
Szanowny Panie Red. Semka! 
 

Z wielkim zainteresowaniem  przeczytałem dzisiaj wywiad m.in. z Panem, w którym Pan informuje, że: 

„w święta należy dokonać rachunku sumienia… - pamiętajmy - o jakimś elemencie refleksji”. 
  

Bardzo uprzejmie Pana proszę, aby Pan dokonał rachunku sumienia i poinformował mnie, co Panu 

sumienie podpowiedziało. Żeby dokonać rachunku sumienia, trzeba takie mieć, wychodzę z założenia, 

że Pan takie ma. 
  

Pozwalam sobie krótko wrócić do starego tematu. 
  

Z informacji opublikowanej w Gwarku tarnogórskim z dnia 29.10.2019 r. wynika, że ubolewa Pan m.in. 

z powodu stosowania przez p. dr Jerzego Gorzelika tzw.„metody szokowania” i podaje Pan różne 

przykłady ws. takich wypowiedzi P. Gorzelika. 

Co do zasady stwierdzam, że Pana Gorzelika żaden Ślązak i żadna organizacja śląska nie upoważniła 

do stosowania w imieniu Ślązaków „metody szokowania” m.in. w odniesieniu do Polaków i Polski,  

co mogłoby być powodem m.in. całkowitego błędnego i znieważającego określenia Ślązaków, jako 

„zakamuflowanej opcji niemieckiej” lub tzw. „piątej kolumny….” 

Ponadto stwierdzam, że Pana Gorzelika żaden Ślązak i żadna organizacja śląska nie upoważnili  

do fotografowania się przed Urzędem  Wojewódzkim w Katowicach „w pewnym mundurze wojskowym 

i z pewną bronią“. 

Jest możliwe, że o ile to ww. zdjęcie i wypowiedzi poszły w świat i w Polskę. O ile tak, to jest to tragedia 

i wielka krzywda, którą P. Gorzelik wyrządza Górnoślązakom i Górnemu Śląskowi !!! i co Panu 

Gorzelikowi jednoznacznie odbiera zasadność przewodzenia jakiejkolwiek organizacji śląskiej. 
  

Proszę zapytać, dlaczego on to robi i mnie poinformować. Byłem pytany przez inne osoby, dlaczego 

on to robi, opowiedziałem, aby p. Gorzelika zapytano osobiście. 

Z otrzymanej informacji wynika, że na spotkaniach widziano Pana i P. Gorzelika, że jesteście obydwoje 

w tzw. dobrej komitywie. 

Chyba zgodzi się Pan ze stanowiskiem, że każdy człowiek ma prawo decydować sam kim jest i jaki 

język jest językiem jego serca i tradycji. Np. dla Rosji w zaborze rosyjskim język polski był tzw. 

„dialektem nadwiślańskim”, z czym się Polacy słusznie nie zgadzali i walczyli m.in. z bronią w ręce. 

Osobiście uważam że sprawa etniczności Górnoślązaków jest jedną z największych tragedii 

etnicznych w Europie. 

Po przeczytaniu Pana przedmiotowego wywiadu dochodzę do wniosku, że tragicznie skomplikowana 

rzeczywistość Górnego ŚLĄSKA i Górnoślązaków jest Panu znana powierzchownie i skrótowo.  

Mam nadzieję, że zna Pan życiorys i np. los Wojciecha Korfantego. 

W wywiadzie udzielonym red. dr Michałowi Smolorzowi po rzeczowej dyskusji uzgodniliśmy stronę 

tytułową wywiadu następująco “Dla warszawskich elit Śląskto egzotyka”. Jakie jest Pana zdanie. 

Z ubolewanie stwierdzam brak mi nadal Pana odpowiedzi na mój nw. e-mail sprzed roku. 

Uprzejmie podnoszę, że posiada Pan też oznaczenia państwowe za respektowanie praw człowieka  

w PRL. 

W obecnej rzeczywistości respektowanie podstawowych praw człowieka jest nieodzownym 

elementem europejskiej cywilizacji, państwa praworządnego i demokratycznego. 

 

Życzę Panu i Rodzinie dobrego, pomyślnego zdrowego roku 2021. 

 

J. Fox 

 
 
 



Nw. mail bez odpowiedzi. 
Szanowny Panie red. Semka ! 
 
Życzę  Panu i Rodzinie dobrego, pomyślnego zdrowego roku 2020. 
Z ubolewanie stwierdzam brak Pana odpowiedzi na mój nw. e-mail. 
 
Nie wiem jaki jest tego powód i jak to sobie wytłumaczyć. 
 
Nie chcę uwierzyć, aby mnie Pan po prostu potraktował z pewnych względów przedmiotowo. 
 
Jest Pan absolwentem  KUL –u  i osobą posiadającą 31 odznaczeń od Pana Prezydenta RP. 
 
To zobowiązuje do pewnych zachowań…!!!     
 
 
Serdecznie pozdrawiam. 
 
Adw. Józef fox 
Kancelaria Adwokacka 
Ul. Kochanowskiego 4/3 
40-035 Katowice 
Tel. +48 32 254 18 18 
Tel. +48 515 940 194 
www.adwokatagk.pl 
  

 

http://www.adwokatagk.pl/

