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Rybnik,16 lutego 2019r.

Nie pozwólmy odejść śląskości.
W związku z zamieszczonym w „Wachtyrz.eu” artykułem P.
Przeliorza : Dajmy już odejść śląskości- przedstawiamy swój punkt
widzenia na poruszony w nim tematy.
1. Nie dajmy się odwieść od śląskości , bo przez to staniemy się
społecznymi sierotami , bękartami bez znajomości swoich
przodków i ich historii.
2. Nie przyjmujemy jako słusznego określenia niemieckiego
„Wasserpolaki ' w odniesieniu do nas . Według nas to nieprawda.
Polacy mówią Szwabv, czy każdy Niemiec odnosi to do siebie ?
3. Nie chcemy być inni , ale jako obywatele różnimy się coś niecoś
od Polaków chociażby faktem znajomości języka śląskiego i
meandrów śląskiej niedoli.
4.Nic nie robimy na pokaz , a Bóg zawsze jest przez nas pisany
dużą literą.
5. My tak , ale nie generalnie Ślązacy są zdolni przytoczyć swoją
bolesną historię.
6. Większość naszych działań nacechowana jest na zmianę
istniejącego stanu rzeczy korzystnego dla ogółu społeczeństwa.
7. Nie jesteśmy zawistni i przez cały okres swojej działalności
dążyliśmy do wspólnych działań ludzi dobrej woli. Najdobitniej
daliśmy temu wyraz w trakcie działalności w Radzie Górnośląskiej.
8. Śląskość to nie śmieszny relikt , ale obowiązek działań na rzecz
pomyślności Śląska .
9. Generalnie intratnego interesu na preferowaniu śląskości się nie
robiło . Tak było przez wieki, a w szczególności obecnie.
10.Twierdzenie, że jest tragiczny wynik wyborów samorządowych
wszystkich zainteresowanych jest przesadny – wyrósł nowy lider
na G. Śląsku - Partia Ślonzoki Razem. Zgadzamy się z
twierdzeniem, że chore ambicje jednostek odbierają wątłe skrzydła
do wybicia się województwa śląskiego z dołka gospodarczego ,
kulturalnego , politycznego … itd.
11.W negatywnej ocenie działań znanych postaci nie jesteśmy tak
radykalni , aczkolwiek dostrzegamy ich mankamenty , które
osłabiają siłę działań pro śląskich i są pretekstem do ataków na
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Ślązaków. Jednoznaczne pozytywne ocenianie J. Gorzelika budzi
nasze zdziwienie , zwłaszcza , że wyjątkowo dobrze znamy
niuanse wszelkich jego poczynań. Ogromny i obrzydliwy paszkwil
D. Dyrdy na R. Kołodziejczyka założyciela, posiadającego
legitymację numer 1 Ruchu Autonomii Śląska zamieszczony w
Jaskółce Śląskiej z marca 2011 roku pod tytułem „Rudolf” organie
prasowym RAŚ oraz brak sprostowania jego treści pomimo wielu
uzasadnionych monitów społecznych ,pozostawiamy ocenie
czytelników.
12. Jest sprawą powszechnie znaną brak dogadania się różnych
organizacji w wielu sprawach . Wieloletnie i wielorakie nasze próby
,by zminimalizować to zjawisko dziwnym trafem nie mogły się
zakończyć powodzeniem – zainteresowanym dostarczymy
obszerną korespondencję na ten temat.
13 .Kwestia godki dla nas języka śląskiego nie jest pretekstem do
wadzenia się . O niezłomnej i niezmiennej postawie w tej sprawie
jest nasze opracowanie „Język śląski” prezentowane podczas obrad
stosownej Komisji Sejmowej .
14. Budujemy swój wizerunek w oparciu o mnogość
pozytywistycznych działań , a nie jakoweś produkty.
15. W odniesieniu do spraw kultury przypominamy chociażby o
naszym obszernym i wielotematycznym opracowaniu pod tytułem
„Muzeum Śląskie nasza duma i troska „ gdzie zawarliśmy mnóstwo
uzasadnionych postulatów na rzecz zmiany ekspozycji w tym
muzeum. Rozpaczliwe domaganie się wsparcia ze strony
organizacji wchodzących w skład Rady Górnośląskiej zakończyło
się wielce wymownym milczeniem.
16. Nasza kultura to dorobek wszystkich Ślązaków i w mniejszym
lub większym stopniu ludzi mieszkających na Śląsku . Pisanie że
nie ma jej nigdzie poza naszym gronem - jest nadużyciem w
ocenie niskiego poziomu wiedzy czytelników.
17. Podzielamy pogląd, że za mało jest tych , którzy dzisiaj
zrezygnowaliby z siebie dla Śląska . Dziwnym co dla niektórych
faktem jest , że są oni odrzucani przez „swoich'. Przykład, nie
przyjęcia do R. Górnośląskiej stowarzyszeń : Sprawiedliwość i
Prawda / SiP/ oraz Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich .
Nastąpiło to głosami RAŚ oraz orbitujących wokół niego organizacji
- daje to wiele do myślenia …
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18 .Śląskość AD 2019 poprzez pryzmat powstań śląskich może być
wysoce pouczająca, gdy oddamy tym zdarzeniom sprawiedliwość i
prawdę.
19. Twierdzenie autora, że gubi nas pycha , może wynika z
wypowiedzi J. Gorzelika po ostatnich , sromotnie przegranych
wyborach samorządowych przez ŚPR, w domyśle RAŚ. My tak nie
uważamy. Twierdzimy , że gubi nas wiele : du... szowatość ,
klawiszowatość , kundlizm śląski / polski opisał M. Wańkowicz / …
itp.
20.Walka o ideały, o wolność i wyróżnienie jest widoczna na
tysiącach stron naszych opracowań kierowanych do adresatów
według właściwości co do załatwiania spraw oraz do wiadomości
organizacji i osób mogących być zainteresowanymi daną sprawą.
21. Przytoczone wymogi potrzeb co robić są oczywiste , jednym
zdaniem stowarzyszenie SiP, które współpracuje z nami ,ujęto to
w statucie - „Realizacja nakazów ewangelicznych „
22. Lansowana teza, że żyjemy w fantastycznym miejscu , które
jest bezwzględnie częścią wspaniałej Europy jest megalomanią i
zasadniczo odbiega od rzeczywistości.. Podstawowy miernik jakim
jest Indeks Rozwoju Społecznego jednoznacznie wskazujący na
jakość życia w podstawowych aspektach warunków bytowania .
Umiejscowieni jesteśmy na 272 miejscu regionów krajów
członkowskich Unii Europejskiej. Gorsze warunki życia dla swoich
obywateli występują tylko w najbiedniejszych regionach Bułgarii i
Rumunii.
23. Stworzenie regionu przyjaznego dla wszystkich to frazes.
Trzeba nam Śląska usłużnego to znaczy z potencjałem
gospodarczym, kulturalnym … itd. mogącym sprostać potrzebom
innych państw i regionów . Uratować może nas taki stan rzeczy, że
będziemy „mini fabryką Polski i Europy ” tak jak Chiny są obecnie
„fabryką świata'
24. Gwiezdne Wojny do nas nie przemawiają, jako wzór do
naśladowania , bo są kulturowo obce. Bliższa jest nam Biblia pełna
mądrości wszelakiej. Powołujemy się często na jej stwierdzenie „
nie możemy nie mówić o tym co widzieliśmy i słyszeliśmy” - patrz
Koło RAŚ Rybnik . Materiały na VII Kongres Ruchu Autonomii
Śląska / w formie książki o ponad 150 stronach
25. J.W. Goethe napisał wiele mądrych książek , w tym sentencji.
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Dlaczego autor wybrał dyskusyjną „ głęboki upadek prowadzi do
wielkiego szczęścia” ?. Najazd Mongołów w 1241 r i bitwa pod
Legnicą oraz wojna trzydziestoletnia to były super głębokie upadki
Śląska , ale czy doprowadziło to do Jego wielkiego szczęścia ?
Niestety, stanowczo – NIE.
26. Przez wszystkie dziesięciolecia naszej pracy społecznej na
rzecz mieszkańców Śląska robiliśmy wszystko co w naszej mocy ,
aby nasza Ojcowizna nie upadła. W wersji czeskiego Hymnu
Śląskiego są stwierdzenia , że :" dla niego oddamy ostatni
oddech" oraz prośba do Boga – aby znów "przywrócił mu siłę i
sławę ".To nie był przypadek, że treść tego hymnu była na
widocznym miejscu w siedzibie Stowarzyszenia Nasz Wspólny
Śląski Dom., jako jeden z drogowskazów działań.
27. Jest oceną subiektywna, że nie jest nas mało . My stawiamy
sprawę jasno – żniwo jest wielkie , a robotników mało .Mądrych
aktywistów na domiar złego w wieku emerytalnym jest
kilkudziesięciu , a środków finansowych żałośnie mało.
28. Siła wszystkich dusz mieszkających na Śląsku to frazes. Do
takiego stwierdzenia upoważniają dywagacje, kto jest Ślązakiem .
Dla niektórych istnieje i liczy się tylko Ślonzok z dziada, pradziada
. My uważamy, co dobitnie przedstawiliśmy w naszej broszurze
„Naród śląski' , że Ślązakiem jest każda pełnoletnia osoba , która
w dobrej wierze zadeklaruje, że jest Ślązakiem.
29. Rozbijacka działalność w ramach pro śląskich organizacji i
krecia robota , aby nie doszło do procesów ich łączenia, są
gwarantem , że do osiągnięcia dna niemocy chyba dojdzie . Jest to
tylko kwestia czasu. Pewna nadzieja tkwi w przekonaniu , że ludzie
mądrzy i prawi jeszcze na Śląsku nie umarli . Wiwat Silesia.
/ - / Rudolf Kołodziejczyk / - / Paweł Helis
Rudolf Kołodziejczyk , Paweł Helis – byli członkowie władz
naczelnych Ruchu Autonomii Śląska - . Założyciele i członkowie
Zarządu Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom . Ich dokonania
zawarte są w opracowaniach zamieszczonych na stronie
internetowy
www.nwsd.pl.
Rybnik,15.02.2019 r.
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