Ślązacy – Ewald Stefan Pollok
– niestrudzony wojownik w walce o prawdę o Śląsku i Ślązakach
Ewald Stefan Pollok (ur. 25 marca 1941 w Żyrowie na Śląsku Opolskim) – publicysta historyczny,
autor kilkunastu książek na temat Śląska. Tworzy jednocześnie w języku polskim i niemieckim.
Mieszka w Mülheim an der Ruhr, w Niemczech. Jest redaktorem odpowiedzialnym śląsko-polskoniemieckiego magazynu on-line: silesia-schlesien.com.
Autor książek:
1998 – Legendy, manipulacje, kłamstwa..., ISBN 83-907364-1-1
1999 – Historia Żyrowej, ISBN 83-907364-2-X
2000 – Góra Św. Anny. Śląska świętość, ISBN 83-907364-0-3
2000 – 720 lat Żyrowej / 720 Jahre Buchenhöh/Zyrowa, ISBN 83-907364-4-6
2001 – Das Leben der Deutschen in Oberschlesien 1945-1989, ISBN 83-916903-2-6
2002 – Stosunek polskiego kościoła do byłych terenów niemieckich po 1945 r. w Polsce / Die Haltung
der polnischen Kirche gegenüber den ehemals deutschen Gebieten nach 1945
2004 – Śląskie tragedie, ISBN 83-916903-0-X
2005 – Oberschlesiens unbewältigte Vergangenheit, ISBN 83-916903-3-4
2009 – Legenden, Manipulationen, Lügen , ISBN 978-83-60540-82-4
2010 - Ucieczka, Wypedzenie, Pojednanie/Flucht, Vertreibung, Versöhnung, ISBN 978-83-60540-978
2012 - III Powstanie Sląskie jako działanie planowane i inspirowane
2012 - Der III. Schlesische Aufstand war inspitiert und geplant
Jest współautorem siedmiu prac zbiorowych:
--------Życie bez fikcji, ISBN 83-226-1513-2
--------Nachbarn. Texte aus Polen
--------Die politische Entwicklung der Deutschen im Oppelner Schlesien, ISBN 3-00-008949-7
--------Życie codzienne na Górnym Śląsku po 1945 roku, ISBN 83-226-1513-2
--------Rocznik Łubowicki/Lubowitzer Jahrbuch,2011, ISSN1730-4873
--------Das Grosseltern Projekt. Ein Kalejdoskop, wyd. 2011
--------Das Großeltern Projekt. Band 2, wyd.2012
Kontrowersje
Jego publikacje wzbudzały większe zainteresowanie, kiedy stawały się źródłem medialnych i
społecznych dyskusji. Największą z nich była dotychczas sprawa polskich powojennych obozów
koncentracyjnych. Źródła :,,Życie Warszawy z dnia 5 lipca 2006 r, z dnia 22 lipca 2006r,,,
Rzeczpospol[taa" z dnia 22 lipca 2006r, ,,NTOz dnia 7 lipca 2006, ,,Dziennik Zachodniz 6 dnia lipca
2006r, oraz ,,Info&tipsz dnia 6 sierpnia 2006 r
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewald_Stefan_Pollok, http://www.silesiaschlesien.com/index.php?option=com_content&view=article&id=229:dr-ewald-stefan-pollokprawdziwe-pocztki-polski&catid=37:artykuy, http://www.silesiaschlesien.com/index.php?option=com_content&view=article&id=248:dr-ewald-stefan-pollok-pomnikczynu-powstanczego-na-gorze-sw-anny-&catid=37:artykuy i wiele innych informacji w internecie
Prowadzi internetową gazetę www.silesia-schlesien.com którą czyta ponad 100 000 osób z 36
krajów.
W 2011 r. został zaproszony na konferencję naukową w Opolu zorganizowaną przez Opolski Urząd
Marszałkowski i Uniwersytet Opolski z okazji 90 rocznicy tzw. III Powstania Śląskiego. Media w
Polsce pisały o jego wykładzie pozytywnie, ale pomimo złożenia w terminie swojego referatu
organizatorom, tylko jego referat pominięto w wydrukowanej z okazji konferencji książce, dlatego też

Narodowa Oficyna Śląska Andrzeja Rocznioka wydała ten referat w 2012 r. w wersji polskiej i
niemieckiej jako książkę „III Powstanie Sląskie jako działanie planowane i inspirowane Der III.
Schlesische Aufstand war inspitiert und geplant“
Tragedia górnośląska, prof. Franciszka Marka wyd. IŚ, Opole 1989 spowodowała napisanie przez
Ewalda Polloka książki egend
anipulacje kła stwa prof. .A. arka w Tragedii górnośląskiej a
prawda o ląsku i powojennej d skr inacji jego ieszka ców. Książka ta pod nieco zmienionym
tytułem „Legendy, manipulacje, kła stwa a prawda o ląsku i powojennej d skr inacji jego
ieszka ców” jest od 2008 dodrukowywana przez Narodową Oficynę Śląską. W książce tej Pollok
rozprawia się z prof. Francikiem Markiem punktując jego przekłamania, fałszowanie faktów i
tendencyjne interpretacje. Chociaż artykuł ten jest o Ewaldzie Stefanie Polloku to jednak warto
wspomnieć o prof. Franciku Marku, gdyż ten obecnie zdeklarowany polski narodowiec swego czasu
chciał startować jako przedstawiciel mniejszości niemieckiej do Senatu RP!!! Każdy kto zna ten fakt
z życia prof. Francika Marka wie, że z ludźmi o tak rozchwianej identyfikacji narodowej się nie
dyskutuje o sprawach identyfikacji, natomiast konieczne jest zwalczanie zakłamań szerzonych przez
Francika.
Po stwierdzeniu przez świeżo powołanego ministra spraw zagranicznych RP Adama Rotfelda w 2005
r., że nigdy nie było „polskich obozów koncentracyjnych”, Ewald Pollok swoją wiedzą naukową
wsparł działania Związku Ludności Narodowości Śląskiej, który odważnie głosił, że „polskie obozy
koncentracyjne” były od samego powstania państwa polskiego w 1918 r. Również przypomniano
pamięć o powojennej działalności obozów koncentracyjnych w Oświęcimu, czy Majdanku. Wówczas
polski narodowiec Rajmund Pollak skierował do prokuratury doniesienie na Ewalda Stefana Polloka i
na Andrzeja Rocznioka. Prokuratura w oparciu o zeznania A. Rocznioka, który tylko częściowo
zaprezentował dorobek „polskich obozów koncentracyjnych” odmówiła wszczęcia śledztwa. Rajmund
Pollak jeszcze odwoływał się do sądów, ale bezskutecznie. Natomiast po raz pierwszy dzięki E.
Pollokowi i A. Roczniokowi polski minister kultury potwierdził, że w Oświęcimiu był po II wojnie
światowej obóz koncentracyjny.

