20 sierpnia 2021 odszedł Rudolf Kołodziejczyk
szczególnie zasłużony działacz Śląski, działacz na
rzecz niepodległości Śląska. Jak to godajōm …..
…. Bez Ônego psinco by bōło! Do końca życia
aktywny społecznie. Od wielu lat pomijany przez
media, by jego dorobek uległ zapomnieniu.
Urodził się w Dębieńsku Starym. Był ekonomistą, nauczycielem matematyki i działaczem
śląskim. Zawodowo zaś m.in. głównym księgowym, dyrektorem ds. pracowniczych
i zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych kopalni Pniówek oraz członkiem rad nadzorczych.
Jeszcze za komuny organizował tajne spotkania środowisk śląskich. Od
1988 r. starał się założyć najpierw śląskie związki zawodowe, ale po
odmowie udziału m.in. Kazimierza Kutza zorganizował Ruch
Autonomii Śląska powołany 13 stycznia 1990 r. w Rybniku w kościele
św. Jadwigi, który po długiej batalii został zarejestrowany 18 lutego
1991 r. W pierwszych wolnych wyborach w Rzeczpospolitej Polskiej
Ruch Autonomii Śląska zdobył 2 mandaty poselskie.
Działalność na arenie międzynarodowej przejawiała się kontaktami i wizytami w Francji,
Włoszech, Wielkiej Brytanii, Republice Czeskiej. Jego wystąpienie na Uniwersytecie
w Padwie przyjęto oklaskami na stojąco. W Katowicach zorganizowano Kongres Europa 100
flag, który zaprezentował regionalne, a nie państwowe jednoczenie Europy. RAŚ był wówczas
aktywny również w Rzeczpospolitej Polskiej i założył Ligę Regionów.
Kandydował do Senatu RP, otrzymując 155 731 głosów w okręgu
obejmującym województwo katowickie. Później kandydował również
do Senatu RP oraz na Prezydenta Rybnika. Doprowadził do wydawania
Biuletynu Informacyjnego Jaskółka Śląska, który przekształcono
w miesięcznik Jaskółka Śląska zapewniając finansowanie
wielotysięcznego i wielostronicowego nakładu. Wówczas ilość
członków Ruchu Autonomii Śląska wynosiła 6 tys. Wyrzucony z RAŚ
za czasów Jerzego Gorzelika, gdyż domagał się uroczystych obchodów rejestracji organizacji.
Był członkiem Komitetu Założycielskiego I, II i III Związku Ludności Narodowości Śląskiej.
Założył również Nasz Wspólny Śląski Dom. Był współinicjatorem Konferencji „Śląsko godka
– już język czy jeszcze gwara?” 30 czerwca 2008 r. Wspólnie z innymi czynił starania
o upamiętnienie Tragedii Śląskiej w Oświęcimiu, współorganizował I i II Diktand Ślōnskij
Godki p.m. Łysohorskygo Ondry, czynił sądowne starania o zadośćuczynienie dla Ślązaków
i Ślązaczek i ich rodzin wywiezionych do ZSRS, był współautorem sławnego listu do
Ambasadora Federacji Rosyjskiej zwanym Listem do Putina, gdzie zawarte zostały podstawy
niepodległości Śląska. Współautor broszury Naród śląski.

“Jego śmierć jest kolejnym umieraniem Śląska, konsek po konsku”.

