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W dniu 18 listopada 2014 w gmachu Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej 17, odbyła się konferencja po-
święcona Sejmowi Ustawodawczemu II Rzeczypospolitej. W progra-
mie pojawiły się tematy związane z historią powstania tego organu, 
jego rolą i działaniami, a także wybitnymi postaciami z nim związa-
nymi. Była to kolejna z kilkunastu już konferencji naukowych z za-
kresu najnowszej historii Polski, jakie miały miejsce w krakowskiej 
siedzibie PAU.

Imprezę zorganizowało Towarzystwo Obrony Zachodnich Kresów 
Polski, Ruch Obywatelski „Śląsk”, Koło Środowiska „Nauka” Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz gospodarz 
– Polska Akademia Umiejętności. Spotkanie miało na celu upamięt-
nienie nie tylko Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej, ale rów-
nież 95. rocznicy I Powstania Śląskiego, które miało miejsce w sierp-
niu 1919 roku.

Obrady otworzyli prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, sekretarz ge-
neralny Polskiej Akademii Umiejętności oraz prof. dr hab. Włodzi-
mierz Ostrowski, prezes Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów 
Polski. Słowo wstępne wygłosił prof. dr hab. Jacek Majchrowski 
– Prezydent Miasta Krakowa i jednocześnie prezes honorowy kra-
kowskiego Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski. Zanim 
rozpoczęto właściwą część spotkania, prezydent poproszony został 
o uroczyste otwarcie Wystawy pt. Plakat o Powstaniach Śląskich 
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w hallu głównym Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Po otwarciu 
wystawy kontynuowano obrady, a zaproszeni goście przedstawili 
swoje referaty.

Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Zdzisław Janeczek z Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowicach z wystąpieniem pt. Józef Piłsudski 
– od fi lozofi i czynu do Sejmu Ustawodawczego, przybliżając zebra-
nym sylwetkę tego wybitnego polityka, działacza niepodległościowe-
go i męża stanu oraz zwracając uwagę na jego powiązania z Sejmem 
Ustawodawczym II Rzeczypospolitej. Następnie głos zabrał wicepre-
zes Instytutu Lwowskiego w Warszawie, Bogdan Kasprowicz. Przed-
stawił on i opatrzył komentarzem treść kazania sejmowego Józefa 
Teodorowicza, arcybiskupa obrządku ormiańskiego we Lwowie, któ-
re zostało wygłoszone 10 lutego 1919 roku przed rozpoczęciem obrad 
pierwszego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej. 
Uczestnicy zjazdu wysłuchać mogli następnie Bronisława Korfante-
go i jego opowieści o dziadku – Wojciechu Korfantym – przywódcy 
III Powstania Śląskiego, wicepremierze rządu II Rzeczypospolitej, 
który w Sejmie Ustawodawczym reprezentował Związek Ludowo-
-Narodowy. Dionizy Smyk, działacz Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego i przewodniczący Małopolskiej Rady ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych omówił Działalność premiera II Rzeczypospolitej 
Wincenta Witosa jako przewodniczącego Komisji ds. Rolnych w Sej-
mie Ustawodawczym.

Podczas konferencji wystąpić miał także prof. Jerzy Buzek z refera-
tem, Prof. dr hab. nauk prawnych Józef Buzek w Sejmie Ustawodaw-
czym II Rzeczypospolitej, jak również profesor Uniwersytetu Śląskiego 
dr hab. Zygmunt Woźniczka z referatem Sejm Śląski, jednak nie dotar-
li na posiedzenie. Organizatorzy poinformowali zebranych, że prof. 
Woźniczka wystąpi na kolejnej konferencji, której tematem będzie hi-
storia Sejmu Śląskiego.

Konferencję uświetniły pokazy artystyczne – po każdym referacie 
zgromadzeni goście mogli wysłuchać patriotycznych wierszy, m.in. 
Marii Konopnickiej, Lucjana Rydla oraz Wiesława Adamika, w inter-
pretacji Justyny Harris i Włodzimierza Brodeckiego.

Obrady podsumowała Teresa Stanek, Sekretarz Generalna Towa-
rzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski, dziękując za zaintere-
sowanie tematem i liczne przybycie oraz informując, że materiały
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z posiedzenia zostaną opublikowane nakładem Komisji Historii 
Śląska, działającej przy Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umie-
jętności w Katowicach. Wyrażono na koniec opinię, że zbyt mało 
organizuje się sesji o tematyce historycznej, a te, które się odbywają, 
trafi ają, niestety, do wąskiego grona odbiorców. Wyrażono jedno-
cześnie nadzieję na poprawę tego stanu rzeczy, dzięki intensywniej-
szym akcjom promującym podobne spotkania, szczególnie wśród 
młodych ludzi.
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