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List otwarty 

w sprawie dezintegracji społeczeństwa w metropolii katowickiej. 

 

Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom realizując cele statutowe, w tym między innymi : 

propagowanie wiedzy o Śląsku, edukacja obywatelska oraz współuczestnictwo w działaniach 

na rzecz integracji różnych grup społecznych ; stwierdza, że w ostatnich miesiącach nasila się 

kampania na rzecz dezintegracji społeczeństwa w metropolii katowickiej. 

Zjawisko to wynika głównie z następujących głównych uwarunkowań: 

    1. Brak historycznej i społecznej edukacji mieszkańców , zwłaszcza w odniesieniu do       

wydarzeń , jakie miały miejsce na Śląsku w latach 1918-1922 oraz 1939 -1947 w    aspekcie 

obiektywnego przedstawienia zdarzeń jakie miały tu miejsce w tym czasie. 

    2. Interes ludzi wyspecjalizowanych w sianiu zamętu i nienawiści , w aspekcie czerpania 

korzyści ekonomicznych z tytułu tego procederu obecnie i w przyszłości. Mieści się tutaj 

działanie w myśl maksymy " dziel i rządź � 

    3. Łatwość w manipulowaniu zdezorientowanymi ludźmi poprzez niegodziwe działania 

mass- mediów oraz osób znanych z szeroko pojętej działalności społecznej, w tym niestety 

religijnej. 

Wiemy, że największe przykazanie jest przykazaniem miłości Boga ponad wszystko i miłości 

bliźniego. 

Oceniając stopień miłości bliźniego wśród mieszkańców metropolii katowickiej stwierdzamy z 

przykrością, że jest on niedostateczny , a w przypadku wielu internautów ma wartość 

ujemną. 

Kogo winić za ten stan ?  Prosimy o głębokie, szczere przemyślenia i wydanie osądu.              

      Doprowadzenie do szerokiej dyskusji społecznej jest nakazem chwili. 

Miłość której uczył Jezus ma obowiązywać wszystkich ludzi zarówno dobrych jak i złych , 

łącznie z nieprzyjaciółmi. 

Odstępstwo od tej nauki , oparte o inne założenia wiedzie do wynaturzonych rozwiązań 
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obowiązujących tymczasowo. Forma tych rozwiązań w zakresie budowania i trwania więzi 

ludzkich odbywa się w ramach różnorodnych religii, państw narodowych, partii, grup 

społecznych których wyznacznikiem jest posiadanie lub brak pieniędzy itd. itp. 

W rezultacie przy sprzyjających okolicznościach, zwłaszcza w sytuacji kiedy dana grupa widzi 

swój interes możliwy do realizacji lub zagrożenie dla jego istnienia, następuje większy lub 

mniejszy wybuch nienawiści będący przecież przeciwieństwem miłości. 

Brak tolerancji powodujący radykalne odtrącenie innego człowieka lub odrębnej społeczności  

ma swoje źródło w odrzuceniu praw boskich. W ramach niestosowania tych praw szczególne 

miejsce zajmuje egoizm grup społecznych lub danego człowieka. 

W rezultacie każda grupa ludności  o mniejszej sile narodowej, religijnej, kapitałowej� staje 

się przeciwnikiem , którego należy i można bezkarnie zwalczać. 

Dla potwierdzenia powyższych poglądów  przesyłamy w załączeniu przypadkowo wybrane 

wpisy internautów, których treść wskazuje jednoznacznie na brak miłości, niski stopień 

wiedzy , nienawiść. Szersza analiza zjawiska pozwala przypuszczać , że udział w tym 

procederze prowokatorów jest wysoce prawdopodobny.  Wiadomo, że prowokatorzy są 

zazwyczaj na usługach władzy lub zleceniodawców dysponujących znacznymi środkami 

finansowymi. 

Wśród załączonych wpisów internautów szczególnej uwadze i analizie polecamy  następujące  

wpisy : 

� Zdjęcie kobiet, na którym postawa jednej z nich może być klasycznym przykładem agresji i 

nienawiści ,a drugiej godności ludzkiej i poszanowania bliźniego. Mniej istotne jest ,że ta 

pierwsza występuje z flagą narodową polską na tle afiszu Dziennika Polskiego, a druga 

poprzez udział w manifestacji popiera postulat wprowadzenia autonomii na Śląsku. 

W tym przypadku ważna jest relacja człowieka do człowieka, a najważniejsza stosunku do 

nauki Chrystusa . Można domniemać, ze w istocie swojej agresja skierowana była do  Jezusa 

ukrzyżowanego , którego to postać widoczna była na stosunkowo dużym krzyżu , który  

znajdował się na piersi Ślązaczki.  

� W których jest zacietrzewienie i nienawiść, 

� Gdzie stale pojawia się hasło wywoławcze � volksdeutsche, jako negatywne określenie 

wszystkich ludzi , którzy daną im przez hitlerowców kategorię narodowościową przyjęli bez 

odwołania się od tej decyzji do władz okupacyjnych. Wiadomo tylko znikomej części 

społeczeństwa polskiego , że odwołanie od decyzji skutkowało natychmiastowymi represjami i 

to nie enigmatycznymi "pewnymi"  lub "określonymi� , ale w praktyce � więzieniem, 

obozem koncentracyjnym, a konsekwencji  zazwyczaj śmiercią osoby  

odwołującej się i członków jego najbliższej rodziny. 

Będąc wierzącymi wiemy, że żyjemy po to by dać świadectwo prawdzie.  

Zrozumiały jest więc nasz  apel , aby prawdę w zakresie  "Volkslisty" i volksdeutschów 

przedstawić szerokim kręgom społecznym w całej Polsce, a zwłaszcza ludności , która 

napłynęła na Śląsk po 1945 roku.  

Niestety Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom , które zostało  zarejestrowane  niedawno 

i  jest  bez wolnych środków finansowych nie może tego zrealizować samo. Przesyłamy 

jednak do ewentualnego wykorzystania nasze opracowanie "Volksdeutsche � zanim 

wypowiesz to słowo , jako przeciwnik Ślązaków � przeczytaj. 

Jednocześnie wskazujemy na możliwość wykorzystania gotowych opracowań , nieznanych 

ogółowi społeczeństwa  , a mianowicie : 

� Stanisław Adamski ; Biskup Katowicki . Pogląd na rozwój sprawy narodowościowej w 

województwie śląskim w czasie okupacji niemieckiej. Domówienie z dnia 22.XI. 1945 r. 

� M. Sobczyk . Problem narodowości polskiej na Górnym Śląsku w latach II wojny światowej 
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. Śląskie studia historyczno- teologiczne nr 18 . Księgarnia Świętego Jacka. Katowice 1985 r.  

Zastanawiające jest dlaczego władze zarówno państwowe jak kościelne do chwili obecnej nie 

dotarły z prawdą o uwarunkowaniach dotyczących sprawy narodowościowej na Śląsku w 

czasie okupacji do przeciętnego Polaka. Sytuacja taka powoduje nieuzasadnione napięcie 

społeczne i jest czynnikiem dezintegrującym ludność zarówno na Śląsku jak i w skali całego 

kraju. 

Usilnie prosimy Jego Ekscelencję oraz redaktora naczelnego o podjęcie niezwłocznych i 

skutecznych działań na rzecz opublikowania prawdy zawartej w wyżej wymienionych 

opracowaniach.  

Prawda ta ułatwi czytelnikom sprawiedliwą i rzeczową ocenę faktów oraz spowoduje spadek 

oszczerstw i kłamliwych wypowiedzi ludzi złej woli wynikający być może z niewiedzy. 

 

Szczęść Boże w dziele niesienia przesłania miłości i prawdy.  

 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu Głównego  

Stowarzyszenia NWŚD 

 

Paweł  H E L I S  
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