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Początki obchodów 11 listopada
11 listopada  został świętem narodowym stosunkowo 
późno, bo dopiero w roku 1937 na mocy uchwały z 23 
kwietnia. Jednakże środowiska legionowe, wojskowe 
oraz osoby związane z marszałkiem Józefem Piłsud-
skim zwyczajowo świętowały ten dzień już od pierw-
szych lat po odzyskaniu niepodległości. Po przewrocie 
majowym w 1926 roku obchody warszawskie stały się 
szczególnie uroczyste – odbywały się na Placu Saskim, 
później przemianowanym na plac Józefa Piłsudskie-
go i zaczęły przypominać święto państwowe, włącznie 
z ogłoszeniem 11 listopada dniem wolnym od pracy 
dla urzędników państwowych. 

Uczynienie 11 listopada pełnoprawnym świętem 
państwowym spotkało się z niechęcią ówczesnej pra-
wicy oraz ludowców, którzy starali się dystansować 
od Marszałka, a do władz sanacyjnych podchodzili z 
nieskrywaną niechęcią. 11 listopada 1918 r. Rada Re-
gencyjna przekazała bowiem Józefowi Piłsudskiemu 
władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych 
jej wojsk polskich.  Tym samym w optyce opozycji wy-
darzenie miało na celu przede wszystkim budowanie 
legendy nieżyjącego Piłsudskiego, umacnianie jego 
kultu i poprawę społecznego odbioru obozu rządowe-
go. Podpisane przez Niemców w lesie pod Compiègne 
zawieszenie broni kończące I wojnę światową było od-
bierane jedynie jako pretekst do ustanowienia nowego 
święta. Rozdźwięk w sposób szczególny widoczny był 
w prasie – prosanacyjna (na Górnym Śląsku związana 
z wojewodą Michałem Grażyńskim) wypowiadała się 
pozytywnie o nowym święcie i jego znaczeniu dla kul-
tury i państwowości; entuzjastycznie publikowała pla-
ny obchodów nowego święta w poszczególnych miej-
scowościach. Opozycyjna natomiast zachowywała dy-
stans i  odchodziła chłodniej do Dnia Niepodległości. 
W gazecie Wojciecha Korfantego „Polonii” 11 listopa-
da 1937 roku ukazał się obszerny anonimowy artykuł, 
być może pióra samego Korfantego, w którym autor 
podawał w wątpliwość zasadność tej, a nie innej daty 
(Dzień 11 listopada uznany został za święto państwowe 
Polski. Mniejsza o to, czy wybór ten odpowiada ściśle 
prawdzie historycznej i odczuciu słuszności narodu. 
Mniejsza też o to, że uznanie tego dnia za oficjalną datę 
odrodzenia niepodległości państwowej Polski, podykto-
wane było w znacznej części partykularnymi względa-
mi politycznymi. Na progu roku dwudziestego, „Polo-
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nia” 1937, nr 4696 r. 14, s. 1.). Przy czym podkreślał, 
że niezbędny jest żywy symbol polskiej niepodległo-
ści, który w coraz cięższej sytuacji politycznej będzie 
dodawać otuchy oraz nadziei Polakom ponad jakimi-
kolwiek podziałami politycznymi (O wiele ważniejsze 
jest, aby ten symbol nie był rzeczą martwą i konwen-
cjonalną i aby skupiał w sobie uczucia całego narodu, 
uczucia, które nie znosi zewnętrznego przymusu i na-
rzuconych form. […] Polska jest szczególnie zagrożo-
na. Wtłoczona między dwie imperialistyczne potęgi 
militarne, o ustrojach opartych na gwałcie i nienawi-
ści, skazana jest na to, aby być silną. A siła to nie tylko 
wyszkolona i dobrze zorganizowana armia. To przede 
wszystkim potęga zbiorowa, której nie potrafi zastąpić 
żaden twór sztuczny, oderwany od społeczeństwa i na-
rzucony z góry Na progu roku dwudziestego, „Polonia” 
1937, nr 4696 r. 14, s. 2.). Polityczny spór o zasadność 
wyboru daty 11 listopada był przedmiotem debaty pu-
blicznej aż do czasu napaści Niemiec na Polskę.

Obchody Święta Niepodległości na Górnym  
Śląsku
W 1937 roku na Górnym Śląsku, tak jak i   reszcie kraju 
odbyły się pierwsze obchody nowego święta państwo-
wego. Siłą zwyczaju świętowanie często rozpoczyna-
ło się już popołudniem 10 listopada i kontynuowane 
było w dniu następnym. W Katowicach, stolicy woje-
wództwa, odbywały się główne uroczystości regional-
ne. To w nich uczestniczyli najwyżsi rangą przedsta-
wiciele duchowieństwa i administracji. Z przekazów 
prasowych jednak wiemy, że władze górnośląskich 
miast dekorowały patriotycznie przestrzeń publiczną 
i powszechnie organizowały własne lokalne obchody. 

W Chorzowie pierwsze uroczystości miały miejsce już 
10 listopada. O godzinie 18:45 odbył się capstrzyk po-
łączony z dwoma pochodami – wojskowym oraz daw-
nych powstańców śląskich. Uroczystości kontynu-
owane następnego dnia rozpoczęły się porannym na-
bożeństwem na Placu Marszałka Piłsudskiego (rynku) 
połączonym z  defiladą wojskową, w której uczestni-
czyli członkowie różnych organizacji młodzieżowych. 
Pochód miał przejść ulicą Wolności, gdzie przedsta-
wicielom armii wręczono dar ufundowany przez Koło 
Związku Bytomiaków Huty „Pokój” – przyozdobio-
ny okolicznościowo ciężki karabin maszynowy oraz  
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Przypadająca w  tym roku 
104. rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści jest dobrym momen-
tem, aby przypomnieć 
o  międzywojennych sto-
warzyszeniach podziem-
nych, stanowiących kuź-
nię polskich idei, anonsu-
jących narodowowyzwo-
leńcze zrywy górnośląskie 
w  latach 1919-1921. War-
to zauważyć, że miejscem 
ogniskującym tajne brac-
twa był Wrocław z   racji 
wielu polskich studentów 
(reprezentujących osoby 
świeckie i      duchowień-
stwo) kształcących się 
na tamtejszym uniwersy-
tecie, z   pośród których 
można wymienić później-
szych, słynnych organiza-
torów plebiscytu na Gór-
nym Śląsku i   działaczy 
społeczno-politycznych, 
jak: Wojciech Korfanty, 
Konstanty Wolny, Jan Ja-
kub Kowalczyk, Brunon 
Kundera, Jan Brandys, 
Józef Jagło, Franciszek 
Długosz, Mateusz Bie-
lok, Władysław Robota, 
czy też Emanuel Twórz. 

Wszyscy oni byli człon-
kami Towarzystwa Aka-
demików Górnośląskich 
(dalej TAG) – studenc-
kiej organizacji założonej 
w   1892 r. przez ks. Ka-
rola Myśliwca i   zduszo-
nej przez pruską cenzurę 
w   1899 r. TAG promo-
wał język polski poprzez 
broszury i   udostępniane 
książki oraz krzewił po-
stawy patriotyczne. 

Inną organizacją był 
Związek Młodzieży Pol-
skiej, określany też jako 
„Zet”. Bractwo „Zetowe”, 
którego pomysłodawcą 
był w    1885 r. powsta-
niec styczniowy pułkow-
nik Zygmunt Miłkow-
ski, zostało utworzone 
w   1887 r. przez Zygmunta 
Balickiego, ideologicznie 
sprzyjało obozowi Naro-
dowej Demokracji. „Zet” 
postulowało wychowanie 
młodzieży w   poczuciu 
dumy i    przywiązania do 
Polski, która miała się od-
rodzić oraz wytyczaniem 
szlaku narodowego po-
stępu uwzględniającego 
prymat kultury polskiej. 

„Zetowcy” zakładaniem 
tajnych kółek oświato-
wych i  bibliotek, a  także 
manifestowaniem pol-
skości przez odczyty. 

Kolejnym stowarzysze-
niem, gromadzącym 
głównie studentów Wy-
działu Teologii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego 
było „Kółko Polskie”. 
Jego misją było podno-
szenie poziomu znajo-
mości języka polskiego 
pośród przyszłych ka-
płanów, którzy nie ulegli 
germanizacji i   planowali 
prowadzenie działalności 
duszpasterskiej na Gór-
nym Śląsku. Coniedzielne 
zebrania „Kółka” przewi-
dywały pogadanki, od-
czyty, deklamacje. „Kół-
ko” tworzyli m.in.: ks. 
Józef Czempiel, ks. Ma-
teusz Bielok, ks. Edward 
Adamczyk, ks. Franciszek 
Skiba. Kres aktywności 
„Kółka” nastąpił 10 li-
stopada 1906 r. na mocy 
pisma kard. Georga Kop-
pa, ordynariusza diecezji 
wrocławskiej, o  całkowi-
tym rozwiązaniu organi-
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zacji, które ukazało się na 
łamach „Berliner Tages-
blatt”. Niezgoda na taki 
stan rzeczy spowodowa-
ła, że ks. Józef Niedzie-
la objął przewodnictwo 
nad podziemną komórką 
„Swoi", która została uru-
chomiona w    miejsce zli-
kwidowanego „Kółka”. 

W   dziejach propolskich 
organizacji podziemnych 
niemałą rolę odegrały też 
dwa bractwa związane 
z  Kościołem protestanc-
kim na Śląsku Cieszyń-
skim. Pierwsze to „Jed-
ność” założone przez pa-
stora i   kapelana Wojska 
Polskiego – Józefa Mami-
cę. Kolejna konspiracyjna 
działalność to „Macierz 
Szkolna” zainicjowana 
przez Józefa Lasotę – pro-
boszcza parafii ewange-
licko-augsburskiej w  Ja-
worzu. Obydwie organi-
zacje, poza ewangelizacją 
w  języku polskim i  pracą 
kulturalno-oświatową, 
agitowały za akcesją Gór-
nego Śląska do Polski.

dr Michał Sikora
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samochód. Dalsze ofi-
cjalne świętowanie miało 
miejsce w Domu Ludo-
wym, gdzie odbyły się 
dwie akademie – pierw-
sza o godzinie 16 dla woj-
ska, druga o 19 dla ludno-
ści cywilnej.

W Chropoczowie ob-
chody rozpoczęły się na-
bożeństwem, uroczystą 
akademią i późniejszym 
złożeniem wieńca pod 
pomnikiem powstań-
ców śląskich. Następnie 
miał się odbyć tam kon-
cert pieśni żołnierskiej 
odtwarzanej z płyt. Po-
mimo niesprzyjającej 
pogody święto spotkało 
się z entuzjastycznym 
przyjęciem przez miesz-
kańców. Prasa relacjonu-
jąca obchody wspomina, 
iż w  wydarzeniu mogło 
wziąć udział około dwóch 
tysięcy osób.

Obchody święta w Lu-
blińcu również były roz-
łożone na dwa dni. 10 li-
stopada udekorowanymi 
w barwy narodowe ulica-
mi miasta miała przejść 
defilada wojskowa. Dzień 
później defiladę powtó-
rzono, przy czym oprócz 
wojska uczestniczyli 
w  niej członkowie ce-
chów, organizacji zawo-
dowych i młodzieżowych.

Obchody katowickie
Katowice były miejscem 
obchodów głównych, 
którym nadano najwyż-
szą państwową wagę. 
Miasto zostało przyozdo-
bione biało-czerwonymi 
flagami oraz draperiami. 
W oknach wystawiono 

portrety marszałka Pił-
sudskiego i gen. Edwar-
da Rydza-Śmigłego oraz 
podobizny Orła Białego. 
Uroczystości rozpoczęły 
się o godzinie 10 od na-
bożeństwa na stadionie 
Kościuszki, przy czym 
wyraźny jest ścisły zwią-
zek obrzędu religijnego 
ze świętem państwowym. 
Ołtarz otoczono sztanda-
rami, symbolika narodo-
wa była wszechobecna, 
a w pierwszym rzędzie 
zasiadali: wojewoda Mi-
chał Grażyński, dowód-
ca 23 Górnośląskiej Dy-
wizji Piechoty płk. Jan 
Jagmin-Sadowski oraz 
działacz niepodległościo-
wy i wicemarszałek sejmu 
śląskiego Włodzimierz 
Dąbrowski. Po nabożeń-
stwie udekorowano  ofi-
cerów odznaczeniami 
i przekazano armii dar 
zebrany ze składek pra-
cowników koncernów 
„Wspólnota Interesów” 
i Robur” – samochód te-
renowy, dwa motocykle, 
dwa ciężkie karabiny ma-
szynowe oraz 24 rowery. 
Następnie o  godzinie 11 
miał miejsce „odmarsz 
defilady” i   przeniesie-
nie uroczystości na Plac 
Marszałka Piłsudskiego, 
jak nazywano dzisiejszy 
rynek, gdzie pod budyn-
kiem teatru stanęła try-
buna z barwami narodo-
wymi, w której zasiadali 
przedstawiciele władz 
administracyjnych i pań-
stwowych (m.in. Gra-
żyński), przedstawiciele 
organizacji społecznych, 
duchowieństwo, wojsko-
wi. Odbyła się przed nią 
godzinna defilada, w któ-

rej maszerowali żołnierze, 
członkowie organizacji 
młodzieżowych i urzęd-
nicy państwowi. Wedle 
przekazów prasowych 
wydarzenie miało cie-
szyć się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców, 
których do uczestnictwa 
nie zniechęcił padający 
od poprzedniego dnia 
ulewny deszcz. Dalsze 
uroczystości z udziałem 
najwyższych władz wo-
jewództwa przeniosły się 
do kasyna oficerskiego, 
gdzie przemówienia wy-
głosili wojewoda Grażyń-
ski i pułkownik Jagmin-
-Sadowski. Szeregowi 
żołnierze mogli uczest-
niczyć w akademii żoł-
nierskiej zorganizowanej 
przez Polski Biały Krzyż, 
która odbyła się o godzi-
nie 16 w teatrze, a cywile 
posłuchać na rynku kon-
certu orkiestry wojskowej 
między godziną 16 a 18. 
Zakończeniem uroczy-
stości państwowych było 
przedstawienie teatralne 
„Zygmunt August” wy-
stawione w Teatrze im. 
Wyspiańskiego, poprze-
dzone odegraniem hym-
nu przez Orkiestrę Sym-
foniczną Towarzystwa 
Muzycznego i przemową 
patriotyczną Władysława 
Dzięgiela. Co ciekawe,  
w  informacjach praso-
wych o tym wydarzeniu 
wielokrotnie podkreśla-
no, że ze względu na uro-
czysty państwowy cha-
rakter na przedstawieniu 
obowiązuje strój wieczo-
rowy.

Oprócz działań państwo-
wych w Katowicach miał 

miejsce szereg aktyw-
ności oddolnych nakie-
rowanych na celebrację 
nowego święta. Dla przy-
kładu – o godzinie 9 rano 
przed lokalem Zarządu 
Powiatowego na ulicy 
Stawowej 20 zebrali się ze 
sztandarami weterani po-
wstań śląskich, po czym 
o godzinie 9:15 odmasze-
rowali w stronę stadionu 
Kościuszki, by dołączyć 
do głównych obchodów 
święta niepodległości. 
Z kolei członkowie Okrę-
gowego Związku Motocy-
klowego zebrali się o 8:30 
przy ulicy Katowickiej 53, 
aby zamanifestować jed-
ność z wojskiem. W pra-
sie ukazały się też odezwy 
do członków Śląskiego 
Okręgowego Związku 
Lekkiej Atletyki, by jak 
najliczniej wzięli udział 
w obchodach Święta Nie-
podległości w swoich 
miastach.

Ponadto właściciele ra-
dioodbiorników mieli 
możliwość zapoznania 
się tego dnia ze specjal-
nym okolicznościowym 
programem Polskiego 
Radia, przeznaczonym do 
odsłuchu „indywidualnie 
i zbiorczo”. O 9 rano ra-
dio transmitowało nabo-
żeństwo z Ostrej Bramy 
(Wilno), a o 10 koncert 
piosenki legionowej z Ło-
dzi. Na 17 przewidziano 
odczyt fragmentów pism 
Józefa Piłsudskiego, z ko-
lei o godzinie 18 odgry-
wano utwory Ignacego 
Paderewskiego. W trak-
cie dnia nadawano róż-
ne patriotyczne audycje 
poświęcone odrodzeniu 
Polski.
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Podsumowanie
Spoglądając na pierw-
sze państwowe obcho-
dy święta niepodległo-
ści z perspektywy czasu, 
można dostrzec kilka 
widocznych elementów 
konstytuujących ramy 
wydarzenia. Święto mia-
ło charakter ściśle milita-
rystyczny, a wojsko było 
kluczowym uczestnikiem 
obchodów. Spora część 
obchodów sprowadzała 
się do  manifestacji jed-
ności z wojskiem oraz 
udzieleniu mu wsparcia 
symbolicznego lub mate-
rialnego w postaci darów. 
W wydarzeniu obecne są 
też wprost wątki religij-
ne. Obecność duchow-
nych oraz powszechność 
okolicznościowych na-
bożeństw zdawały się 
podnosić rangę święta do 
quasi-religijnej. Organi-
zatorzy obchodów kładli 
też bardzo duży nacisk 
na obecność organizacji 
młodzieżowych w trak-
cie obchodów. Z jednej 
strony miało to być mani-
festacją oddania sprawie 
polskiej osób młodych, 
z drugiej zapewne było 
postrzegane jako element 
patriotycznego przy-
sposobienia młodzieży. 
Wreszcie w święcie zde-
cydowanie był widoczny 
ślad kultu jednostki – Jó-
zefa Piłsudskiego.

Państwowe święto nie-
podległości w II RP z ca-
łym ceremoniałem ob-
chodzone było krótko. 
Zaledwie dwukrotnie – 
w  roku 1937 i 1938. Ob-
chody w 1939 roku zosta-
ły uniemożliwione przez 

napaść niemiecką na 
Polskę. Pod okupacją ofi-
cjalne świętowanie było 
niemożliwe, choć polskie 
podziemie niepodległo-
ściowe starało się przypo-
minać, że Polska jeszcze 
nie upadła poprzez róż-
ne drobne akcje dywer-
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sji w ten szczególny dla 
polskiej państwowości 
dzień. Po wojnie władze 
komunistyczne w miejsce 
11 listopada ustanowiły 
nowe święto – Narodowe 
Święto Odrodzenia Pol-
ski obchodzone 22 lipca 
(rocznica ogłoszenia ma-

nifestu PKWN). Święto 
Niepodległości 11 listo-
pada powróciło dopiero 
w 1989 roku, natomiast 
Święto Odrodzenia Polski 
zostało zniesione w 1990 
roku.

dr Michał Spurgiasz 



urzędach na Górnym Śląsku, gdy polak przychodzi 
i zwraca się do urzędnika w języku polskim, otrzymuje 
odpowiedź, że urzędnik nie rozumie języka polskiego, 
albo co gorzej, urzędnik ten ujawnia nieraz jeszcze tę 
samą butę, jaką ujawniali urzędnicy niemieccy, w tych 
czasach, kiedy Górny Śląsk należał jeszcze do Państwa 
niemieckiego. Sądzę, że ten stan rzeczy jest niegodny 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest niegodny Województwa 
Śląskiego i należy temu położyć kres.

My pragniemy z  tern skończyć w  ten sposób, 
że chcemy dać Państwu to, co się Państwu należy; 
w  niczem jednak nie pragniemy umniejszyć praw 
mniejszości narodowej. Projekt ten, któryśmy 
przygotowali w  całej pełni gwarantuje mniejszości 
narodowej te prawa, które je daje konwencja genewska. 
Ale i  współobywatele nasi języka niemieckiego 
przyznają mi, że w każdem paastwie winien być język 
urzędowy, że tym językiem urzędowym w  Państwie 
polskiem musi być język polski.

Ten niepożądany stan rzeczy, na jaki patrzymy 
na Górnym Śląsku, prowadzi do tak skandalicznych 
stosunków, jak np. ta sprawa z  nazwami ulic 
w  Katowicach. Ta rzecz ciągnęła się przez całe 
miesiące, zanim Rada miejska zdołała się zdecydować, 
że należy jednak ulicom w  stolicy Województwa 
Śląskiego nadać nazwy polskie, a  jeszcze tę sprawę 
zupełnie połowicznie załatwiła. Proszę nie posądzać 
mnie o  to, abym był wrogiem kulturze niemieckiej, 
tej kulturze, którą wydała Szyllerów, Goethych 
i Kantów, ja mam dla niej szacunek i wysoko ją cenię. 
Na tej literaturze, na tej poetach duchowych wielkich 
genjuszów niemieckich ja sam i  inni moi rodacy 
się kształcili, ale śmiesznem mi się wydaje, jeżeli 
umotywowanie pozostawienia niektórych nazw ulic 
w  Katowicach powołuje się na różnych zasłużonych 
ludzi jak Augusta Schneidera i  innych. Ja Augusta 
Schneidera znam tylko z  tego, – byłem wówczas 
chłopcem, chodzącym tu do gimnazjum – dziś to 
nieboszczyk – nie powinno się może o  nim mówić 
– należał on do najzaciętniejszych wrogów polaków. 
Czyż mamy interes, w  tern, aby nazwiska tych ludzi 
uwieczniać w  nazwach naszych ulic? Sądzę, że nasi 
współobywatele języka niemieckiego absolutnie nie 
będą mieli nic przeciwko temu, jeżeli tego rodzaju 
pozostałości wspomnienia zostaną z  widoku miast 
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[Sprawozdanie stenograficzne z 11. posiedzenia Sejmu Śląskiego 
z  dnia 16. listopada 1922 r., [w:] Sprawozdanie Stenograficzne 
z Posiedzenia Sejmu Śląskiego, Katowice 1922.

Zebrała Aleksandra Goniewicz

Marszałek: (…) Punkt 3. porządku dziennego: 
wniosek p. ks. Brzuski i  tow. w  sprawie języka 
urzędowego w  Województwie Śląskiem. Do 
uzasadnienia wniosku ma głos p. Korfanty.

P. Korfanty: Wysoka Izbo! Właściwie, to powinno 
być jednem z pierwszych zadań Województwa i T. R. W. 
[Tymczasowej Rady Wojewódzkiej], aby uregulowano 
sprawę języka urzędowego w  Województwie. Fakt, 
że to się nie stało, prowadzi do najróżnorodniejszych 
niedogodności w całem naszem życiu publicznem.

W  każdym razie stwierdzam fakt, że niemal 
wszystkie urzędy i  władze nasze, szczególnie niższe 
urzędują nadał w  języku niemieckim, tak, jak 
byśmy się znajdowali tu w  Państwie niem., a  nie 
w  Państwie polsk. Znam ludzi, którzy otrzymując 
pisma z urzędów w  języku niemieckim, pozostawiali 
je bez odpowiedzi, i  niezałatwiwszy ich, odesłali 
tym urzędom z powrotem, a  te urzędy więcej się nie 
odzywają i  w  ten sposób te wszystkie sprawy wiszą 
w  powietrzu niezałatwione. Ja przynajmniej, jako 
obywatel Państwa polskiego, zgorszony jestem, gdy 
bezustannie władze do mnie zwracają się w  języku 
niemieckim i  sądzę, że tego uczucia każdy polak-
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej na Górnym Śląsku 
doznaje, ile razy urzędowe pisma w języku niemieckim 
otrzymuje. Idzie ta rzecz jeszcze dalej, bo w niektórych 
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naszych usunięte. W  Poznaniu usunięto również 
nazwy takich ulic, jak ul. Wittinga, jednego z ostatnich 
burmistrzów w  m. Poznaniu, i  p.  Witting, który 
jeszcze żyje, gdy z  nim o  tern mówiłem, absolutnie 
nikomu tego za złe nie brał, i uważał za rzecz zupełnie 
w  porządku, że jego rodzinne nazwisko nie zostało 
w stolicy Wielkopolski uwiecznione.

Dlatego przewidujemy też inny sposób 
uregulowania sprawy nazw tych ulic. Ten sposób jest 
o tyle uzasadniony i prawny, że opiera się przeważnie 
na dotychczasowych przepisach ustaw pruskich.

Jedna zmiana tu zachodzi, że jest apelacja do Rady 
Wojewódzkiej. My na tym punkcie jesteśmy jeszcze 
liberalniejsi od dawniejszej ustawy.

Sądzę, że zbytecznem byłoby szeroko uzasadniać 
potrzebę tej ustawy o  języku urzędowym 
w  Województwie Śląskiem. Staraliśmy się – jeszcze 
raz tu podkreślam, – sformułować tę ustawę tak, ażeby 
nasamprzód obejmowała całe życie publiczne, dlatego 
jest włączony tu także artykuł, dotyczące języka 
urzędowego w  Sejmie; a  z  drugiej strony, staraliśmy 
się ująć tę ustawę tak, ażeby w niczem nie krzywdzić 
naszych współobywateli, mówiących po niemiecku, 
i żeby zobowiązania, jakie Polska w Genewie na siebie 
przyjęła co do terytorjum Górnego Śląska, zostały 
w całej pełni przez nas i przez władze wykonane.

Proszę Panów, by Panowie byli łaskawi projekt ten 
przekazać komisji prawniczej. (Brawa).

Marszałek: Głos ma p. Ulitz.

P. Ulitz (w przekładzie): Panie i Panowie! Samo się 
przez się rozumie, że w Państwie polskiem język polski 
musi być językiem urzędowym. I nie mamy zamieni 
przeciwko tej ustawie ( i) występować. Mamy jednak 
poważne wątpliwości co do niektórych artykułów 
tego projektu i  sądzimy, że wątpliwości te zostaną 
uwzględnione. W art. 1. ustawy jest mowa o publiczno-
prawnych instytucjach. My nie wiemy, co to znaczy? 
Prosilibyśmy to pojęcie dokładniej określić. Rada 
kościelna jest również publiczno-prawną instytucją. 
(P. Korfanty: Tego nie chcemy). W  projekcie ustawy 
będziemy musieli to pojęcie ściśle ustalić. Sądzę, że 
art. 1. tej ustawy wzorowany jest na ustawie pruskiej 
o  języku urzędowym. Mówi on o  języku urzędowym 
władz politycznych, zrozumiałą jest rzeczą, że język 
urzędowy władz politycznych musi być polskim,– 
inaczej być nie może. Jasnem jest również, co już kol. 
p.Korfanty tu podkreślił, że mniejszości niemieckiej 
muszą być zapewnione prawa, wypływające 
z  konwencji genewskiej. Niemcy muszą mieć prawo 
zwracać się do władz po niemiecku i  na żądanie, 

otrzymywać odpowiedź w języku niemieckim. Władza 
ma prawo odpowiadać w  języku niemieckim, lub 
polskim, ale my musimy mieć pewność, że tłomaczene 
niemieckie jest urzędowe i  że tekst niemiecki jest 
obowiązujący. Nie miałbym żadnych sprzeciwów co 
do tego, aby w wypadkach wątpliwych rozstrzygał tekst 
polski, – to musi być jednak wyraźnie zaznaczone. 
W  danym razie wszakże będzie koniecznem, aby 
zastrzeżenie było zrobione co do pism dokumentów, 
pochodzących z czasów niemieckich, że w wątpliwych 
wypadkach rozstrzygającym jest oryginał, gdyż te 
trudności mogą mieć miejsce. Jak nam wiadomo 
z  konwencji genewskiej, w  wielu kwestjach języki 
polski i niemiecki nie są dość ścisłe i musimy się wtedy 
zwracać do oryginału.

Następnie bylibyśmy przeciwni temu, aby do tej 
ustawy włączać postanowienia co do nazw ulic. Nie 
chcielibyśmy wnosić do tej ustawy, co do niej nie 
należy. Musimy pamiętać o tern, że stosunki prawne 
na dawnym Górnym Śląsku różnią się od stosunków 
w  obwodzie cieszyńskim. Na Górnym Śląsku nazwy 
ulic podlegają prawu policyjnemu i  odpowiednim 
instancjom, przez to prawo stworzonym. Na 
wschodnim Śląsku jest to prawo miast, lub gmin. Nie 
sądzę, abyśmy jednem pociągnięciem pióra mogli 
zmienić istniejące prawa, nie sądzę również, aby było 
celowem podnosić w tej ustawie kwestję przynależności. 
A  przy określaniu nazw ulic, decydującem powinno 
być stanowisko celowości, sądzę, że nie jest to kwestja 
narodowościowa, a  tylko kwestja życiowa. Pruska 
ustawa policyjna, która tu dotychczas obowiązuje, 
ustala, że zadaniem policji jest ułatwiać i  regulować 
ten ruch. Nazwy ulic powinny ten ruch tylko ułatwiać. 
Możemy zresztą inne wyjście z  tej sprawy wynaleść. 
Możemy według amerykańskiego wzoru oznaczać 
ulice liczbami. (P. Korfanty: Czemuście tego nie zrobili 
gdyście tu byli panami?). Kiedy przechrzcimy ulice – 
jest to wyjątkową przyjemnością siedzieć w  komisji 
chrzestnej następstwem będzie to, że w  Katowicach 
500–600 kupców będą zmuszeni zmieniać swoje 
szyldy (Głos: Mogą to zrobić). To jest możliwe. nie 
wszyscy jednak są tak rozsądni, jak Wysoki Sejm. 
My otrzymujemy z  powrotem wszystkie listy, które 
na adresach mają niepolskie nazwy. Proszę sobie 
wyobrazić, że zwracane są nam listy dlatego, że 
napisane jest na nich „Lublinitz”, a  nie „Lubliniec” 
(P. Korfanty: To się nauczą pisać. A Pan tego nie mówi, 
coście wy robili: każdy list z adresem polskimi wasza 
poczta odsyłała z  powrotem). W  każdym razie jest 
to bezcelowem, naszem zadaniem jest ruch ułatwiać, 
a nie utrudniać.



Następnie proponowalibyśmy, aby art. 5. ustawy 
zosta sformułowany ściśle zgodnie z  brzmieniem 
układu genewskiego, to samo co do artykułu 6 i  7. 
Czy zaleca się. aby postanowienia, należące właściwie 
do regulaminu Sejmu Śląskiego, zostały włączone do 
ustawy o języku urzędowym, o tern będziemy jeszcze 
mówić. W każdym razie art. 20. statutu organicznego 
śląskiego przewiduje, że język obrad Sejmu ustala 
się regulaminem sejmowym. Nie zaleca się więc 
zmieniać ustawowo postanowienia śląskiego statutu 
organicznego.

Art. 8. postanawia, że urzędnicy, którzy nie 
władają językiem polskim, tylko do 15. lipca 1926 
r. mogą używać języka niemieckiego. W  naszych 
okolicznościach prawo to prowadzi do tego. że 
Górnoślązak nasz będzie bardzo w  swoich prawach 
pokrzywdzony. Nasi Górnoślązacy, mówiący po 
polsku, nie chodzili nigdy do szkoły polskiej. (P. 
Korfanty: Nikt z nas. myśmy też nie chodzili, boście 
nam tych szkól nie dali). Kolego Korfanty. ale nie 
wszyscy ludzie są tak zdolni, jak Pan. (Weselość).

Nie wynika z tego jednak, abyśmy chcieli wyjątki 
robić, będziemy musieli do prawa się stosować. Przy 
tych warunkach ustawa ta może do tego prowadzić, że 
Górnoślązak w  Polsce, w  swojej nanowo odzyskanej 
Ojczyźnie, będzie tak pokrzywdzony, jak przedtem 
w  Niemczech, kiedy wskutek swojej dwujęzyczności, 
żadnym z  tych dwu języków dobrze nie władał. 
Z  czasem będzie to wyrównane przez dorastającą 
młodzież, za pomocą nauki szkolnej, w międzyczasie 
jednak będzie to utrudniać naszym Górnoślązakom 
zajmowanie posad rządowych, wobec niedostatecznej 
znajomości języka polskiego. (P. Biniszkicwicz: 
To jest przekleństwo złych czynów). Dajmy na to. 
p.  Biniszkiewicz. Rzecz oczywista, że młodzież teraz 
z  natury rzeczy, inne wykształcenie w  zakładach 
polskich otrzyma, niż dotychczas, na podstawie ustaw 
niemieckich. My nie będziemy głosować przeciwko 
ustawie, przypuszczamy jednak, że przy obradach 
komisji, wnioski nasze zostaną przyjęte pod uwagę.

Proponuję przekazać tę sprawę do komisji 
prawniczej.

Marszałek: Czy jeszcze kto żąda głosu? Gdy 
nikt głosu nie żąda, zamykam rozprawę. Kto jest za 
odesłaniem do komisji prawniczej, zechce powstać. 
Większość,wniosek odesłany do komisji prawniczej. 
(…)

P. Korfanty: Wysoka Izbo! Zdaniem mojem, owe 
rozporządzenie pana Wojewody, cytowane w  tym 
wniosku, jest niezgodne z  przepisami konwencji 
genewskiej. Naruszanie międzynarodowych traktatów 
przez jakiekolwiek państwo umniejsza powagę tego 
Państwa nietylko w  oczach własnych obywateli, ale 
przedewszystkiem w  oczach państw zagranicznych, 
które na tym samym traktacie swoje podpisy 
złożyły. Nasz klub stoi na tern stanowisku, że każde 
zobowiązanie, które państwo wzięło na siebie, musi 
być sumiennie i  skrupulatnie wykonane. Ponieważ 
uważamy, że dalsze utrzymywanie tego stanu rzeczy 
bezprawnego nie może być tolerowane ze względu na 
powagę i  interes Państwa, dlatego prosiłbym Wysoką 
Izbę, żeby nagłość tego wniosku uchwaliła, a  potem, 
postawię wniosek, abyśmy natychmiast rozpoczęli 
merytoryczną rozprawę.
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