiwany przez pokolenia Ślązaków, wywalczony z bronią w ręku w trzech
powstaniach, został upamiętniony podpisanym Aktem Objęcia Górnego Śląska przez Polskę. Uroczystość zjednoczenia Górnego Śląska z Polską poprzez symboliczne przejęcie ziemi śląskiej przez rząd RP odbyła się w Katowicach 16 lipca 1922 roku. Podpisano wówczas
dokument mający upamiętnić nierozerwalną więź Śląska z Polską. Było to ukoronowanie
odwiecznej tęsknoty Ślązaków do życia wśród swoich rodaków.
Dziś, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jesteśmy szczególnie zobowiązani do przypomnienia tego niezwykle ważnego momentu w dziejach Śląska. Symbolu,
o którym nie możemy zapomnieć. Powinniśmy sprawić, by przyszłe pokolenia pamiętały
o nim i były z niego dumne. Tak jak dumni byli nasi przodkowie, którzy po wielowiekowej niewoli zrzucili jarzmo zaborów, by na nowo stać się gospodarzami na własnej ziemi,
polskiej ziemi.
Droga Śląska do wolności, do upragnionego połączenia z Ojczyzną, była dłuższa od
reszty kraju. Tym samym możemy być w dwójnasób dumnymi z nieustępliwości Ślązaków w ich drodze do wolności. Pamiętamy o ich mozolnej, codziennej walce o zachowanie
mowy i wiary. Pamiętamy też o ofierze krwi, jaką złożyli dla powstania Rzeczypospolitej.
W darze Ojczyźnie Górny Śląsk i jego mieszkańcy nieśli szlachetne wartości: szacunek dla
rodziny, patriotyzm, niezwykłą pracowitość i honor. Oby postawa naszych przodków była
wzorem dla nas i przyszłych pokoleń.

WSTĘP

Archiwum Państwowe w Katowicach kontynuuje dzieło Archiwum Akt Dawnych
Województwa Śląskiego. To pierwsze polskie archiwum historyczne na Śląsku, utworzone
w grudniu 1932 roku, działało wówczas na niewielkim skrawku tego regionu, który został
włączony do Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku powstań śląskich. Katowickie Archiwum
było jedną z wielu instytucji kulturalnych i naukowych powołanych w latach 1922–1939
przez polskie władze samorządowe województwa śląskiego oraz górnośląskie środowiska
intelektualne. Wspomnieć należy o Muzeum Śląskim, Instytucie Śląskim, Bibliotece Śląskiej, instytucjach nadal działających we współczesnym województwie śląskim. Zadaniem
katowickiego Archiwum w okresie międzywojnia było gromadzenie, opracowywanie
i udostępnianie najcenniejszych dokumentów obrazujących przeszłość naszego regionu.
Dzisiaj Archiwum wciąż realizuje te same zadania, by ocalić spuściznę naszych dziadów
i ojców, przechować ją dla następnych pokoleń.
Wśród dokumentów przechowywanych w katowickim Archiwum wytworzonych na
Górnym Śląsku od XIII wieku Akt objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
jest wyjątkowy. W naszych zasobach mamy wiele cennych źródłowych artefaktów, w których królowie i książęta władający Górnym Śląskiem poświadczali układy dzielące ten
region, kupcząc jego większymi i mniejszymi fragmentami według ich aktualnych potrzeb
politycznych, bez pytania o zdanie mieszkańców. Prezentowany Akt jest zaś świadectwem
samostanowienia mieszkańców Górnego Śląska, którzy po zakończeniu I wojny światowej
z pełną determinacją nie tylko ujawnili swoją tożsamość narodową i oczekiwania, ale też
podjęli działania, by je zrealizować. Ci mieszkający w już prawie byłym austriackim Księstwie Cieszyńskim, czyli jak do dziś określają się Cieszyniacy stela, zorganizowali się 19
października 1918 roku, tworząc Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, jeden z pierwszych polskich regionalnych ośrodków władzy. Ci z dawnego pruskiego Górnego Śląska
też powiedzieli a to my som stond, ale do niepodległości mieli dalszą drogę, która prowadziła przez trzy krwawe zrywy powstańcze z lat 1919–1921.
Działacze z obu regionów Górnego Śląska podpisywali w lipcu 1922 roku prezentowany Akt, współtworząc równocześnie nowe województwo śląskie w ramach Rzeczypospolitej Polskiej, jedyne w okresie międzywojennym, które zostało utworzone z ziem wchodzących do 1918 roku w skład dwóch państw: Monarchii Austro-Węgierskiej i Cesarstwa
Niemieckiego. Ich zadanie w czasie opisywanych uroczystości ksiądz prałat Jan Kapica,
wikariusz generalny na obszar plebiscytowy, określił w sławnym zdaniu: My Ślązacy na-
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uczymy się od Was, kochani bracia Polacy z innych dzielnic, ładnie mówić, Wy zaś nauczycie się od
nas ładnie pracować. Mimo wszelakich różnic Cieszyniacy i Górnoślązacy potrafili zbudować w następnych latach nowoczesny, spójny organizm administracyjny, którego dokonania gospodarcze, urbanistyczne i architektoniczne oraz kulturalne i naukowe nadal są dla
nas wzorem. Wzorem rozumnej codziennej współpracy i przez to owocnej pracy, której Akt
był tylko symbolicznym początkiem. Dla nas, współczesnych mieszkańców województwa
śląskiego, wciąż pozostaje niezmiennie ważny.
Dzięki staraniom Archiwum Państwowego w Katowicach Akt został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata (Memory of the World), którego celem jest „utrwalanie wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości, nie tylko
poprzez podejmowanie działań na rzecz jego ochrony, ale też upowszechnianie wiedzy
o nim i jak najszersze udostępnianie społeczeństwu”. Edycja Programu w 2018 roku została poświęcona zachowanym do dzisiaj świadectwom dążeń niepodległościowych Polaków oraz odradzającego się 100 lat temu państwa polskiego.
Chciałbym podziękować Panu Wojewodzie Śląskiemu Jarosławowi Wieczorkowi za
osobiste nad wyraz życzliwe wsparcie inicjatywy katowickiego Archiwum, w tym wydania niniejszej publikacji.
dr hab. Piotr Greiner

Dyrektor
Archiwum Państwowego w Katowicach
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o zakończeniu I wojny światowej na Górnym Śląsku nastały burzliwe lata powstań śląskich oraz walki politycznej i dyplomatycznej, bowiem zgodnie z postanowieniami konferencji pokojowej w Paryżu (1919–1920) o przynależności
państwowej tego obszaru miał przesądzić plebiscyt. Dnia 20 października 1921
roku Rada Ambasadorów Mocarstw Sprzymierzonych ogłosiła decyzję o podziale obszaru
plebiscytowego, ustalającą przebieg granicy polsko-niemieckiej. Niemcy i Polska zostały
zobowiązane do wyznaczenia pełnomocników do rokowań i zawarcia umowy o „ustroju
przejściowym”. Z woli zwycięskich mocarstw na spornym terenie przez 15 lat miało trwać
ograniczenie praw suwerennych obu państw na rzecz przepisów zawartych w projektowanej konwencji. W wyniku dwustronnych rokowań, odbytych pod przewodnictwem delegata Rady Ligi Narodów, obie strony podpisały 15 maja 1922 roku w Genewie umowę,
znaną jako konwencja genewska1. Regulowała ona na 15 lat kwestie ekonomiczno-gospodarcze i społeczne oraz w szczególny sposób gwarantowała prawa mniejszości narodowych. Zawarcie konwencji umożliwiło podjęcie konkretnych działań przygotowujących
zmianę państwowości. Po miesiącu obie strony mogły przystąpić do faktycznego obejmowania przyznanych im części terenów plebiscytowych.
Dnia 15 czerwca 1922 roku komisarze sprawującej władzę, rządzącej dotąd na Górnym
Śląsku Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej oraz pełnomocnicy rządów
Polski i Niemiec podpisali w Opolu zarządzenia regulujące tryb zmiany państwowości,
a odrębne instrukcje określały program i ceremoniał oraz kolejność przejmowania przez
oba państwa kolejnych stref, na jakie podzielony został Górny Śląsk. Rzeczywista zmiana
suwerenności i przekazanie władzy przez Komisję Międzysojuszniczą odbywały się stopniowo, w miarę przejmowania poszczególnych stref przez administrację i wojsko2.
Przyznaną Polsce część obszaru plebiscytowego podzielono na pięć stref. Zmiana suwerenności miała następować sukcesywnie w okresie od 17 czerwca do 16 lipca 1922 roku.
Zajmowanie kolejnych stref przez Rzeczpospolitą Polską obywało się według tego samego
scenariusza. Najpierw, zwykle dzień przed wkroczeniem wojska polskiego, po rozwiązaniu dotychczasowej policji plebiscytowej i odejściu wojsk koalicyjnych wchodziła policja
1
2

Właściwie: Konwencja niemiecko-polska dotycząca Górnego Śląska.

E. Długajczyk: Polskie władze i organy przedstawicielskie na Śląsku w latach 1918–1922. [W:] „Kronika
Katowic. T. IV. Katowice 1993, s. 21–22.
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1. Podpisanie protokołu
przejęcia Katowic i powiatu
katowickiego w obecności
francuskiego kontrolera
powiatowego de Vic’a i starosty
katowickiego J. Mildnera,
Katowice, 19 czerwca 1922 roku

polska oraz następowało protokolarne oddanie władzy administracyjnej przedstawicielom władz polskich. Następnego dnia wkraczały pododdziały wojska polskiego3. Również
uroczystości związane z wkroczeniem wojska polskiego przebiegały według podobnych,
drobiazgowo przygotowanych scenariuszy: powitanie oddziałów wojska polskiego, defilada powstańców śląskich i dekorowanie polskich działaczy zasłużonych w walkach
z Niemcami, uroczysta msza święta dla podkreślenia duchowego znaczenia wydarzenia.
Wszystkie uroczystości przygotowywały polskie organizacje polityczne i społeczne
z Górnego Śląska, które w tym celu utworzyły specjalny Wojewódzki Komitet Przyjęcia
Wojska Polskiego oraz Wojewódzki Komitet Uroczystości Dnia Objęcia Górnego Śląska.
Odpowiednikiem górnośląskiego komitetu dla całej Polski był Centralny Komitet Uroczystości Dnia Objęcia Górnego Śląska, który zawiązał się w Warszawie pod przewodnictwem marszałka Sejmu Ustawodawczego Wojciecha Trąmpczyńskiego. Głównym zadaniem Centralnego Komitetu było rozpropagowanie w kraju znaczenia powrotu Górnego
Śląska do Polski. Na terytorium całej Polski tworzyły się lokalne Komitety Uroczystości
Dnia Objęcia Górnego Śląska, które organizowały uroczystości na swoim terenie4. Warszawski Komitet w specjalnej odezwie zawiadamiał, że symboliczna uroczystość objęcia
3
4
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Z. Kapała: Uroczyste objęcie Chorzowa, Królewskiej Huty i Wielkich Hajduk przez Polskę w 1922 roku.
„Zeszyty Chorzowskie” 1997, T. I, s. 175.
Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej AP Kat), zespół 12/16, Naczelna Rada Ludowa na
Górnym Śląsku (1919) 1921-1922 (dalej: 12/16 NRL), sygn. 151.

Górnego Śląska została wyznaczona na 16 lipca 1922 roku, jednocześnie wzywał wszystkie
komitety powstałe dla zorganizowania tych uroczystości oraz inne instytucje społeczne
o należyte uczczenie tego szczególnego dnia5.
Wojsko polskie pod dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego wkroczyło na
Górny Śląsk 20 czerwca 1922 roku. Tego dnia obsadzono pierwszą strefę – Katowice wraz
z powiatem. Ale przejmowanie pierwszej strefy rozpoczęło się już 17 czerwca, kiedy została rozwiązana dotychczasowa policja, a do miasta wkroczyła policja polska i w imieniu
rządu polskiego władzę przejął pułkownik Stanisław Młodnicki, późniejszy komendant
Policji Województwa Śląskiego.
Dnia 19 czerwca francuska załoga wojskowa opuściła miasto, a przedstawiciele Komisji Międzysojuszniczej protokolarnie przekazali miejscową administrację przedstawicielom państwa polskiego. Protokół podpisali francuski kontroler powiatowy de Vic, a ze
strony polskiej burmistrz Katowic Alfons Górnik i starosta katowicki Jan Mildner. Następnego dnia oddziały wojska polskiego pod dowództwem generała S. Szeptyckiego – po
symbolicznym rozerwaniu żelaznego łańcucha i przy dźwiękach dzwonów – przekroczyły zniesiony kordon graniczny. Przy moście w Szopienicach wojsko witali wojewoda śląski
Józef Rymer i Wojciech Korfanty oraz członkowie Komitetu do spraw Przyjęcia Wojska
Polskiego. Następnie oddziały wojska przez Szopienice i Zawodzie dotarły do Katowic.
Na rogatkach miasta przed specjalnie wzniesioną bramą tryumfalną pochód powitali
przedstawiciele władz miasta6, a na rynku na wojsko czekały oddziały Związku Byłych
Powstańców Śląskich, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz innych towarzystw
i związków polskich. Wszędzie powiewały biało-czerwone flagi. Po przeglądzie wojska
na rynku przy teatrze odbyła się uroczysta polowa msza święta, którą odprawił proboszcz
parafii NMP w Katowicach ksiądz dr Teodor Kubina. Po nabożeństwie W. Korfanty wygłosił mowę powitalną, a później głos zabierali przedstawiciele powstańców śląskich i generał S. Szeptycki. W mieście świętowano do późnych godzin wieczornych, przede wszystkim w parku im. T. Kościuszki, gdzie zorganizowano zabawę ludową. Obchody powitania
wojska polskiego zamknął raut wydany dla korpusu oficerskiego przez Górnośląski Związek Oficerów Rezerwy.
W kolejnych zajmowanych strefach uroczystości wyglądały podobnie. Tryumfalnie
witano wojsko polskie 23 czerwca w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów). 24 czerwca
rozpoczęła się ewakuacja trzeciej strefy – polskich części powiatów bytomskiego, tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego, następnego dnia w Świętochłowicach podpisano akt
przejęcia tych ziem, a 26 czerwca witano tam wojsko polskie. W następnych dniach wojsko
polskie wkraczało do pozostałych stref: 29 czerwca do Pszczyny i powiatu pszczyńskiego, a 4 lipca do Rybnika, powiatu rybnickiego i części powiatu raciborskiego. Szczególnie
istotne znaczenie miały uroczystości w Rybniku, gdzie 3 lipca 1922 roku oprócz aktu przejęcia ziemi rybnickiej podpisano także akt formalnie kończący przejmowanie przyznanej
Polsce części Górnego Śląska. Jako przekazujący wystąpili przedstawiciele Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej i Rządzącej: kontroler powiatowy pułkownik Demetrio Asinari margrabia di Bernezzo, francuski adiunkt kontrolera kapitan Lalanne oraz angielski
5
6

„Katolik” nr 83 z 13 lipca 1922 r.; E. Szramek: Uroczyste objęcie Górnego Śląska przez Polskę w 1922
roku. [W:] 1922–1937. Jednodniówka Śląskiego Związku Akademickiego z okazji wygaśnięcia Konwencji
Genewskiej i 15-lecia wkroczenia Wojska Polskiego na Górny Śląsk. Katowice 1937, s. 17–20.
Encyklopedia powstań śląskich. Red. F. Hawranek. Opole 1982, s. 452.
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2. Podpisanie końcowego
protokołu przejęcia
całej przyznanej Polsce
części Górnego Śląska
w obecności przedstawicieli
Międzysojuszniczej Komisji
Plebiscytowej i Rządzącej
i wojewody śląskiego
J. Rymera, Rybnik,
3 lipca 1922 roku

adiunkt kontrolera kapitan Waiting. Ze strony polskiej dokument podpisali: wojewoda
śląski J. Rymer, wicewojewoda Zygmunt Żurawski oraz Konstanty Wolny, dr Marian Różanski i dr Feliks Biały.7
Po zakończeniu przejmowania przez Polskę przydzielonego jej obszaru plebiscytowego zaplanowano na dzień 16 lipca 1922 roku w Katowicach ogólnopolskie uroczystości
związane z podpisaniem pamiątkowego aktu objęcia części Górnego Śląska przez Polskę.
Na tę okoliczność przygotowano ozdobny dokument, który mieli podpisać przedstawiciele najwyższych władz państwowych i regionalnych. Przygotowanie aktu powierzono
śląskiemu artyście Stanisławowi Ligoniowi8, związanemu w okresie powstań i plebiscytu
z Wydziałem Prasowym Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu, a następnie
z Naczelną Radą Ludową, gdzie był zatrudniony w charakterze rysownika i malarza. Był
on autorem licznych plakatów, ulotek, okolicznościowych pocztówek i rysunków satyrycz7
8
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E. Szramek: Uroczyste objęcie..., s. 20–27; zob. też Z. Hojka: Akt przejęcia części Górnego Śląska przez
Polskę w 1922 r. [W:] „Kronika Katowic”. T. X. Katowice 2005, s. 16; „Sztandar Polski” 1922, nr
149.

Stanisław Ligoń (1879–1954) – artysta malarz, literat, działacz kulturalno-oświatowy i polityczny. Głównym miejscem jego plebiscytowej działalności były szpalty satyrycznego czasopisma
„Kocynder”, którego był współredaktorem. Na jego łamach pod pseudonimem Karlik drukował
antypruskie karykatury i rysunki. W latach 1934–1939 był dyrektorem katowickiej rozgłośni Polskiego Radia.

nych oraz innych propagandowych materiałów plebiscytowych9. S. Ligoń opracował projekt graficzny dokumentu i wykonał go artystycznie na papierze czerpanym10, na dwóch
luźnych kartach o wymiarach 49 x 60 cm. Właściwy dokument zajmuje pierwszą stronę
karty, która otrzymała bardzo bogatą oprawę graficzną – na górze w centralnej części duży
biały orzeł w koronie, w jego łonie mniejszy orzeł śląski, a pod nimi tekst, nawiązujący do
wersalskiego traktatu pokojowego z 28 czerwca 1919 roku, zapowiedzianego w nim plebiscytu i podjętej przez Radę Ambasadorów decyzji o podziale Górnego Śląska11. Pod tekstem pozostawiono miejsce na podpisy. Całość została umieszczona w ramce z roślinnym
ornamentem o wymiarach 37 x 49 cm. Ramkę wzdłuż dokumentu dodatkowo ozdobiono stylizowanymi herbami: z lewej strony Krakowa, Pomorza (Gryf) i Lwowa, a z prawej
Warszawy, Poznania i Wilna12. Odwrocie tej karty pozostawiono bez ozdób. Pod ramką
widnieje podpis: Stanisław Ligoń Katowice. Drugą kartę ozdobiono jedynie ramką z motywem roślinnym o wymiarach 37 x 47,5 cm.
Obydwie karty dokumentu zostały umieszczone w sztywnej tekturowej okładce oklejonej czerwonym, a na obrzeżach białym płótnem. Dla lepszego zabezpieczenia dokumentu okładkę dodatkowo zaopatrzono w cztery pary bawełnianych, bordowych tasiemek
do wiązania. W górnej części obwoluty na czerwonym tle wytłoczono złocony wizerunek
orła, a poniżej również złocony napis: AKT PAMIĄTKOWY OBJĘCIA GÓRNEGO ŚLĄSKA przez RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Ozdobną okładkę wykonały Zakłady
Drukarskie „Gońca Śląskiego”13.
Ukoronowaniem wielu uroczystości, jakimi społeczeństwo polskie uczciło powrót części Górnego Śląska do Polski, była niedziela 16 lipca 1922 roku. W Katowicach jako stolicy
województwa odbyła się podniosła, a zarazem symboliczna uroczystość oficjalnego przejęcia autonomicznego województwa śląskiego przez Rzeczpospolitą Polską. Miasto przybrało na ten dzień szczególnie odświętny charakter, wszystkie gmachy publiczne i domy
prywatne udekorowano emblematami narodowymi, sztandarami i zielenią. Już w sobotę
wieczorem z rozkazu generała S. Szeptyckiego odbył się capstrzyk wojskowy urządzony
przez garnizon katowicki.
Rankiem 16 lipca orkiestry wojskowe i cywilne odegrały pobudkę na ulicach miasta,
a około godziny ósmej na katowickim dworcu gości przybyłych specjalnymi pociągami
witali: wojewoda śląski J. Rymer, członkowie Tymczasowej Śląskiej Rady Wojewódzkiej,
delegat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Stanisław Koncewski i generał S. Szeptycki
oraz pierwszy burmistrz Katowic dr Alfons Górnik wraz z przedstawicielami rady miejskiej i magistratu, przedstawiciele Komitetu Przyjęcia Wojska Polskiego oraz reprezentanci
władz i organizacji społecznych.
Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele rządu polskiego: reprezentujący Naczelnika Państwa i prezesa Rady Ministrów minister spraw wewnętrznych Antoni Ka9

AP Kat, 12/16 NRL, sygn. 204, s. 2, 25–27.

10 Należy tu sprostować podaną przez E. Szramka (Uroczyste objęcie..., s. 36) błędną informację, że
dokument został sporządzony na pergaminie.
11 Pełny tekst zob. załączona kopia dokumentu

12 S. Ligoń wykorzystał herb Wilna obowiązujący w okresie zaborów (Pogoń Litewska). W 1922
r. przywrócono miastu herb z wizerunkiem św. Krzysztofa, jednak do końca II RP nie został on
formalnie zatwierdzony.

13 „Ilustrowany Tydzień Śląsko-Dąbrowski” nr 4 z 23 lipca 1922 r.
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mieński oraz minister pracy i opieki społecznej Ludwik Darowski, minister przemysłu
i handlu inż. Stanisław Ossowski, minister kolei inż. Ludwik Zagórny-Marynowski, minister zdrowia publicznego dr Witold Chodźko. Ministerstwo sprawiedliwości reprezentował podsekretarz stanu Zygmunt Rymowicz, ministerstwo skarbu wiceminister dr
Wiktor Mikulecki, ministerstwo spraw zagranicznych minister pełnomocny dr Zygmunt
Seyda, a ministerstwo spraw wojskowych generał Bolesław Olszewski i biskup polowy
wojska polskiego Stanisław Gall. Przybyli również konsul generalny w Opolu Tadeusz
Karszo-Siedlecki i były konsul Daniel Kęszycki. Sejm Ustawodawczy reprezentowali:
marszałek Wojciech Trąmpczyński i wicemarszałkowie Jakub Bojko i Andrzej Maj oraz
delegaci wszystkich klubów parlamentarnych, poza przedstawicielami Polskiej Partii Socjalistycznej. Jako delegaci wojskowości przybyli: generał Aleksander Osiński, dowódca
Dowództwa Okręgu Korpusu Kraków i generał Stefan Majewski, dowódca Dowództwa Okręgu Korpusu Łódź. W gronie gości było wielu duchownych, przedstawicieli
miast polskich i sejmików powiatowych, przedstawicieli licznych organizacji i instytucji
społeczno-kulturalnych, stowarzyszeń i cechów z całego kraju, w tym przedstawiciele
Komitetu Obrony Kresów Zachodnich z Poznania, Krakowa i Lwowa oraz powstańcy
styczniowi 1863 roku. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością konsul francuski w Katowicach Maksym Mongendre.
Po śniadaniu przygotowanym w hali katowickiego dworca goście udali się samochodami do parku im. T. Kościuszki, gdzie miały się odbyć główne uroczystości niedzielnego
święta.
Na boisku sportowym obok parku o godzinie 9 rano odbyła się uroczysta polowa msza
święta, którą przy ołtarzu udekorowanym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej z napisem: Królowo Polski módl się za nami! odprawił delegat biskupa wrocławskiego kardynała Adolpha Bertrama14, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Tychach ks. Jan Kapica
w asyście ks. Michała Lewka, kierownika Wydziału Wyznań Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego i ks. Józefa Niedzieli, kierownika Polskiego Czerwonego Krzyża na Górnym Śląsku.
Jako straż honorowa przy ołtarzu stali dwaj powstańcy śląscy, trzymając w rękach miecze
ustrojone kwiatami i szarfami w barwach narodowych. Przy ołtarzu zasiedli: biskup polowy wojska polskiego S. Gall z Warszawy, kanonicy Kapituły Warszawskiej – ks. poseł Antoni Szlagowski, ks. kanclerz Kazimierz Bączkiewicz, ks. kanclerz Stodolski i wielu księży
górnośląskich. Przed ołtarzem miejsca zajęli oficjalni goście, a za nimi korpus oficerski,
z generałami S. Szeptyckim i Kazimierzem Horoszkiewiczem na czele. W pobliżu ołtarza
ustawiły się, ze swoimi sztandarami, delegacje z całej Polski, wśród nich reprezentacje
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz organizacji i zrzeszeń z Krakowa, stowarzyszenia brackie i cechowe z Warszawy, skauci, organizacje sokolskie, Koło Polek, Macierz Szkolna
Ziemi Cieszyńskiej, Zjednoczenie Towarzystw Polskich. Po bokach boiska miejsca zajęły
tłumy publiczności. Podniosłe kazanie, nawiązujące do Ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba, wygłosił proboszcz parafii NMP w Katowicach i członek Tymczasowej Rady
Wojewódzkiej ksiądz dr T. Kubina15.

14 W omawianym okresie Katowice wchodziły w skład diecezji wrocławskiej.

15 E. Szramek E.: Uroczyste objęcie..., s. 35–36; J. Piernikarczyk: Ilustrowana księga pamiątkowa Górnego
Śląska. Katowice 1923, s. 90–92; „Katolik” nr 85 z 18 lipca 1922 r., też „Górnoślązak” nr 161 z 18
lipca 1922 r.
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3. Program uroczystości
z okazji objęcia Górnego Śląska
przez Polskę, Katowice,
16 lipca 1922 roku
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4. Uroczysta polowa msza
św. w katowickim parku im.
T. Kościuszki, 16 lipca 1922 roku

Po mszy świętej i przeglądzie wojska przystąpiono do najważniejszej ceremonii tego
dnia – do podpisania symbolicznego aktu przejęcie części Górnego Śląska przez Rząd Polski. Jak opisuje ks. Emil Szramek: W innej stronie placu na rozciągniętym dywanie – stół, wokoło
krzesła i tuż zielenią ozdobiona mównica. Na stole wielka czerwona teka z napisem: Akt zjednoczenia Górnego Śląska z Rzecząpospolitą Polską16. Straż trzymają górnicy w strojach odświętnych,
o twarzach surowych i skupionym wyrazie. Jeden z nich dzierży bryłę węglową dużych rozmiarów
z wprawionymi w nią złomkami żelaza, cynku i pirytu. To dar dla Warszawy i symbol oddania
się ziemi śląskiej Państwu Polskiemu na służbę i ofiarę17. Jeszcze przed złożeniem podpisów
wojewoda J. Rymer w imieniu swoim, Tymczasowej Rady Wojewódzkiej i całego społeczeństwa śląskiego złożył uroczysty ślub wierności wobec ojczyzny18, a dla podkreślenia
wagi chwili przekazał na ręce ministra A. Kamieńskiego jako przedstawiciela Naczelnika
Państwa i Rządu dar w postaci bryły węgla, w której ułożone były miejscowe kruszce: żelazo, cynk i piryt w formie orła polskiego19. W odpowiedzi minister A. Kamieński wygłosił
16 Oryginalna teka jest ozdobiona wytłoczonym złoconym napisem o treści: Akt pamiątkowy objęcia
Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej – zob. AP Kat, zespół 12/27 Urząd Wojewódzki
Śląski w Katowicach (dalej: 12/27 UWŚl), sygn. 19.
17 E. Szramek: Uroczyste objęcie…, s. 35.

18 Pełny tekst przemówienia zob. Aneks 1.

19 J. Piernikarczyk: Ilustrowana księga..., s. 92.
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mowę, którą zakończył słowami: wznoszę okrzyk: Ziemio Śląska, jako nierozerwalna część Rzeczypospolitej, Lud Śląska, Sejm Śląski i Władze Autonomiczne Śląskie – niech żyją!20 Następnie
w imieniu Sejmu głos zabrał marszałek W. Trąmpczyński21.
Po zakończeniu oficjalnych przemówień radca wojewódzki Emil Caspary odczytał
wcześniej przygotowany przez Stanisława Ligonia dokument, zakończony słowami: Ku
upamiętnieniu uroczystości objęcia tych ziem, które w myśl wyrażonej woli ludności łączą się z powrotem z Macierzą, dokument niniejszy został sporządzony przez uczestników uroczystości22.
Jako pierwszy, bezpośrednio pod tekstem, podpisał się minister A. Kamieński, przedstawiciel Rządu Polskiego. Następnie swoje podpisy złożyli: marszałek Sejmu Ustawodawczego W. Trąmpczyński, wojewoda śląski J. Rymer oraz członkowie rządu i generał
S. Szeptycki23. Już na drugiej karcie aktu, podpisy składali pozostali członkowie rządu,
posłowie sejmowi, członkowie Tymczasowej Rady Wojewódzkiej i oficjalni delegaci z całej
Polski i Śląska. Pozostali goście mieli możliwość podpisania aktu w tymczasowej siedzibie Urzędu Województwa Śląskiego (obecnie budynek jest siedzibą Akademii Muzycz-

5. Uczestnicy uroczystej
mszy św. w katowickim parku
im. T. Kościuszki, 16 lipca 1922
roku. Na pierwszym planie
przedstawiciele Rządu i Sejmu
Ustawodawczego

20 Pełny tekst przemówienia zob. Aneks 2.

8. Przemówienie ministra
A. Kamieńskiego podczas
uroczystości w parku im.
T. Kościuszki, Katowice,
16 lipca 1922 roku

21 Pełny tekst przemówienia zob. Aneks 3.

22 „Kurier Warszawski” nr 193 z 17 lipca 1922 r.; zob. też AP Kat, 12/27 UWŚl, sygn. 19.

23 Podano w brzmieniu zgodnym z zapisem na akcie, por. AP Kat, 12/27 UWŚl, sygn. 19.

6. Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji z całej Polski
ze sztandarami w czasie mszy
św. w parku im. T. Kościuszki,
Katowice, 16 lipca 1922 roku
7. Wojewoda śląski J. Rymer
przekazuje ministrowi
spraw wewnętrznych
A. Kamieńskiemu jako dar
bryłę węgla symbolizującą
bogactwa śląskiej ziemi,
Katowice, 16 lipca 1922 roku
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9. Minister A. Kamieński
jako przedstawiciel Rządu RP
podpisuje akt przyłączenia
Górnego Śląska do Polski,
Katowice, 16 lipca 1922 roku
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nej w Katowicach), gdzie został przeniesiony24. Składanie podpisów odbywało się wśród
huku dział, fanfar wojskowych i okrzyków tłumnie zebranych gości i miejscowego społeczeństwa.
W uroczystościach nie uczestniczyli ani premier, ani Naczelnik Państwa. Bynajmniej
nie wynikało to z lekceważenia tego historycznego wydarzenia, ale z trwającego kryzysu gabinetowego. 14 lipca po dymisji rządu Antoniego Ponikowskiego prawica sejmowa
desygnowała na stanowisko premiera Wojciecha Korfantego. Jego kandydaturze sprzeciwiał się Naczelnik Państwa Józef Piłsudski i w tej sytuacji uznał swój przyjazd do Katowic
za niepożądany. W parku im. T. Kościuszki nie było też W. Korfantego, który przebywał
w Warszawie zajęty, na przekór J. Piłsudskiemu, formowaniem nowego gabinetu. Jednak
w Katowicach nie obyło się bez akcentu korfantowskiego. Podczas licznych przemówień,
które miały miejsce po podpisaniu aktu, hrabia Adam Zamoyski jako prezes Zjednoczenia
Polskich Stowarzyszeń odczytał adres hołdowniczy do byłego komisarza plebiscytowego
i dyktatora III powstania śląskiego25. Po zakończeniu przemówień barwny pochód uczestników uroczystości ruszył do centrum miasta, gdzie na rynku odbyła się defilada wojskowa.

10. Minister A. Kamieński
przekazuje podpisany już akt
objęcia Górnego Śląska przez
Polskę wojewodzie śląskiemu
J. Rymerowi, Katowice, 16 lipca
1922 roku

24 J. Piernikarczyk: Ilustrowana księga..., s. 93.

25 J. Piłsudski przybył na Śląsk dopiero po uformowaniu się rządu Juliana Nowaka 26 sierpnia
1922 r. Odwiedził wtedy kilka miast górnośląskich, gdzie odznaczył wielu powstańców śląskich
medalami Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Szerzej zob. T. Falęcki: Trzy powitania w Katowicach
(czerwiec – sierpień 1922). [W:] „Kronika Katowic”. T. II. Katowice 1986, s. 79–80; też „Dziennik
Poznański” nr 160 z 18 lipca 1922 r.
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11. Defilada wojska polskiego
na katowickim rynku podczas
uroczystości 16 lipca 1922 roku

Później w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego odbyło się oficjalne przedstawienie Rządowi RP członków Tymczasowej Rady Wojewódzkiej i szefów oddziałów Urzędu Wojewódzkiego. Marszałek W. Trąmpczyński w imieniu Sejmu Ustawodawczego podarował
Tymczasowej Radzie Wojewódzkiej jako zalążkowi przyszłego Sejmu Śląskiego obraz
Ludwika Stasiaka przedstawiający modlitwę ludu polskiego na Jasnej Górze. Wojewoda
J. Rymer rozdał przedstawicielom Rządu i Sejmu kunsztownie wykonane ozdoby z węgla jako symbol tych skarbów, które przechodziły na własność Rzeczpospolitej Polskiej.
W czasie pobytu oficjalnych gości w tymczasowej siedzibie Urzędu Wojewódzkiego został
tam wystawiony akt przejęcia Górnego Śląska przez Polskę. Zainteresowani uczestnicy
uroczystości mogli go podpisać.
Z gmachu Urzędu goście udali się na uroczysty obiad, a następnie obejrzeli spektakl
teatralny w wykonaniu warszawskiego Teatru Reduta. Po przedstawieniu odbył się wielki
raut zakończony zabawą taneczną. Dla mieszkańców Katowic i okolicy zorganizowano
zabawę taneczną w parku im. T. Kościuszki i mecz piłki nożnej drużyn „Pogoń” Katowice i „Strzelec” Wilno. W późnych godzinach wieczornych przedstawiciele Rządu i Sejmu
wyjechali z Katowic26.

26 AP Kat, 12/16 NRL, sygn. 151; „Goniec Śląski” nr 161 z 17 lipca 1922 r.; Filmoteka Narodowa,
Film dokumentalny relacjonujący podpisanie Aktu i przebieg uroczystości 16 lipca 1922 roku
w Katowicach.
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Po zakończeniu oficjalnych uroczystości podpisany przez 160 osób – przedstawicieli
najwyższych władz państwowych i wojewódzkich, wojska, duchowieństwa, licznych organizacji i instytucji z całego kraju oraz francuskiego konsulatu – pamiątkowy akt przejęcia
Górnego Śląska przez Rzeczpospolitą został umieszczony w specjalnej okładce i zabezpieczony przez organizatorów uroczystości. Niestety nie udało się w pełni ustalić losów i miejsca przechowywania Aktu po zakończeniu uroczystości. Nie odnajdujemy go w ewidencji
Muzeum Śląskiego w Katowicach, jak i Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego.
Został najprawdopodobniej już w 1922 roku przekazany Towarzystwu Przyjaciół Nauk na
Śląsku. Wskazuje na to darowizna Aktu dokonana w 1935 roku przez ówczesnego prezesa
Towarzystwa ks. Emila Szramka na rzecz Muzeum Śląskiego, co należy wiązać z ogłoszoną
przez Muzeum zbiórką pamiątek z okresu plebiscytu i powstań w związku z zbliżającą się
15. rocznicą wybuchu trzeciego powstania śląskiego27.
W okresie międzywojennym tylko raz zaprezentowano dokument szerokiej publiczności. W 15. rocznicę trzeciego powstania śląskiego, 2 maja 1936 roku, w gmachu Urzędu
Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego w Katowicach została otwarta bardzo prestiżowa wystawa poświęcona powstaniom śląskim i plebiscytowi. Wernisaż wystawy zaszczycili swą
obecnością: wicepremier i minister skarbu inż. Eugeniusz Kwiatkowski, marszałek Sejmu

12. Przedstawiciele
duchowieństwa uczestniczący
w uroczystościach przed
tymczasową siedzibą Urzędu
Wojewódzkiego, Katowice,
16 lipca 1922 roku. Pośrodku
biskup polowy Wojska
Polskiego Stanisław Gall

27 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Inwentarz pamiątek powstań i plebiscytu Muzueum Śląskiego, s. 127, poz. 1530; T. Dobrowolski: Muzeum Śląskie w Katowicach. „Zaranie Śląskie” 1936, z. 3,
s. 196–198.

21

13. Sala w Urzędzie
Wojewódzkim Śląskim,
w której prezentowany był
w czasie wystawy pamiątek
powstań śląskich i plebiscytu
akt objęcia Górnego Śląska
przez RP, Katowice, 1936 rok

Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Car, wojewoda śląski dr Michał Grażyński, biskupi
diecezji śląskiej ks. Stanisław Adamski i ks. Teofil Bromboszcz oraz biskup polowy ks. Józef Gawlina, a także marszałek Sejmu Śląskiego Karol Grzesik oraz przedstawiciele władz
lokalnych i społeczeństwa śląskiego28.
Jak podaje Tadeusz Dobrowolski, ówczesny dyrektor Muzeum Śląskiego i jeden z organizatorów wystawy, wśród rozlicznych prezentowanych dokumentów i akt29 najwięcej
uwagi skupiały jednak trzy, specjalnie oświetlone gabloty, w których wystawiono akt przyłączenia
Śląska do Polski, księgę pamiątkową z podpisem Józefa Piłsudskiego z czasów jego pobytu na Śląsku
w 1922 r. oraz osobiste pamiątki wojewody Michała Grażyńskiego (Borelowskiego) z okresu jego
działalności w P.O.W. i szefostwa w sztabie grupy wschodniej30. Dzięki bardzo szczegółowej
relacji z tej wystawy sporządzonej przez T. Dobrowolskiego wiemy, że interesujący nas akt
eksponowany był na pierwszym piętrze Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w sali, w której
umieszczone były trzy płaskie gabloty z jesionu barwy naturalnej, w pewnych partiach bejcowane na czarno. Gabloty te skomponowane specjalnie na wystawę, wysłane szafirowym suknem,
odznaczały się stylem dyskretnie nowoczesnym31. Zachowana w tej relacji czarno-biała fotografia pozwala jeszcze dokładniej opisać, w jaki sposób był eksponowany dokument. W prze28 T. Dobrowolski: Wystawa powstań śląskich i plebiscytu w Katowicach. „Zaranie Śląskie” 1936, z. 3,
s.187; też „Polonia” nr 4171 z 24 maja 1936 r.

29 Udział w wystawie miało również Archiwum Akt Dawnym Województwa Śląskiego w Katowicach, które udostępniło materiały ze zbiorów dotyczących plebiscytu.
30 T. Dobrowolski: Wystawa..., s. 190.
31 Tamże, s. 192.
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szklonej ze wszystkich stron gablocie, ustawionej pod jedną ze ścian, ułożono obok siebie
dwie karty aktu, a na gablocie postawiono przysuniętą do ściany lampę. Ścianę przysłonięto jutowym materiałem. Nad gablotą na ścianie umieszczono wycięty z drewna lub
tektury32, prawdopodobnie w kolorze srebrnym, napis: AKT OBJĘCIA ŚLĄSKA PRZEZ
POLSKĘ, a nad napisem rozpostarto sztandar z wizerunkiem białego orła.
W czasie niespełna dwóch miesięcy trwania wystawy – w okresie maj i część czerwca
1936 roku – zwiedziło ją około 50 tysięcy osób i miało możliwość obejrzenia z bliska omawianego aktu.
W 1936 roku rozpoczęto budowę gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach o bardzo śmiałej i nowoczesnej konstrukcji według projektu Karola Schayera, którą ukończono
w przededniu wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji hitlerowskiej ze względów
wyłącznie ideologiczno-politycznych władze niemieckie zarządziły jego rozbiórkę, a zbiory formalnie włączone zostały do zbiorów Muzeum Śląskiego Pogranicza (Schlesisches
Grenzlandmuseum) w Bytomiu jako Dział Katowice (Dienststelle Kattowitz)33. Z braku
miejsca w siedzibie bytomskiego muzeum przejęte zbiory złożono w różnych zastępczych
magazynach w Bytomiu. Część zbiorów rozparcelowano do innych niemieckich muzeów,
niektóre obiekty podarowano kilku szkołom w Katowicach i Bytomiu, a wiele artefaktów
(zwłaszcza strojów) ofiarowano na tzw. pomoc zimową (Winterhilfswerk)34. Choć nie odnaleziono żadnych dokumentów, które jednoznacznie potwierdzałyby, że wraz ze zbiorami polskiego Muzeum Śląskiego do Bytomia został przeniesiony także akt przejęcia Górnego Śląska, to jednak ze względu na późniejsze jego losy jest to wysoce prawdopodobne.
Nie udało się w pełni ustalić losów dokumentu w latach II wojny światowej, nie udało
się też odpowiedzieć na pytania, dlaczego na dokumencie nie ma znaków własnościowych bytomskiego niemieckiego muzeum, dlaczego nie został zniszczony przez Niemców
lub przekazany do działającego w czasie okupacji niemieckiego Archiwum Państwowego
w Katowicach (Staatsarchiv Kattowitz). Należy mieć jedynie nadzieję, że w dalszych badaniach uda się zapełnić te luki.
W 1945 roku, już w pierwszych tygodniach po przejściu frontów, prowadzone były
prace mające na celu zabezpieczenie uszkodzonego budynku bytomskiego muzeum oraz
inwentaryzację zachowanych w budynku zbiorów. Odnaleziono m.in. inwentarz z przedwojennego działu powstańczo-plebiscytowego Muzeum Śląskiego, fotografie oraz druki
i broszury, kolekcję plakatów i odezw, nieco odznaczeń i broni oraz dokumenty i akta,
a wśród nich interesujący nas dokument35. Do połowy 1951 roku dokument był co najmniej
dwukrotnie eksponowany na wystawach zorganizowanych przez Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu: w 1946 roku w ramach czasowej wystawy, nawiązującej do wystawy z 1936
roku, Pamiątki powstań śląskich i plebiscytu, a w 1949 roku na dużej wystawie ilustrującej
32 T. Dobrowolski podaje, że wszystkie napisy umieszczone na ścianach były wyrzynane z drewna
lub kartonu.

33 Przedwojenne niemieckie Krajowe Muzeum Górnośląskie (Oberschlesisches Landesmuseum)
w Bytomiu we wrześniu 1939 r. zostało przemianowane na Muzeum Śląskiego Pogranicza (Schlesisches Grenzlandmuseum), a w 1941 r. przywrócono mu przedwojenną pierwotną nazwę. Zob.
P. Nadolski: Górnośląskie Muzeum Krajowe w Bytomiu 1932–1945. [W:] Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. 100 lat z dziejów. Red. M. Dobkowski, J. Drabina. Bytom 2011, s. 41.

34 Tamże, s. 41; zob. też AP Kat, zespół 12/185 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach (1924)
1945–1950 (1951), Wydział Kultury (dalej: 12/185 UWŚl Kult), sygn. 176 i 178.

35 AP Kat, 12/185 UWŚl Kult, sygn. 178.
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walkę Ślązaków z naporem germańskim w ciągu dziejów oraz przemiany społeczne nowszych czasów36.
We wrześniu 1951 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Naczelną Dyrekcją
Archiwów Państwowych w Warszawie i Departamentem Muzeów Ministerstwa Kultury
i Sztuki, na mocy którego podjęto decyzję o przekazaniu archiwom państwowym wszystkich akt i archiwaliów, niezależnie od ich pochodzenia i charakteru, przechowywanych
w muzeach. Na podstawie zarządzenia Ministerstwa Kultury i Sztuki Departament Muzeów z dnia 12 września 1951 roku protokołem z 5 października Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu, reprezentowane przez mgr Janinę Matuszczakową i Konrada Markitona,
przekazało ówczesnemu Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Katowicach, reprezentowanemu przez dr. Michała Antonowa, wraz z innymi aktami „oznaczony numerem 1530 akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej – 2 karty
w teczce”37.
Formalnie dokument ten został włączony do zasobu katowickiego Archiwum w Katowicach dopiero 16 kwietnia 1952 roku, do zespołu nr 27 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, Wydział Prezydialny z lat 1922–1939. Z zachowanej dokumentacji wiadomo,
że został umieszczony w głównym magazynie archiwalnym, mieszczącym się w sali nr
119 na parterze gmachu Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach, gdzie w tamtym okresie mieściła się siedziba katowickiego Archiwum, w szufladzie w drewnianej
szafie38. Z chwilą przeniesienia w 1992 roku siedziby centrali Archiwum do budynków
pokoszarowych na ulicę Józefowską w Katowicach dokument został umieszczony w jednym z magazynów archiwalnych. Po zakończeniu remontu budynków pokoszarowych
i przystosowaniu ich do celów archiwalnych akt przejęcia Górnego Śląska przez Polskę
został umieszczony w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu potocznie nazywanym
skarbcem, gdzie przechowywany jest do dzisiaj.
Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w Archiwum Państwowym w Katowicach sporządzono fotokopię pierwszej strony aktu. Została ona ręcznie pokolorowana, jednak
z niewiadomych powodów nie zachowano kolorów zastosowanych na oryginale. Kopia
pierwotnie była eksponowana w gabinecie dyrektora Archiwum, a w latach 90. XX wieku
została przeniesiona do pracowni naukowej.
W 1992 roku przygotowano pamiątkowe wydawnictwo sfinansowane przez Sejmik
Samorządowy Województwa Katowickiego i Zarząd Miasta Katowice – wykonano naturalnej wielkości barwną kopię pierwszej strony dokumentu i dołączono do niej publikację autorstwa Edwarda Długajczyka39, w której autor opisał akt przejęcia Górnego Śląska
przez Polskę, wydarzenia, które doprowadziły do podziału tego terenu i przejęcia jego części przez Polskę. Wydawnictwo to zostało przekazane Kuratorowi Oświaty w Katowicach
i trafiło do szkół na terenie ówczesnego województwa katowickiego. Po dzień dzisiejszy
36 Tamże, sygn. 173 i 178.

37 AP Kat, zespół 12/485 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach (1919-1938, 1945)
1946-1983 (2007) (dalej: 12/485 WAP Kat), sygn. 88/I.

38 AP Kat, księga nabytków nr 7/1952. Warto dodać, że wspomniana szafa w tamtym okresie stanowiła swoisty skarbiec, ponieważ przechowywano w niej najcenniejsze dokumenty z zasobu
katowickiego Archiwum.
39 E. Długajczyk: Akt pamiątkowy połączenia Górnego Śląska z Rzecząpospolitą 16 lipca 1922 roku. Katowice 1992.
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w wielu szkołach kopia aktu zajmuje poczesne miejsce i jest eksponowana w szkolnych
holach lub innych reprezentacyjnych pomieszczeniach.
Akt przejęcia Górnego Śląska był okazjonalnie prezentowany w oryginale na różnych
rocznicowych wystawach, np. w 1983 roku na wystawie zorganizowanej przez katowickie
Archiwum z okazji 50-lecia Archiwum i w 1997 roku na wystawie poświęconej 75. rocznicy
połączenia części Górnego Śląska z Polską zorganizowanej przez Centrum Dziedzictwa
Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach. Obecnie dokument jest udostępniany wyłącznie w postaci kopii cyfrowych i papierowych oraz na stronach internetowych Archiwum Państwowego w Katowicach i Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
Dokument zachował się w dobrym stanie. Wiosną 2018 roku w pracowni konserwatorskiej katowickiego Archiwum przeprowadzono niezbędne zabiegi renowatorskie,
polegające jedynie na odkurzeniu i mechanicznym oczyszczeniu. Oczyszczono również
ozdobną teczkę, a uszkodzony grzbiet zastąpiono nowym elementem gwarantującym
stabilność teki. W trakcie prac stwierdzono, że w przeszłości teka była już poddana naprawie, w czasie której wzmocniono od wewnątrz grzbiet oraz naklejono nowe czerwone wyklejki. Stwierdzono również, że pierwotnie teka miała cztery pary bawełnianych
bordowych tasiemek do wiązania, o czym świadczą ich pozostałości pod wyklejką teki.
Nie ustalono jednak, czy tasiemki te zostały obcięte, czy też oderwały się w wyniku użytkowania.
W lutym 2018 roku katowickie Archiwum wystąpiło z wnioskiem o wpisanie dokumentu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Argumentując zasadność
tego wniosku, wskazano, że jest dokumentem unikalnym, o znaczeniu ogólnokrajowym,
ważnym zarówno dla Polski, która zyskiwała bardzo dobrze uprzemysłowione i zurbanizowane ziemie, jak i dla Niemiec, które traciły wpływy na tym terenie. Ma szczególne,
wręcz symboliczne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i tradycji polskiej. Jest kompletny, a jego rangę określa temat i znaczenie, jest oryginalny pod względem koncepcji,
materiału i wykonania. Powstał ku upamiętnieniu uroczystości objęcia części ziem Górnego Śląska, które w wyniku powstań śląskich znalazły się w granicach odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej.
Program Pamięć Świata (Memory of the World) zainicjowała Organizacja Narodów
Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w 1992 roku. W ramach programu są tworzone listy dziejowych pomników piśmiennictwa, w tym lista światowa40 i listy
krajowe. Pierwsza edycja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata odbyła
się w 2014 roku i zamieszczono na niej 11 obiektów. Dwa lata później, w kolejnej edycji
wyróżniono również 11 obiektów. Trzecia edycja w 2018 roku wzbogaciła Krajową Listę
o 19 nowych obiektów związanych głównie z jubileuszem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na liście tej znalazł się pamiątkowy akt objęcia Górnego Śląska
przez Rzeczypospolitą Polską.
28 września 2018 roku, w obecności najwyższych władz państwowych, w Pałacu Belwederskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Polską
Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. W imieniu Archiwum Państwowego w Katowicach certyfikat odebrała Zastępca Dyrektora Sławomira Krupa.

40 Lista światowa została zainaugurowana w 1997 roku.
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14. Sala Pompejańska Pałacu
Belwederskiego w Warszawie,
w której prezentowany był
w czasie wystawy „Dokumenty
Niepodległej” pamiątkowy akt
objęcia Górnego Śląska
przez RP, Warszawa, 2018

W tym samym dniu w Pałacu Belwederskim odbył się wernisaż wystawy Dokumenty Niepodległej41, na której zaprezentowano
wszystkie wyróżnione obiekty. Pamiątkowy akt objęcia Górnego
Śląska przez Rzeczypospolitą Polską był eksponowany w Sali Pompejańskiej.
Na potrzeby publikacji podjęto trud ustalenia, kto z gości
uczestniczących w uroczystościach 16 lipca 1922 roku pozostawił
swój ślad w postaci autografu na dokumencie. Ustalono, że akt
podpisało 160 osób – politycy, duchowni, wojskowi, działacze społeczni, przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele prasy. Do tej
pory powszechnie znane były nazwiska dziewięciu osób z pierwszej strony dokumentu. Spróbowano więc ustalić dane wszystkich
osób, które podpisały dokument. Jak się okazało, obok podpisów
postaci ważnych dla historii Polski i Górnego Śląska, znajdujemy
tam też podpisy osób pełniących istotne funkcje w lokalnych społecznościach całego kraju42.
W dniu 10 listopada 2018 roku w ramach uroczystości związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wyjątkowo był prezentowany oryginał dokumentu. Tak jak na wystawie
w 1936 roku Akt był eksponowany w Sali Złotej. Odzyskanie niepodległości przez Polskę jest powszechnie kojarzone z datą 11 listopada 1918 roku, jednak formowanie się państwa polskiego nie
kończyło się tego jednego dnia. Proces ten był o wiele bardziej
skomplikowany i rozciągnięty w czasie od 19 października 1918
roku w Cieszynie po 16 lipca 1922 roku w Katowicach, co potwierdza m.in. dokument przechowywany w Archiwum Państwowym
w Katowicach.
Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest dokumentem wyjątkowym, o szczególnym znaczeniu dla historii regionu, Polski i Niemiec.
Sporządzony ku upamiętnieniu uroczystości objęcia części ziem Górnego Śląska, które
w wyniku powstań śląskich znalazły się w granicach odrodzonej po 123 latach niewoli
Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten jest unikalny ze względu na osoby, które uczestniczyły w uroczystościach i podpisały akt oraz czas i miejsce. Podpisanie tego dokumentu
stanowiło symboliczne zjednoczenie części Górnego Śląska z Polską oraz zakończenie procesu tworzenia i budowy odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej.

41 Zob. katalog wystawy Dokumenty Niepodległej. Wystawa III edycji Polskiej Listy Krajowej Programu
UNESCO Pamięć Świata. Opr. T. Mrożek, G. Mędykowski, K. Szewczyk-Rodzik. Warszawa 2018.

42 Zob. Aneks 4 zawierający autografy wszystkich 160 osób, które złożyły swój podpis pod aktem.
Ustalono ich imiona i nazwiska, ale też – o ile to było możliwe – zamieszczono krótką informacją
biograficzną. Uczestników uroczystości, którzy podpisali akt podzielono na kilka grup według
funkcji, jaką osoby te podały przy podpisie lub pełnionych w dniu 16 lipca 1922 r.
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Aneks 1

Przemówienie wojewody Józefa Rymera
przed podpisaniem aktu objęcia Górnego Śląska przez Polskę
w Katowicach dnia 16 lipca 1922 roku
Wielce Szanowny i Czcigodny Panie Ministrze! Czcigodny Panie Marszałku! Szanowni
Posłowie i Szanowni Goście z całej Polski!
Ta ziemia górnośląska zlana bohaterską krwią jej obrońców, ten polski górnośląski lud,
jego władze i przedstawiciele, witają dziś w Waszej osobie Rząd i Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, której oddajemy wszystko, co posiadamy. Oddajemy więc Polsce na zawsze
serca nasze, oddajemy jej naszą ziemię i skarby ukryte w jej łonie, ślubując dozgonną wierność Ojczyźnie, której całym naszym życiem służyć pragniemy.
Wieki ucisku, uciemiężenia i niedoli nie oddaliły nas od Polski. Nie przeżywaliśmy
z nią wprawdzie dni dawnej chwały, ale wspólny ból, krew i łzy tym silniej nas z nią złączyły. Kiedy przed kilkoma laty nastąpił cud zmartwychwstania wielkiej Ojczyzny, czuliśmy, że i dla nas wybije wkrótce godzina wyzwolenia.
Imieniem swojem, Tymczasowej Rady Wojewódzkiej i całego ludu śląskiego składam
uroczysty ślub wierności wobec Matki-Ojczyzny, nie tylko w chwilach radosnych, ale
i w chwilach największych cierpień dochowamy Jej wierności aż do ostatniej kropli krwi.
Panie Ministrze, zastępco Naczelnika Państwa i Rządu Polskiego! Obejmij w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej kraj ten w posiadanie i przyjmij tę garść górnośląskiej ziemi, nierozłącznie i na wieki zjednoczonej z Matką-Ojczyzną. Zabierz ją ze sobą i złóż ja w stolicy
Warszawie, sercu naszej Ojczyzny.

Źródło: E. Szramek: Uroczyste objęcie Górnego Śląska przez Polskę w 1922 roku. [W:] 1922–1937. Jednodniówka Śląskiego Związku Akademickiego z okazji wygaśnięcia Konwencji Genewskiej i 15-lecia wkroczenia
Wojska Polskiego na Górny Śląsk. Katowice 1937, s. 86–87.
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Aneks 2

Przemówienie ministra spraw wewnętrznych Antoniego Kamieńskiego
przed objęciem Górnego Śląska przez Polskę w Katowicach dnia 16 lipca 1922 roku

Szanowny Panie Wojewodo, drodzy Rodacy!
W dniu, w którym w imieniu Naczelnika Państwa i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
po raz pierwszy przemówić mogę na tej utrudzonej i błogosławionej ziemi do ludności
śląskiej, w chwili, w której Polska przejmuje władzę nad częścią swej prastarej piastowskiej
dzielnicy, potrzebą serca staje się wyrażenie podziwu i czci dla tych wszystkich, których
dziełem są owe dni radosnego świętowania od wkroczenia wojsk polskich pod dzień dzisiejszy.
Cześć tej potędze samowiedzy narodowej, opartej na poczuciu odwiecznej przynależności do jednej rodziny polskiej! W sercach i umysłach ludu śląskiego przetrwała ona najcięższe czasy, była bodźcem do twardej, krwawej walki o prawa narodowe, przypieczętowali je swym życiem synowie tej ziemi, starzy i młodzi, mężczyźni i kobiety. A gdy wybiła
godzina sprawiedliwości, to potężne wołanie „Do Polski” znalazło oddźwięk u wielkodusznych naszych sprzymierzeńców, którzy umożliwili nam odzyskanie części utraconej
przed wiekami dzielnicy. Cześć jednym i drugim, a hołd tym, którzy w znoju i trudzie, nie
szczędząc krwi własnej i rodzin swoich, w ostatnich latach wykuwali lepszą przyszłość tej
ziemi, przez całą Polskę tak ukochanej!
Te chwile radosne, mąci nam tylko myśl o współbraciach naszych, pozostałych po
drugiej stronie granicy, którym nie danym jest obchodzić z nami święto połączenia. Ale
z myślą tą łączą się słowa otuchy, bo wielką jest moc świadomości narodowej, bo prawa
międzynarodowe obowiązują wszystkich, bo Rzeczpospolita, przestrzegając na swoim terenie praw mniejszości narodowej, ma prawo żądać tego samego i od innych – i nie tylko
żąda, ale też chce i dopilnuje, aby one lojalnie były przestrzegane.
Uznając w całej pełni i szanując autonomiczne potrzeby Województwa Śląskiego, Rząd
ze swej strony uczyni wszystko, aby mu zapewnić opiekę i rozkwit, jak mu przy jego bogactwach naturalnych się należy, aby zarazem zbliżyć i zżyć z nim inne dzielnice. Nawzajem
jednak Rząd oczekuje, że Lud Śląski z całą ufnością i z dobrym polskim uczuciem odnosić
się będzie do swych braci i do swych władz, bo tylko wewnętrzna spoistość i siła zdoła nas
uchronić od niebezpieczeństw, bo wszyscy jedno tylko mamy w sercu pragnienie – dobro
Polski, której jasna przyszłość przed nami i w naszych rękach.
W tej myśli wznoszę okrzyk: Ziemia Śląska, jako nierozerwalna część Rzeczypospolitej, Lud Śląska, Sejm Śląski i Władze Autonomiczne Śląskie – niech żyją!

Źródło: E. Szramek: Uroczyste objęcie Górnego Śląska przez Polskę w 1922 roku. [W:] 1922–1937. Jednodniówka Śląskiego Związku Akademickiego z okazji wygaśnięcia Konwencji Genewskiej i 15-lecia wkroczenia
Wojska Polskiego na Górny Śląsk. Katowice 1937, s. 87.
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Aneks 3

Przemówienie marszałka Sejmu Polskiego Wojciecha Trąmpczyńskiego
w Katowicach dnia 16 lipca 1922 roku

Panie Wojewodo! Członkowie Tymczasowej Rady Wojewódzkiej, Ludu Górnośląski!
Liczni członkowie Sejmu zjechali, aby w imieniu tegoż powitać ziemię śląską, która co
tylko odzyskała wolność i ziemię bohaterów. Bohaterów, powtarzam, ponieważ gdyby nie
bohaterstwo ludności śląskiej, reprezentacje Rządu Polskiego by tu dziś nie stały na tym
miejscu.
Kiedy runęła siła niemiecka, zdawało się, że kamień grobowy, ciążący na narodzie polskim, zupełnie zostanie odwalony. Tymczasem intryganci całego świata sprzysięgli się na
to, aby nie dać Śląskowi wolności, a zatrzymać go przy Niemczech. Wymyślono naprzód
plebiscyt, i to na warunkach, które miały zamazać prawdziwy stan rzeczy. Ale mimo to
polskość w plebiscycie zwyciężyła; intryga jednak chciała Polsce dać tylko skrawek Górnego Śląska. Ale Wy, Górnoślązacy, krwią Waszą przekreśliliście te niecne plany. Cześć
Wam za to!

Źródło: E. Szramek: Uroczyste objęcie Górnego Śląska przez Polskę w 1922 roku. [W:] 1922–1937. Jednodniówka Śląskiego Związku Akademickiego z okazji wygaśnięcia Konwencji Genewskiej i 15-lecia wkroczenia
Wojska Polskiego na Górny Śląsk. Katowice 1937, s. 88.
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Aneks 4

Uczestnicy uroczystości, którzy podpisali
akt objęcia Górnego Śląska przez Polskę
w Katowicach dnia 16 lipca 1922 roku
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Przedstawiciele Rządu RP

Antoni Kamieński (1878–1942), minister spraw
wewnętrznych (1922), inżynier metalurg,
działacz narodowy, wojewoda łódzki (1919–1922),
dyrektor Huty „Fryderyk” w Strzybnicy k.
Tarnowskich Gór

Ludwik Darowski (1881–1948), minister pracy
i opieki społecznej (1921–1924), działacz
narodowy, wojewoda łódzki (1925–1926)
i krakowski (1926–1928), członek warszawskiej
loży wolnomularskiej w II RP

Witold Chodźko herbu Kościesza (1875–1954),
minister zdrowia publicznego (1918–1923),
lekarz psychiatra i neurolog, działacz narodowy
i społeczny, delegat Rządu Polskiego w Lidze
Narodów

Ludwik Zagórny-Marynowski (1875–1944),
minister kolei żelaznych (1922–1923), inżynier,
dyrektor DOKP w Stanisławowie (1919–1920),
następnie pracownik ministerstwa kolei
żelaznych

Zygmunt Rymowicz (1865–1939), wiceminister
sprawiedliwości RP – podsekretarz stanu
(1921–1922), prawnik, adwokat, sędzia Sądu
Najwyższego (1918–1921)

Zygmunt Seyda (1876–1925), podsekretarz
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dr
praw, działacz polityczny i społeczny, prezes
Sądu Okręgowego w Lublinie (1918–1919),
poseł do Sejmu Ustawodawczego (1919–1922),
wicemarszałek Sejmu RP I kadencji (1922–1925)
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Wiktor Mikulecki [?], wiceminister skarbu
w Ministerstwie Skarbu, dr, prezes PolskoAustriackiej Izby Handlowej

Stanisław Koncewski (1878–1943), naczelnik
Wydziału Prezydialnego Ministerstwa Poczt
i Telegrafów (od 1919), delegat Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i organizator władz
polskich na Górnym Śląsku, dr, uczestnik obrony
Lwowa, poseł do Sejmu RP I kadencji (1922–1927)

[?] Tyrakowski [?], kierownik Departamentu
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej

Zygmunt Kazimierz Olszowski (1865–1933),
minister pełnomocny Polski w Niemczech,
prawnik i dyplomata, poseł RP w Berlinie
(1923–1928), ambasador RP w Turcji (od 1930)

Stanisław Angerman (1894–1960), sekretarz
kolejnych premierów II RP (1920–1926), urzędnik
Rządu RP we Francji (1939–1940), konsul RP
w Detroit (1942–1945), prawnik, urzędnik
samorządowy, państwowy i konsularny
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Przedstawiciele Sejmu Ustawodawczego RP

Stefan Wojciech Trąmpczyński (1860–1953),
marszałek Sejmu Ustawodawczego RP (1919–
1922), marszałek Senatu RP I kadencji (1922–
1927), prawnik, polski działacz narodowy

Andrzej Maj (1869–1934), wicemarszałek Sejmu
Ustawodawczego RP (1919–1922), działacz
narodowy i społeczny, polityk, członek lubelskiej
Izby Rolniczej

Jakub Bojko (1857–1943), wicemarszałek Sejmu
Ustawodawczego RP (1919–1922), wicemarszałek
Senatu RP I kadencji (1922–1927), senator II
i III kadencji Senatu RP (1928–1935), działacz
narodowy, publicysta, pisarz ludowy, wójt
Gręboszowa

Michał Ignacy Bojanowski (1865–1932),
poseł ziemi ciechanowskiej do Sejmu
Ustawodawczego RP (1919–1922), senator
I kadencji Senatu RP (1922–1927), polityk,
działacz oświatowy

Antoni Bujak (1891–1945), poseł ziemi
sandomierskiej do Sejmu Ustawodawczego
RP (1919–1922) i do Sejmu I kadencji (1922–
1927), rolnik, sadownik, działacz społeczny
i polityczny, więzień obozu w Auschwitz

Jan Chadryś (1867–1954), poseł ziemi
wieluńskiej do Sejmu Ustawodawczego RP
(1919–1922), polityk, działacz społeczny, sołtys
w Dzietrzkowicach
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Paweł Dombek (1865–1923), poseł do Sejmu
Ustawodawczego RP (1919–1922) z okręgu
bytomsko-królewskohucko-tarnogórskiego,
działacz narodowy, burmistrz Królewskiej Huty,
redaktor „Katolika”, działacz Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”

Ludwik Dubicki (1871–?), poseł ziemi wileńskiej
do Sejmu Ustawodawczego RP (1919–1922), poseł
do Sejmu Litwy Środkowej (od 1922), rolnik,

Franciszek Festerkiewicz (1879–1947), poseł
ziemi kieleckiej do Sejmu Ustawodawczego
RP (1919–1922), urzędnik, działacz polityczny
i związkowy

Wincenty Galiński (1885–1939), poseł ziemi
warszawskiej do Sejmu Ustawodawczego
RP (1919–1922), działacz samorządowy, radny
Żyrardowa, kierownik Wydziału Gospodarczego
Kasy Chorych w Łodzi
Ignacy Góralski (1887–1976), poseł ziemi
mławskiej do Sejmu Ustawodawczego RP (1919–
1922), rolnik, działacz społeczny i polityczny,
komendant Straży Ogniowej w Kluczborku pow.
mławski

Antoni Harasz (1879–1942), poseł do Sejmu
Ustawodawczego RP (1919–1922) i Sejmu
I kadencji (1922–1927), działacz społeczny
i polityczny, członek Rady Miejskiej Łodzi,
współzałożyciel licznych organizacji
społecznych w województwie łódzkim
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Nikodem Henryk Hryckiewicz (1891–1977),
poseł ziemi białostockiej i sokólskiej do Sejmu
Ustawodawczego RP (1919–1922), działacz
społeczny i samorządowy, właściciel firm
produkujących materiały budowlane

Wojciech Idziak (1883–ok.1940), poseł z Zagłębia
Dąbrowskiego do Sejmu Ustawodawczego RP
(1919–1922), górnik kopalni węgla kamiennego
„Wiktor” w Sosnowcu,

Ignacy Kamiński (1883–1974), poseł ziemi
łęczyckiej do Sejmu Ustawodawczego RP (1919–
1922), działacz organizacji rolniczych powiatu
łęczyckiego, komendant Straży Bezpieczeństwa
Publicznego w Łęczycy (1919)

Kazimierz Kotula (1880–1962), poseł ziemi
przemyskiej do Sejmu Ustawodawczego
RP (1919–1922), dr, ksiądz katolicki, profesor
w Seminarium Duchownym w Przemyślu, od
1951 r. wykładowca w Seminarium we Wrocławiu,
kanonik kapituły katedralnej we Wrocławiu

Michał Kruczyński (1886–1950), poseł ziemi
chełmskiej do Sejmu Ustawodawczego RP (1919–
1922), rolnik, członek sejmiku powiatowego
w Chełmie
Jan Lewandowski (1885–1960), poseł do Sejmu
Ustawodawczego RP (1919–1922), senator IV
kadencji Senatu RP (1935–1938), przedsiębiorca,
działacz narodowy i społeczny, pułkownik Wojska
Polskiego, pierwszy komendant Oficerskiej Szkoły
Czołgów w Chełmie (1944–1945)
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Józef Lubelski (1884–1943), poseł ziemi
tarnowskiej do Sejmu Ustawodawczego RP
(1919–1922) dr, ksiądz katolicki, teolog, kanonik
kapituły tarnowskiej, działacz ruchu ludowego

Julian Łabęda (1893–1945), poseł ziemi
warszawskiej do Sejmu Ustawodawczego RP
(1919–1922) i do Sejmu I kadencji (1922–1927),
ślusarz mechanik

Jan Łakota (1881–1952), poseł z Sosnowca do
Sejmu Ustawodawczego RP (1919–1922) i Sejmu II
kadencji (1928–1930) z okręgu Będzin, właściciel
młyna i majątku rolnego, działacz ludowy
i polityczny, członek rady gminy w Kromołowie

Leonard Mrożewski (1861–1943), poseł ziemi
kaliskiej do Sejmu Ustawodawczego RP
(1919–1922), nauczyciel, działacz społeczny
i oświatowy

Marceli Nowakowski (1882–1940), poseł ziemi
grójeckiej do Sejmu Ustawodawczego RP (1919–
1922), dr, ksiądz katolicki, działacz polityczny,
społeczny i oświatowy

Antoni Piotrowski (1877–1957), poseł ziemi
brzezińskiej do Sejmu Ustawodawczego RP
(1919–1922), rolnik, działacz samorządowy
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Stanisław Pomarański (1885–1943), poseł
okręgu Zamość do Sejmu Ustawodawczego RP
(1919–1922), działacz ludowy

Piotr Jakub Pussak (1891–1933), poseł ziemi
ostrowskiej do Sejmu Ustawodawczego RP (1919–
1922) i Sejmu I kadencji (1922–1927), murarz,
działacz społeczny, członek Rady Miejskiej
w Ostrowie Wielkopolskim

Jan Piotr Rudnicki (1867–1944), poseł do
Sejmu Ustawodawczego RP (1919–1922) i Sejmu
I kadencji (1922–1927), działacz społeczny,
starszy Cechu Rzeźbiarzy i Kamieniarzy,
prezes warszawskiego okręgu Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”

Zygmunt Sędzimir (1881–1933), poseł z okręgu
częstochowskiego do Sejmu Ustawodawczego
RP (1919–1922), ksiądz katolicki, proboszcz
w Kamienicy Polskiej, radca Kurii Biskupiej
w Częstochowie, działacz społeczny

Stefan Sołtyk (1880–1945), poseł do Sejmu
Ustawodawczego RP (1919–1922) i do Sejmu
I kadencji (1922–1927), senator RP (1930–1935),
nauczyciel, działacz polityczny, dyrektor
gimnazjum w Radomiu, wydawca i redaktor
„Gazety Radomskiej”

Stanisław Staszyński (1890–1957), poseł ziemi
kujawskiej do Sejmu Ustawodawczego RP
(1919–1922), nauczyciel, sekretarz Centralnego
Zarządu Kółek Rolniczych
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Stanisław Suliński (1873–1951), poseł ziemi
płockiej do Sejmu Ustawodawczego RP
(1919–1922), ksiądz katolicki, proboszcz parafii
w Baboszewie i Rzekuniu, członek sejmiku
powiatowego w Płońsku, działacz społeczny,
m.in. kółek rolniczych
Kazimierz Sykulski (1882–1941), poseł do Sejmu
Ustawodawczego RP (1919–1922), ksiądz, działacz
oświatowy i gospodarczy, zginął w obozie
Auschwitz-Birkenau, błogosławiony Kościoła
rzymskokatolickiego

Teodor Szybiłło (1873–1937), poseł ziemi
sieradzkiej i wieluńskiej do Sejmu
Ustawodawczego RP (1919–1922), członek Rady
Miejskiej w Łodzi, współzałożyciel Resursy
Rzemieślniczej w Łodzi

Ignacy Thomas (1876–1938), poseł okręgu
gnieźnieńskiego do Sejmu Ustawodawczego
RP (1919–1922), działacz oświatowy, dyrektor
Drukarni Mieszczańskiej w Poznaniu

Juliusz Trzciński (1880–1939), poseł do Sejmu
Ustawodawczego RP (1919–1922), dr, ziemianin,
polityk, działacz społeczny, szef biura
Prawno-Politycznego Naczelnej Rady Ludowej
w Poznaniu, minister byłej Dzielnicy Pruskiej
(1921), prezes Rady Naczelnej Związku Obrony
Kresów Zachodnich

Józef Watulewicz (1868–1953), poseł ziemi
samborskiej do Sejmu Ustawodawczego RP (od
1922), ksiądz katolicki, długoletni proboszcz
parafii w Felsztynie, dziekan samborski
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Antoni Zaleski (1879-1946), rolnik, działacz
polityczny i społeczny, wójt gminy Rogozino,
członek Warszawskiej Izby Roniczej (1938)

Władysław Zdanowski [?], poseł ziemi
warszawskiej do Sejmu Ustawodawczego RP
(1919–1922)

Aleksander Żebrowski (1875–?), poseł
ziemi makowskiej (Mazowsze) do Sejmu
Ustawodawczego RP (1919–1922) i Sejmu
I kadencji (1922–1927), działacz oświatowy,
członek licznych organizacji rolniczych

Leonard Elżanowski [?], kierownik wydziału
Biura Sejmu, następnie Naczelnik Wydziału
Gospodarczego

Jerzy Pomykalski (1884–1941), prawnik, dyrektor
Kancelarii Tymczasowej Rady Stanu Królestwa
Polskiego (1917), organizator i dyrektor Biura
Sejmu Ustawodawczego RP (1919–1922), dyrektor
biura Sejmu i Senatu I kadencji (1922–1927)
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Przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych
i urzędnicy województwa śląskiego

Józef Rymer (1882–1922), pierwszy wojewoda
śląski (1922), górnik, działacz narodowy
i społeczny, reprezentant Polski na
Konferencji Pokojowej w Paryżu, organizator
i przewodniczący Naczelnej Rady Ludowej
(1921–1922), przewodniczący Tymczasowej
Śląskiej Rady Wojewódzkiej (1922), poseł do
Sejmu Ustawodawczego RP (1919–1922)
Zygmunt Żurawski (1873–1962), wicewojewoda
śląski (1922–1931), prawnik, działacz społeczny,
starosta opawski (1913–1918), członek
Rządu Krajowego w Cieszynie (1919), prezes
Zarządu Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyż
w Katowicach (od 1932)
Michał Bielak (1885–?), dr, inspektor skarbowy,
zastępca komisarza miasta Cieszyna (1920–1922),
naczelnik Wydziału Skarbowego Urzędu
Wojewódzkiego Śląskiego
Feliks Bocheński (1872–1925), dr praw,
działacz społeczny, prezes Sądu Okręgowego
w Cieszynie (1919–1921), delegat ministerstwa
sprawiedliwości przy Polskim Komisariacie
Plebiscytowym w Bytomiu i Naczelnej Radzie
Ludowej w Katowicach (1921–1922), prezes Sądu
Apelacyjnego w Katowicach, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Teatru w Katowicach

Eugeniusz Brzuska (1885–1938), ksiądz katolicki,
członek Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego
i Tymczasowej Śląskiej Rady Wojewódzkiej
(1922), poseł na Sejm Śląski (od 1922),
wiceburmistrz Cieszyna (1925–1927), proboszcz
w Ogrodzonej (od 1934)

Brunon Jan Buzek (1888–1982), inżynier,
naczelnik Okręgowego Urzędu Górniczego
w Rybniku i w Królewskiej Hucie (1922–1927),
dyrektor techniczny Generalnej Dyrekcji Kopalń
Księcia Donnersmarcka w Świętochłowicach
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Włodzimierz Dąbrowski (1892–1942), sekretarz
i adiutant W. Korfantego, członek Rządu
Krajowego w Cieszynie (1919), naczelnik
Wydziału Wojskowego w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim, prezes Sądu Administracyjnego
w Katowicach i katowickiej Rady Notarialnej,
starosta katowicki i dyrektor Policji
Województwa Śląskiego (1924–1925), poseł na
Sejm Śląski (1922–1935)
Bronisław Flach [?], wieloletni naczelnik gminy
Orzegów (1903–1924), naczelnik komisaryczny
gminy Godula (1924–1927), członek Tymczasowej
Śląskiej Rady Wojewódzkiej (1922), prezes
Związku Gmin Województwa Śląskiego
Alfons Górnik (1886–1939), prawnik, działacz
społeczny i polityczny, działacz plebiscytowy,
członek Naczelnej Rady Ludowej, pierwszy
polski burmistrz Katowic (1922–1928), prezes
Związku Miast i Gmin Województwa Śląskiego
Michał Grajek (1883–1947), działacz społeczny
i narodowy, członek Tymczasowej Śląskiej
Rady Wojewódzkiej (1922), członek polskiej
delegacji na rozmowy pokojowe w Genewie,
prezes Związku Górników Związku Zawodowego
Polskiego, wicemarszałek Sejmu Śląskiego
(1922–1929), senator RP (1928-1930, 1935, 1939)

Wiktor Hinze [?], dr, Komisarz Państwowy
Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej, prezes
Urzędu dla Spraw Mniejszości w Urzędzie
Wojewódzkim Śląskim i Generalny Komisarz
Zdawczy dla Górnego Śląska
Bernard Jankowski (1886–1964), działacz
społeczny i związkowy, członek Tymczasowej
Śląskiej Rady Wojewódzkiej (1922), działacz
organizacji i partii niemieckich na Śląsku, poseł
do Sejmu Śląskiego, poseł do Sejmu RP II i III
kadencji (1928–1935), wysiedlony do Niemiec
w 1945 r.

42

Marian Kaczkowski [?], sekretarz Tymczasowej
Śląskiej Rady Wojewódzkiej

Antoni Kaulich [?], inżynier, radca budowlany,
kierownik Oddziału Robót Publicznych Urzędu
Wojewódzkiego Śląskiego, członek Sądu
Rozjemczego Izby Handlowej w Katowicach

Józef Kiedroń (1879–1932), dyrektor
Departamentu do spraw śląskich Ministerstwa
Przemysłu i Handlu (1922–1923), minister
Przemysłu i Handlu (1923–1925), członek
Tymczasowej Śląskiej Rady Wojewódzkiej (1922),
prezes Syndykatu Polskich Hut Żelaza

Jan Jakub Kowalczyk (1872–1941), działacz
narodowy i plebiscytowy, publicysta, konsul
polski we Wrocławiu (1920–1921), członek
Naczelnej Rady Ludowej, członek Tymczasowej
Śląskiej Rady Wojewódzkiej (1922), senator RP
(1922–1927)

Teodor Kubina (1880–1951), dr teologii i filozofii,
ksiądz katolicki, działacz plebiscytowy,
proboszcz parafii NMP w Katowicach, członek
Tymczasowej Śląskiej Rady Wojewódzkiej (1922),
pierwszy biskup utworzonej w 1925 r. diecezji
częstochowskiej

Brunon Paweł Kudera (1876–1942), adwokat,
śląski działacz społeczno-polityczny, prezes
Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku
(1920–1927), członek Tymczasowej Śląskiej Rady
Wojewódzkiej (1922), wiceburmistrz Mysłowic
(1927–1939)
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Leonard Kuntze (1884–1958), prawnik, działacz
plebiscytowy, kierownik i dyrektor Inspektoratu
Poczt i Telegrafów (1922–1930)

Michał Lewek (1878–1967), ksiądz katolicki,
prałat, infułat, działacz plebiscytowy,
naczelnik Wydziału Kościelnego przy Urzędzie
Wojewódzkim Śląskim (1922–1923), proboszcz
parafii św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
(1923–1967)

Zygmunt Malawski (1879–?), inżynier, pierwszy
starosta górniczy na Śląsku w Wyższym Urzędzie
Górniczym w Katowicach (od 1922), dyrektor
Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

Jan Mildner (1887–1960), dr praw, działacz
społeczny i polityczny, starosta katowicki
i dyrektor policji w Katowicach (1922–1924),
poseł do Sejmu Śląskiego I kadencji (1922–1929),
poseł do Sejmu RP I kadencji (1922–1927)

Tomisław Marian Morawski (1881–1946),
inżynier górnictwa, kierownik Wydziału Spraw
Śląskich w Ministerstwie Przemysłu i Handlu
(1919), dyrektor Głównej Dyrekcji Państwowych
Zakładów Górniczych i Hutniczych (1920),
wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego
w Katowicach (1922–1924), generalny dyrektor
Spółki „Lignoza” (1924–1931)
Ignacy Nowak (1887–1966), lekarz, działacz
społeczny i polityczny, uczestnik powstania
wielkopolskiego i III powstania śląskiego,
szef Wydziału Kultury Polskiego Komisariatu
Plebiscytowego, członek Naczelnej Rady
Lekarskiej w Warszawie, członek Rady Miejskiej
Królewskiej Huty (Chorzowa), poseł do Sejmu RP
III i IV kadencji (1930–1938)
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Jan Piprek (1887–1970), dr, działacz społeczny
i narodowy, pedagog, członek Polskiego
Komisariatu Plebiscytowego i Naczelnej Rady
Ludowej, członek Tymczasowej Śląskiej Rady
Wojewódzkiej (1922), autor podręczników
i wykładowca języka niemieckiego

Franciszek Popiołek (1868–1960), działacz
społeczny, nauczyciel, historyk, dyrektor
Gimnazjum w Cieszynie, członek Tymczasowej
Śląskiej Rady Wojewódzkiej (1922),
współorganizator Muzeum i Archiwum
w Cieszynie, prezes Cieszyńskiego Towarzystwa
Ludoznawczego (od 1929)

Józef Potyka (1886–1955), dr, powstaniec śląski,
działacz plebiscytowy, starosta świętochłowicki
(1922–1926), dyrektor Spółki Brackiej
w Tarnowskich Górach

Nikodem Renc (1888–1939), powstaniec śląski,
działacz plebiscytowy, kastelan (administrator)
gmachu Urzędu Wojewódzkiego (1922–1925),
radny miasta Katowice, ławnik sądowy,
restaurator, właściciel firmy transportowej,
dowódca oddziału ochotników i harcerzy
walczących w obronie Katowic w 1939 r.

Stanisław Ruciński (1872–1941), inżynier,
wiceprezes Dyrekcji Kolei Państwowych
w Katowicach, dyrektor Dyrekcji Kolei
Państwowych w Poznaniu (1926–1935)

Szymon Rudowski (1875–1941), inżynier hutnik,
działacz plebiscytowy, naczelnik Wydziału
Przemysłu i Handlu Urzędu Wojewódzkiego
Śląskiego (1922–1939), prezes Śląskiego
Okręgowego Związku Hokeja na Lodzie
(1931–1933)
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Wiktor Ryszka [?], kierownik Oddziału
Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego
Śląskiego, udziałowiec firmy „Carbo”
Towarzystwo Handlowe z o.o. w Królewskiej
Hucie (1922–1925), kierownik kupiecki firmy
„Jega” Fabryka Lakierów i Farb w Królewskiej
Hucie (1927–1932)
Ignacy Sikora (1882–1969), drukarz, polityk,
członek Naczelnej Rady Ludowej, powstaniec
śląski, członek Tymczasowej Śląskiej Rady
Wojewódzkiej (1922), poseł do Sejmu Śląskiego
(1922–1935), w czasie II wojny światowej delegat
Rządu RP na województwo śląskie

Jerzy Wojnar (1874–1959), inżynier hutnictwa
i górnictwa, pracownik Okręgowego Urzędu
Górniczego w Cieszynie (1920–1921) i Wydziału
Przemysłu i Handlu Naczelnej Rady Ludowej
(1921–1922), wiceprezes Związku Przemysłu
Chemicznego RP, prezes Towarzystwa Opieki nad
Polakami w Czechosłowacji

Konstanty Wolny (1877–1940), dr praw,
działacz społeczno-polityczny i narodowy, szef
Wydziału Prawnego Polskiego Komisariatu
Plebiscytowego, członek Naczelnej Rady
Ludowej (1918–1922) i Tymczasowej Śląskiej Rady
Wojewódzkiej (1922), marszałek Sejmu Śląskiego
(1922–1935), inicjator utworzenia Biblioteki
Sejmu Śląskiego
Edward Zipser (1871–1941), inżynier,
przemysłowiec, współwłaściciel fabryki sukna
w Mikuszowicach Krakowskich, burmistrz
Mikuszowic Krakowskich (1905–1925), członek
Tymczasowej Komisji Rządowej Śląska
Cieszyńskiego, członek Tymczasowej Śląskiej
Rady Wojewódzkiej (1922)
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Przedstawiciele władz i urzędów państwowych
oraz samorządowych spoza województwa śląskiego

Ignacy Baliński (1862–1951), sędzia Sądu
Najwyższego, sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie, przewodniczący Rady Miejskiej
miasta stołecznego Warszawy (1918–1927), prezes
Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów

Henryk Charlemagne (1889–1973), zastępca
komendanta Policji Państwowej w Warszawie,
komendant wojewódzki policji w Białymstoku
(1926–1931), szef wydziału wyszkolenia
Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa
(1940–1944)

Józef Bogusław Gallot (1893–1949), inżynier,
inspektor pracy w Zagłębiu Dąbrowskim,
Okręgowy Inspektor IX Okręgu Inspekcji
Pracy w Katowicach (1928–1931), wiceminister
przemysłu i handlu (1932)

Stanisław Grzegorzewicz [?], członek Rady
Miasta Poznania (1919–1933), współzałożyciel
Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania

Wacław Kremky (1868–1929), sekretarz biura
Rady Miasta stołecznego Warszawy, członek
Komitetu Rozbudowy Warszawy

Seweryn Krzyżaniak [?], członek Rady Miasta
Poznania (1919–1925)
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Mieczysław Łęcki [?], dr, zastępca starosty
będzińskiego

Józef Marczewski (1870–1944), dr, lekarz,
działacz społeczny i samorządowy, prezydent
Częstochowy (1917–1927), właściciel Kliniki
Okulistycznej w Częstochowie

Stanisław Nowodworski (1873–1931), prawnik,
polityk, działacz społeczny, prezydent miasta
stołecznego Warszawy (1921–1922), minister
sprawiedliwości (1920–1921, 1923), senator
I kadencji Senatu RP (1922–1927)

Stanisław Franciszek Pękosławski (1870–1934),
inżynier technolog, wojewoda kielecki (1919–
1923), komisarz rządowy na powiat dąbrowskobędziński (od 1919), dyrektor handlowy
Towarzystwa „Saturn”

Cyryl Ratajski (1875–1942), prawnik, działacz
polityczny, powstaniec wielkopolski, prezydent
Poznania (1922–1924, 1926–1934), minister spraw
wewnętrznych (1924–1925), delegat Rządu RP na
Kraj (1940–1942)

Roman Stupnicki (?), dr praw, adwokat,
wiceprezydent Łodzi (1921–1923)

[nie odczytano], radny miasta stołecznego
Warszawy
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Przedstawiciele duchowieństwa
i związków wyznaniowych

Kazimierz Bączkiewicz (1871–1943)
ksiądz katolicki, infułat, wiceoficjał Sądu
Arcybiskupiego w Warszawie, kanonik Kapituły
Metropolitalnej Warszawskiej

Leon Błaszkowski (1857–1935), prawnik,
prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia
Sądu Najwyższego, prezes Synodu Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego RP

Jerzy Gautier (1874–1941), dr, ksiądz katolicki,
prawnik kanoniczny, wykładowca w Seminarium
Metropolitalnym w Warszawie, kanonik Kapituły
Metropolitalnej Warszawskiej

Jakub Glass (1864–1942), prawnik, działacz
luterański, pierwszy polski prezydent
Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego
w Warszawie, współzałożyciel Towarzystwa do
Badań Dziejów Reformacji w Polsce

Jan Kapica (1866–1930), ksiądz katolicki, prałat,
infułat, działacz społeczny i polityczny, poseł
do Sejmu Pruskiego, proboszcz parafii Marii
Magdaleny w Tychach, delegat biskupi dla
Polskiej części Górnego Śląska (1921–1922)

August Karol Loth (1869–1944), duchowny
ewangelicki, działacz społeczny, proboszcz
parafii ewangelicko-augsburskiej św. Trójcy
w Warszawie, radca konsystorza (1923–1937),
senior diecezji warszawskiej (1937–1939)
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Witold Prądzyński [?], ksiądz katolicki,
proboszcz Garnizonu Warszawskiego, proboszcz
parafii w Worowie k. Grójca

Feliks Bronisław Puchalski (1863–1929),
ksiądz katolicki, wykładowca Seminariów
Duchownych w Warszawie i Kielcach, kanonik
Kapituły Katedralnej w Kielcach i Kapituły
Metropolitalnej w Warszawie

Stefan Kazimierz Skierski (1873–1948),
duchowny ewangelicko-reformowany, zastępca
seniora Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
RP, superintendent generalny Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego w RP (1930–1948)

Aleksander Edward Syski (1876–1945),
ksiądz katolicki, pisarz i publicysta, działacz
Polonii amerykańskiej, od 1908 r. w Stanach
Zjednoczonych, organizator kilku parafii
w diecezji bostońskiej, od 1935 r. wykładowca
w Seminarium Polskim w Orchard Lake
(Michigan)

Antoni Władysław Szlagowski (1864–1956),
ksiądz katolicki, biskup pomocniczy warszawski
(1928–1956), profesor, rektor Uniwersytetu
Warszawskiego (1927–1928)
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Przedstawiciele wojska

Zygmunt Borkowski (1894–1976), rotmistrz,
referent Biura Ścisłej Rady Wojennej (1921–1922),
oficer sztabu generalnego (1924–1926), w czasie
II wojny światowej szef Gabinetu Naczelnego
Wodza, szef Służby Archiwalno-Muzealnej
Polskich Sił Zbrojnych (1944–1948), dyrektor
Instytutu Historycznego im. gen. W. Sikorskiego
w Londynie (1945–1956)
Paweł Chrobok (1873–1957), dr, działacz
narodowy, powstaniec śląski, pułkownik Wojska
Polskiego, szef Centrali Wychowania Fizycznego
na Górnym Śląsku (1920–1921)

Stefan Cieślak (1891–1954), oficer Legionów
Polskich, kapitan 30. pułku piechoty, pułkownik
dowódca 65. Starogardzkiego Pułku Piechoty
(1935–1939)

Stanisław Gall, właść. Stanisław Tomasz Gał
(1865–1942), dr filozofii, generał dywizji, biskup
polowy Wojska Polskiego (1919–1933), biskup
pomocniczy warszawski (1918–1919, 1933–1940),
administrator apostolski Archidiecezji
Warszawskiej (1940–1942)

Kazimierz Andrzej Horoszkiewicz (1867–1942),
generał brygady, dowódca 1. Pułku Strzelców
Podhalańskich, dowódca wkraczającej w 1922 r.
na Górny Śląsk 23. Dywizji Piechoty, od 1926 r.
w stanie spoczynku, w 1939 r. wywieziony w głąb
ZSRR, zmarł na Syberii

Marian Idzik [?], powstaniec śląski,
dyrektor Biura Pomocy dla Uczestników
Walk o Niepodległość przy Prezydium Rady
Ministrów, adiutant wiceministra Felicjana
Sławoja Składkowskiego, członek Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w Tarnowie
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Stefan Majewski (1867–1944), generał Armii
Austro-Węgier (1888–1918), generał dywizji
Wojska Polskiego (od 1918), szef Polskiej Misji
Wojskowej we Francji (1921), dowódca Okręgu
Korpusu Nr IV w Łodzi (1922–1924), Minister
Spraw Wojskowych (1925), od 1926 r. w stanie
spoczynku

Stanisław Niklas (1864–1943), pułkownik, od
1923 r. generał brygady, od 1935 r. w stanie
spoczynku
Kajetan Bolesław Olszewski (1858–1944),
od 1914 r. generał armii rosyjskiej, od 1918 r.
generał Wojska Polskiego, dowódca Okręgu
Generalnego „Kielce” (1918–1919), dowódca
Okręgu Generalnego „Łódź” (1919–1921), urzędnik
w Ministerstwie Spraw Wojskowych (1921–1924),
wojewoda wołyński (1924–1925)

Aleksander Osiński (1870–1956), generał major
armii rosyjskiej (od 1915), dowódca wojsk
polskich na Ukrainie (1918), generał dywizji
Wojska Polskiego (od 1918), dowódca Okręgu
Korpusu Nr V w Krakowie (od 1921), Inspektor
Szkół Wojskowych (od 1926), senator IV i V
kadencji Senatu RP (1935–1939), prezes Polskiego
Czerwonego Krzyża (od 1938)

Franciszek Ksawery Pusłowski (1875–1968),
hrabia, ziemianin, dyplomata, od 1919 r.
w Wojsku Polskim na Śląsku Cieszyńskim
i na terenie plebiscytowym, tłumacz
Ignacego Paderewskiego w czasie konferencji
pokojowej w Paryżu, adiutant generałów Emila
Gołogórskiego i Stanisława Szeptyckiego, od
1945 r. tłumacz przysięgły w Sądzie Okręgowym
w Krakowie, poeta, kolekcjoner obrazów, tkanin
i porcelany
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Kazimierz Szaszewski (1888–1960), rotmistrz,
żołnierz Legionów Polskich, czterokrotnie
odznaczony Krzyżem Walecznych, adiutant
gen. Stanisława Szeptyckiego, prezes Związku
Legionistów Polskich Oddział w Busku-Zdroju

Stanisław Szeptycki (1867–1950), hrabia,
generał major Armii Austro-Węgier (od 1917),
generał dywizji Wojska Polskiego (od 1918),
szef Sztabu Generalnego (1918–1919), minister
spraw wojskowych (1923), w czerwcu 1922 r. na
czele Wojska Polskiego obejmował przyznaną
Polsce część Górnego Śląska, od 1926 r. w stanie
spoczynku

Bronisław Wzacny (1889-1959), podpułkownik,
szef sztabu 23. Dywizji Piechoty (1922), dowódca
8 Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie (19271931), Rejonowy Inspektor Koni w Chełmnie
(1931-1932), od 1932 w stanie spoczynku

Jan [nie odczytano], adiutant 23. Dywizji
Piechoty
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Działacze społeczno-polityczni

Jan Witalis Bączkiewicz (1862–1932), lekarz,
prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
w Warszawie, członek Najwyższej Rady Zdrowia
przy Ministrze Zdrowia (od 1919)

Bolesław Jakimiak (1865–1942), dr medycyny,
działacz społeczny i narodowy, członek Ligi
Narodowej, członek Stowarzyszenia Lekarzy
Polskich, Związku Lekarzy Słowiańskich,
Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa,
dyrektor szpitala w Warszawie, ławnik miasta
stołecznego Warszawy

Czesław Marian Jankowski (1880–1940),
adwokat, działacz harcerski, drużynowy
21. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im.
I. Prądzyńskiego przy Gimnazjum Ziemi
Mazowieckiej

Józef Kawecki (1883–1959), działacz ludowy
i polityczny, administrator majątków na
Wołyniu i Podolu, właściciel gospodarstwa
w Wielkopolsce, poseł na Sejm RP I i III kadencji
(1922–1927, 1930–1935)

Roman Konkiewicz (1887–1939), lekarz,
działacz społeczny i niepodległościowy,
naczelnik wydziału organizacyjnego Polskiego
Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu,
uczestnik II i III powstania śląskiego, działacz
Związku Obrony Kresów Zachodnich w Poznaniu

Feliks Kupilas (1884–1966), działacz narodowy
i ludowy, członek Naczelnej Rady Ludowej na
Górnym Śląsku i Tymczasowej Śląskiej Rady
Wojewódzkiej (1922), członek polskiej delegacji
na rozmowy pokojowe w Genewie (1922), prezes
Związku Rolników Polskich na Śląsku
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Ludwik Mycielski (1854–1926), działacz
społeczny, przewodniczący Komitetu Obrony
Górnego Śląska, współtwórca Związku Obrony
Kresów Zachodnich, członek i prezes licznych
związków i towarzystw społecznych
Józef Wybicki (1866–1929), dr, lekarz, polityk,
starosta krajowy pomorski (1920–1921, 1923–
1929), minister Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej
(1921–1922), organizator i dyrektor Instytutu
Bałtyckiego

Adam Michał Zamoyski (1873–1940), hrabia,
ziemianin, uczestnik powstań śląskich,
członek wielu organizacji i stowarzyszeń,
prezes Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń
w RP (1918–1924), Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” (1925–1936),
Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego oraz
Związku Sokolstwa Słowiańskiego

Józef Zawadzki (1865–1937), dr, lekarz,
społecznik, założyciel i prezes Towarzystwa
Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Pogotowia
Ratunkowego) w Warszawie

Wincenty Zenkteller (?-1931), członek władz
Komitetu Obrony Górnego Śląska w Poznaniu,
kierownik wydziału kasowo-administracyjnego
Związku Obrony Kresów Zachodnich
Ludwik Zieliński [?], dr, przemysłowiec,
współorganizator Związku Młodzieży Polskiej
„Zet” w Monachium i Berlinie, członek
Ligi Narodowej (1900–1911), prezes Związku
Unarodowienia Szkół, wiceprezes Związku Pracy
Narodowej

55

Inni

Jerzy Jan Buzek (1874–1939), inżynier górnictwa
i hutnictwa, twórca procesu żeliwiakowego,
dyrektor naczelny Odlewni Żeliwa w Węgierskiej
Górce (1911–1939), wykładowca na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie (od 1927), prezes
Stowarzyszenia Odlewników Polskich

Stefan Czernecki [?] dr, księgowy, bankowiec,
dyrektor Okręgowego Banku Handlowego
w Warszawie na Okręg Górnośląski, prezes
Związku Księgowych Oddział w Poznaniu
Roman Kietlicz Rayski [?], właściciel dóbr Biała
Błotna w gminie Irządze

Leon Paweł Kryński (1866–1937), lekarz, prof.
zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego,
współzałożyciel i wiceprezes Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego
Wacław Mirski [?], profesor

Max Mongendre [?], polityk, dyplomata, konsul
generalny Francji w Katowicach i w Nowym
Jorku (1924–1931), poseł nadzwyczajny i minister
pełnomocny Francji w Boliwii

Maximilian Sabass (1874–?), przemysłowiec,
dyrektor Huty „Laura”, prezes Górnośląskiego
Związku Przemysłu Górniczo-Hutniczego,
członek Tymczasowej Śląskiej Rady
Wojewódzkiej (1922), poseł do Sejmu Śląskiego –
szef klubu mniejszości niemieckiej
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Leopold Wiktor Szefer (1881–1970), inżynier
górnictwa i hutnictwa, inspektor węglowy
w Cieszynie (1920–1921), komisarz plebiscytowy
w Bytomiu (1921–1922), wicedyrektor Wyższej
Szkoły Górniczej w Katowicach (1922–1927),
radca górniczy, wiceprezes Wyższego Urzędu
Górniczego w Katowicach (1924), generalny
dyrektor Spółki „Lignoza”

Por [nie odczytano], Topor [?]
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Przedstawiciele prasy

Jan Czempiński (1874–1938), dziennikarz,
wydawca, dokumentalista polskiego życia
teatralnego, redaktor „Kuriera Warszawskiego”
Włodzimierz Dworzaczek (1868-1950),
handlowiec, nauczyciel, dziennikarz,
przedstawiciel firmy handlowej w Mińsku,
nauczyciel w polskich szkołach, dziennikarz
m.in. „Kuriera Litewskiego”, przeniósł się do
Łodzi, a w 1921 r. do Poznania, ojciec genealoga
Włodzimierza Dworzaczka
Stanisław Teofil Jarkowski (1882–1947),
prasoznawca, dziennikarz, współorganizator
i wykładowca Wyższej Szkoły Dziennikarskiej
w Warszawie, członek Towarzystwa Literatów
i Dziennikarzy w Warszawie
Jan Kleczyński (1875–1939), pisarz, krytyk sztuki,
szachista, dziennikarz, korespondent w czasie
plebiscytu na Górnym Śląsku, publicysta wielu
czasopism, reprezentant Polski na nieoficjalną
olimpiadę szachową (1924)
Bronisław Koraszewski (1864–1924), dziennikarz,
działacz społeczny, narodowy i plebiscytowy,
współpracownik wielu polskojęzycznych gazet,
redaktor m.in. „Gazety Opolskiej”, założyciel
licznych polskich organizacji na Górnym Śląsku,
wielokrotnie aresztowany za prowadzenie
polskiej agitacji
Karol Kozłowski [?], redaktor tygodnika
o polskim charakterze propagandowym „Most –
Die Brücke” wydawanego z inicjatywy Polskiego
Komisariatu Plebiscytowego w językach
niemieckim i polskim
Jan Przybyła (1884–1942), działacz narodowy
i plebiscytowy, dziennikarz, korespondent pism:
„Katolik”, „Polak”, „Gazeta Ludowa”, „Kurier
Śląski”, współzałożyciel i redaktor „Kocyndra”,
kierownik Polskiej Agencji Telegraficznej
w Katowicach, kierownik Wojewódzkiego Biura
Prasowego w Katowicach, naczelnik gminy
Chropaczów
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Maria Ruszczyńska (1887–1978), nauczyciel,
współredaktor „Dziennika Poznańskiego”,
„Kuriera Poznańskiego”, „Gazety Narodowej”,
członek Związku Zawodowego Literatów
Polskich w Poznaniu
Józef Sieciński (?–1927), dziennikarz, działacz
społeczno-narodowy, prezes Towarzystwa
Oświaty Narodowej, wiceprezes Związku Prasy
Prowincjonalnej, redaktor tygodnika „Głos
Ludu”
Adam Szczepanik (1882-?), dziennikarz,
współorganizator Klubu Sprawozdawców
Politycznych, redaktor „Kuriera Warszawskiego”,
współzałożyciel Syndykatu Dziennikarzy
Warszawskich, dyrektor Telegraficznej Agencji
Wschodniej

Hieronim Wierzyński (1884–1943), dziennikarz,
działacz społeczny, współpracownik wielu
czasopism m.in. „Gazety Porannej”, „Gazety
Warszawskiej”, „ABC”, zastępca redaktora
naczelnego „Gońca Warszawskiego”, prezes
klubu Sprawozdawców Parlamentarnych
i wiceprezes Syndykatu Dziennikarzy
Warszawskich

[nie odczytano], współpracownik „Gońca
Krakowskiego”

Włodzimierz [nie odczytano] [?], redaktor
„Słowa Polskiego”
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Gedenkurkunde zur Erinnerung an die Übernahme Oberschlesiens durch die Republik Polen
– Die Geschichte eines Dokuments
Die am 16. Juli 1922 in Kattowitz unterzeichnete Gedenkurkunde bezüglich der Übernahme Oberschlesiens durch die Republik Polen ist eines der wertvollsten Dokumente, die
sich im Bestand des Staatsarchivs Kattowitz befinden.
Die Urkunde bezieht sich auf den Friedensvertrag von Versailles, der nach dem Ersten
Weltkrieg zwischen den Siegermächten und Deutschland geschlossen wurde sowie auf
die darin angekündigte Volksabstimmung und die Entscheidung der Pariser Botschafterkonferenz vom 20. Oktober 1921 über die Teilung Oberschlesiens. Deutschland und Polen
wurden dazu verpflichtet, die sozialen und wirtschaftlichen Fragen und den Minderheitenschutz auf dem geteilten Gebiet vertraglich zu regeln.
Am 15. Mai 1922 wurde in Genf das Deutsch-Polnische Abkommen unterzeichnet, auf
dessen Grundlage die vorbereitenden Maßnahmen zum Übergang der Staatsmacht durchgeführt werden konnten. Am 20. Juni 1922 marschierte die polnische Armee in Kattowitz
ein, danach in Königshütte, Lublinitz, Tarnowitz, Pless und Rybnik. Die Feierlichkeiten
und der Gedenkakt zur Übernahme eines Teils des Plebiszitgebietes durch Polen wurden
am 16. Juli 1922 im Kattowitzer Tadeusz Kościuszko-Park begangen. Die dafür vorbereitete, beschriebene Urkunde wurde in diesem Zusammenhang von 160 Personen unterzeichnet – darunter Vertreter der Regierung der Republik Polen und des gesetzgebenden Sejms,
Vertreter der Wojewodschaftsbehörden sowie auch der schlesischen Selbstverwaltung,
Geistliche und Militärs, soziale Aktivisten, Pressevertreter und Wissenschaftler. Das aus
zwei losen Karten aus Büttenpapier bestehende Dokument wurde von einem bekannten
oberschlesischen Künstler grafisch gestaltet – Stanisław Ligoń.
Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde die Urkunde im Schlesischen Wojewodschaftsamt
in Kattowitz aufbewahrt, und mit der Eröffnung des Schlesischen Museums in Kattowitz
1929 dorthin übergeben. Während des Krieges kam sie mit den übrigen Beständen des von
den Deutschen aufgelösten Museums in das Oberschlesische Landesmuseum nach Beuthen. Dort überdauerte sie den Krieg und wurde im Herbst 1951 im Rahmen einer gesamtpolnischen Aktion zur Zusammenführung von Archivalien dem Staatsarchiv in Kattowitz
übergeben, wo sie bis heute aufbewahrt wird.
Im Jahr 2018 wurde die Gedenkurkunde zur Erinnerung an die Übernahme Oberschlesiens durch die Republik Polen in das polnische Landesverzeichnis der Liste des Weltdokumentenerbes der UNESCO aufgenommen.
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Commemorative act of the acquisition of Upper Silesia by the Government of the
Republic of Poland. The history of one document
The commemorative act of taking over Upper Silesia by the Government of the Republic of Poland, signed on July 16, 1922 in Katowice, is one of the most valuable documents
stored in the State Archives in Katowice.
The act refers to the Versailles Peace Treaty concluded after the First World War between the victorious powers and Germany, the plebiscite announced in it and the decision
of the partitioning of Upper Silesia on 20 October 1921 made by the Ambassadors’ Conference. Germany and Poland were obliged to make an agreement regulating social, economic
and financial matters and protection of national minorities in the partitioned area.
On May 15, 1922, a German-Polish convention was signed in Geneva, which made it
possible to take action to prepare for the change of sovereignty. On June 20, 1922, the Polish
army entered Katowice, and then, successively, Królewska Huta, Lubliniec, Tarnowskie
Góry, Pszczyna and Rybnik. The ceremony of taking over of the plebiscite area was completed on July 16, 1922 in the T. Kościuszko Park in Katowice, by signing the commemorative act of taking over a part of Upper Silesia by Poland. It was signed by 160 people
– representatives of the Government and the Legislative Sejm of the Republic of Poland,
the authorities of the voivodship and the self-government of Silesia, clergy, military, social
activists, representatives of science and the press. The document, consisting of two loose
sheets of handmade paper, was developed graphically and produced by the renowned artist from Upper Silesia, Stanislaw Ligoń.
Before the Second World War, it was kept in the Silesian Voivodship Office in Katowice,
and after the creation of the Silesian Museum in Katowice in 1929, it was moved there. During the war, along with other collections of the museum liquidated by the Germans, it was
moved to the Oberschlesisches Landesmuseum in Bytom. There, it survived the war, and
in the autumn of 1951, as part of the nationwide archive merger action, it was handed over
to the State Archives in Katowice, where it is kept to this day.
In 2018, the commemorative act of uniting Upper Silesia with the Republic of Poland
was included in the National List of UNESCO Memory of the World Programme.
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Podpisanie protokołu przejęcia Katowic i powiatu katowickiego w obecności francuskiego kontrolera powiatowego de Vic’ a i starosty katowickiego J. Mildnera. Katowice, 19 czerwca 1922 roku (E. Szramek:
Uroczyste objęcie Górnego Śląska przez Polskę w 1922 roku. [W:] 1922-1937. Jednodniówka Śląskiego
Związku Akademickiego z okazji wygaśnięcia Konwencji Genewskiej i 15-lecia wkroczenia Wojska Polskiego na Górny Śląsk. Katowice 1937)
Podpisanie końcowego protokołu przejęcia całej przyznanej Polsce części Górnego Śląska w obecności
przedstawicieli Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej i Rządzącej i wojewody śląskiego J. Rymera,
Rybnik, 3 lipca 1922 roku („Polonia” nr 2764 z 19 VI 1932 r.)
Program uroczystości z okazji objęcia Górnego Śląska przez Polskę, Katowice, 16 lipca 1922 roku (AP
Katowice, Naczelna Rada Ludowa w Bytomiu, sygn. 151)
Uroczysta polowa msza św. w katowickim parku im. T. Kościuszki, 16 lipca 1922 roku (AP Katowice,
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach, Zbiór dr Włodzimierza Dąbrowskiego, sygn. 3)
Uczestnicy uroczystej mszy św. w katowickim parku im. T. Kościuszki, 16 lipca 1922 roku. Na pierwszym planie przedstawiciele Rządu i Sejmu Ustawodawczego („Tygodnik Ilustrowany” nr 30 z 22 VII
1922 r., fot. Wacław Saryusz Wolski)
Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji z całej Polski ze sztandarami w czasie mszy św. w parku im.
T. Kościuszki, Katowice, 16 lipca 1922 roku („Ilustrowany Tydzień Śląsko-Dąbrowski” nr 4 z 23 VII
1922 r., fot. Stanisław Pierzchalski)
Wojewoda śląski J. Rymer przekazuje ministrowi spraw wewnętrznych A. Kamieńskiemu jako dar bryłę
węgla symbolizującą bogactwa śląskiej ziemi, Katowice, 16 lipca 1922 roku („Tygodnik Ilustrowany” nr
30 z 22 VII 1922 r., fot. Wacław Saryusz Wolski)
Przemówienie ministra A. Kamieńskiego podczas uroczystości w parku im. T. Kościuszki, Katowice, 16
lipca 1922 roku („Ilustrowany Tydzień Śląsko-Dąbrowski” nr 4 z 23 VII 1922 r., fot. Stanisław
Pierzchalski)
Minister A. Kamieński jako przedstawiciel Rządu RP podpisuje akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski, Katowice, 16 lipca 1922 roku („Tygodnik Ilustrowany” nr 30 z 22 VII 1922 r., fot. Wacław Saryusz Wolski)
Minister A. Kamieński przekazuje podpisany już akt objęcia Górnego Śląska przez Polskę wojewodzie
śląskiemu J. Rymerowi, Katowice, 16 lipca 1922 roku („Tygodnik Ilustrowany” nr 30 z 22 VII 1922 r.,
fot. Wacław Saryusz Wolski)
Defilada wojska polskiego na katowickim rynku podczas uroczystości 16 lipca 1922 roku. („Ilustrowany
Tydzień Śląsko-Dąbrowski nr 4 z 23 VII 1922 r., fot. Stanisław Pierzchalski)
Przedstawiciele duchowieństwa uczestniczący w uroczystościach przed tymczasową siedzibą Urzędu Wojewódzkiego, Katowice, 16 lipca 1922 roku. Pośrodku biskup polowy Wojska Polskiego Stanisław Gall
(„Ilustrowany Tydzień Śląsko-Dąbrowski” nr 4 z 23 VII 1922 r. , fot. Stanisław Pierzchalski)
Sala w Urzędzie Wojewódzkim Śląskim, w której prezentowany był w czasie wystawy pamiątek powstań
śląskich i plebiscytu akt objęcia Górnego Śląska przez RP, Katowice, 1936 rok („Zarania Śląskie” z. 3
z 1936)
Sala Pompejańska Pałacu Belwederskiego w Warszawie, w której prezentowany był w dniach 28-30 IX
2018 r. na wystawie „Dokumenty Niepodległej” pamiątkowy akt objęcia Górnego Śląska przez RP, Warszawa 2018 rok (fot. ze zbiorów E. Matuszek)
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