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                                                                                                Rybnik, dnia   29 lipca  2022 r. 

 

Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom         Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda   

email :nasz.wspolny.slaski.dom@gmal.pl                   email: i.sprawiedliwosc@op.pl 
www.nwsd.pl 

 
Proboszcz 

Parafii Katedralnej Chrystusa Króla                                         

ul. Plebiscytowa 49 A 

40- 041 Katowice 

 

Panteon Górnośląski 

ul. Plebiscytowa 49 a 

40- 041 Katowice 

biuro@panteon-gornoslaski.pl 
 

Panteon Górnośląski , a my... 

 Panteon Górnośląski był i jest przedmiotem naszego zainteresowania , czego dowodem są 

dokumenty w postaci pism  do jego organizatorów z dnia 14 lipca 2019 roku oraz z dnia 5 czerwca 

2022 r. W dokumentach tych wyraziliśmy nasze oczekiwania co do całokształtu spraw związanych 

z Panteonem, ufni decyzji : „O tym ,kto znajdzie się ostatecznie w Panteonie Górnośląskim, 

zadecydują ostatecznie mieszkańcy regionu”. 

Dlatego też  przekazaliśmy 21 uzasadnionych  propozycji do zaprezentowania na wystawie. 

Nakreśliliśmy również zarys koncepcji wystawienniczej i  okres czasowy prezentowanych postaci i 

zdarzeń .  Zainteresowani naszą działalnością mogli zapoznać się z wyżej wymienionymi pismami 

na stronie internetowej www.nwsd.pl . 

 Panteon został już uroczyście otwarty i udostępniony do zwiedzenia po uprzedniej 

rezerwacji. Korzystając z możliwości , my niżej podpisani 21 lipca b. r.  przy 34 stopniowym upale, 

w południe udaliśmy się do Katowic . 

 Obsługa Panteonu , sprawnie wydała bilety i weszliśmy w skład około 20 osób liczącej 

grupy , która rozpoczęła zwiedzanie z wyznaczonym przewodnikiem. 

Wierni  przez całe życie nakazom Ewangelii , również obecnie uznajemy za słuszne realizować : „ 

Nie możemy nie mówić tego co widzieliśmy i słyszeliśmy „ oraz „Że żyjemy po to by dawać 

świadectwo prawdzie „ . 

Świadomi powyższego w wielkim skrócie przedstawiamy to co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. 

 Na początku była projekcja krótkiego filmu z przesłaniem, że  - słowa uczą, a przykłady 

pociągają. 

Idąc za przewodnikiem uwagę zwracała ekspozycja Lux ex Silesia , a w niej osoby nagrodzone za 

to, że rozświetlali  mrok . 

Kolejne grupy tematyczne to ludzie: nauki, literatury, kultury ,sportu, powstań i międzywojnia. 

 Pokazano w kolejnym filmie zarys istoty totalitaryzmów i ich głównych przywódców. 

Końcowe ekspozycje były poświęcone ludziom , którzy  czynem udowodnili  wierność takim 

ideałom jak: odpowiedzialność, ambicja, odwaga ; będąc społecznikami i politykami. 

 Przedstawiono historię budowy Katedry , podkreślając narzuconą po wojnie przez władze 

konieczność zasadniczego ograniczenia wysokości budowli. 

Końcowe pomieszczenie przeznaczone do zwiedzania to krypta miejscowych biskupów wraz z 

figurami Świętej Jadwigi Śląskiej i Jacka Odrowąża. 

 Ostatnim akordem zwiedzania był wyjazd windą do punktu widokowego . 
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Ustosunkowując się do tego co widzieliśmy i usłyszeliśmy podnosimy co następuje : 

1. obsługa Panteonu zaangażowana i chętna do profesjonalnej pracy, 

2. przewodniczka z narracją według aktualnie obowiązującej wykładni historycznej wykazała się 

wiedzą umożliwiającą udzielanie fachowej odpowiedzi na zadawane pytania / niekiedy 

szczegółowych/  zwiedzających . 

3. zwiedzanie w dość licznej grupie i ramy czasowe wykluczały  szczegółowe zapoznanie się z 

eksponatami , a w szczególności niemożliwym był przeprowadzenie analizy tekstów odnoszących 

się do danych osób i zdarzeń, 

4. nie napotkaliśmy również  spisu osób umieszczonych w Panteonie , stąd niepewność co do osób 

których pominięto, 

5. Umieszczenie na początku ekspozycji „Ludzie powstań i międzywojnia  „ naprzeciw  siebie      

W. Korfantego oraz M. Grażyńskiego budzi niesmak w aspekcie wielkości dokonań tych ludzi.          

 To generalnie  dyktatorowi III powstania śląskiego W. Korfantemu , Polska zawdzięcza 

przyłączenie części Śląska i wzrost majątku narodowego o około 30 procent ! 

6. Nie zauważyliśmy w Panteonie takich postaci , których obecność wydawała się pewna  / dlatego 

dokonań nie prezentujemy szczegółowe/ , a mianowicie: 

• Jerzy Ziętek – najlepszy wojewoda w historii Polski, realizujący maksymę „ w tym budynku 

nie pracuje się dla pieniędzy, ale z miłości do bliźniego „ 

• Józef Schmidt – rekordzista świata w trójskoku , dwukrotny złoty medalista olimpijski, 

dwukrotny mistrz Europy, 

• Ewa von Tiele – Winkler , sławna chrześcijanka , prezentowana w książce „1001 rzeczy 

które warto wiedzieć o chrześcijaństwie „ autorzy :J. MacGregor , M.Prys, Założycielka 40 

sierocińców dla 2 tysięcy dzieci. 

• Ks. Alojzy Ficek – twórca potężnego ruchu na rzecz trzeźwości , który znalazł naśladowców 

również poza granicami kraju; animator kultury zwłaszcza na odcinku teatralno - 

śpiewaczym . 

• Śląscy Nobliści mający związek z terenem Metropolii katowickiej. 

7. Pozytywnie oceniamy zapowiedź włączenia 50 osób do Panteonu na wniosek różnych 

organizacji i osób prywatnych ,w  tym nieznanego nam z działalności Stowarzyszenia 

„Sprawiedliwość i Pamięć „ 

8. Działania Stowarzyszeń:  „Nasz Wspólny Śląski Dom „ oraz „ Sprawiedliwość i Prawda” 

związane z Panteonem zostały przemilczane. 

9.  Nie napotkaliśmy wzmianki , że partie mające siedzibę w województwie śląskim / Ślonzoki 

Razem oraz Śląska Partia Regionalna zaangażowały się w tworzenie Panteonu. 

10.  Dyskusyjne jest , o czym w czasie oprowadzania mówić  - mając do dyspozycji mało czasu. 

Wydaje się , że koniecznym i celowym jest szersze naświetlenie takich problemów jak : 

-  Tragedia Górnośląska w kontekście opracowań biskupa katowickiego S. Adamskiego    „ Pogląd 

na rozwój sprawy narodowościowej w województwie śląskim w czasie okupacji niemieckiej „  oraz 

„ Domówienie z dnia 22.XI. 1945 r. „ 

-   Problem Volkslisty – apel władz polskich na uchodźstwie i biskupa Adamskiego o przyjmowanie 

nadawanych kategorii narodowościowych . 

-   Ruch anty faszystowski , w tym jako sprzeciw nowej ideologi pogaństwa, 

-   Wskazanie, że podawane liczby wywiezionych / w tym mnóstwo bezprawnie deportowanych 

obywateli polskich z przedwojennego województwa śląskiego / nie są miarodajnie i jednoznacznie.  

Określono . w literaturze przedmiotu maksymalną liczbę wywiezionych  na 200 tysięcy osób. 

− Skala terroru hitlerowskiego :                                                                                               

przy omawianiu księży zamordowanych  w obozach koncentracyjnych podać ogólną liczbę 

księży  zakatowanych oraz represjonowanych w inny sposób;  ukazać martyrologię ludności 

Górnego Śląska. 
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 Zapoznawszy się z obecnym stanem Panteonu , informujemy i wnioskujemy : 

I.   W pełni podtrzymujemy nasze  propozycje zawarte w piśmie z dnia 14 lipca 2019 roku, 

II. W obecnych uwarunkowaniach wynikłych z decyzji władz oraz mając na uwadze konieczność 

działania w duchu sprawiedliwości i prawdy wnioskujemy o korektę ekspozycji , a mianowicie : 

1/  na początku ekspozycji nawiązać do faktu, że jesteśmy w Katedrze Chrystusa Króla.                 

To Chrystus kształtował / czyni to nadal / oblicze Tej Ziemi.                                                              

 Teren obecnej Metropolii zamieszkały jest przez potomków Gołężyców rdzennych 

mieszkańców Ziemi Górnośląskiej . 

 Przyjęli oni  chrzest  w imię Chrystusa dzięki Cyrylowi  i Metodemu oraz ich pomocnikom .  

Papież Hadrian II mianował   Metodego arcybiskupem Moraw i Panonii . Górny Śląsk wchodził 

wtedy w skład państwa Wielkomorawskiego . Pomimo intryg, Papież Jan VII uznał nauki 

Metodego za prawowierne. Działo się to pod koniec IX wieku, czyli  przed wielką schizmą  i wiek 

wcześniej niż chrzest Polski. 

 W dobie ekumenizmu fakty te powinny zostać wyeksponowane na początku zwiedzania ! 

W tym czasie Gołężyce zamieszkiwali głównie teren trójkąta określonego  miejscowościami : 

Cieszyn, Opawa, Racibórz mając główny gród / stolicę?  / w środku tego obszaru , a mianowicie w 

Lubomii , gdzie do dzisiaj można podziwiać pozostałości potężnego grodu. W póżniejszym okresie 

zasiedlili również tereny na północ. 

Zasygnalizowane w niniejszym podpunkcie sprawy zostały szerzej omówione w naszym piśmie z 

14 lipca 2019 r. - pozycje 1,2 proponowanych do Panteonu. 

2/   ujęte na końcu zwiedzania postacie Świętej Jadwigi Śląskiej oraz Jacka Odrowąża przenieść na 

miejsce bezpośrednio po Golężycach i Cyrylu Metodym. 

3/    prezentując Św. Jadwigę nawiązać do obrony wiary w czasie najazdów Tatarów i fundacji 

klasztorów , w tym wyjątkowo zasłużonych dla Śląska – Cystersów. 

 Daliśmy temu wyraz w punkcie 4 propozycji ; Brat Rudolf  - Cysters 

4/   w zarysie prezentować dalszą historię G. Śląska -  ludzi i zdarzenia , 

5/  od  powstań śląskich, plebiscytu , przyłączenia jego części do Polski, powołania diecezji 

katowickiej uszczegółowić ekspozycje , także poprzez odpowiednie wykorzystanie naszych 

wniosków. 

 Przypominamy, że proponowaliśmy do Panteonu : 

1. Golężyce / Golęszyce /  2. Cyryl i Metody 3. Mieszko Plątonogi  4. Brat Rudolf – Cysters  5. 

Książę Jan II Dobry.  6. Juliusz Roger  7. Karol Godula  8. Pius X  9. Alfons Pojda  10. Henryk 

Sławik  11. Pelagia Konsek  12. Artur Trunkhardt  13. Wilhelm Kula 14. Jerzy Ziętek 15. Wilhelm 

Szewczyk  16. ks. Henryk Jośko  17. Jerzy Kucharczyk  18. Alojzy Frelich  19. Śląscy Antyfaszyści 

20. Tragedia Górnośląska  21 .o. Alojzy Motyka . 

  Z naszych propozycji uwzględniono poz.10 Henryk Sławik oraz pozycje 19 i 20   

6/  Kolejny raz przypominamy oczywistą rzeczywistość , że tylko część propozycji nadesłanych 

przez zainteresowanych może być prezentowana . Ponawiamy więc prośbę, aby nadesłane 

przez społeczeństwo materiały zostały zebrane w formie multimedialnej lub innej i 

udostępnione zwiedzającym oraz internautom.Wydanie w formie książkowej mile widziane. 

 Sprawiedliwość i prawda wymagają, aby był dostęp do źródeł wiarygodnej i rzetelnej 

wiedzy, gdzie indziej nie prezentowanej. 

 

Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda   Prezes  / - /  A.Motyka   Sekretarz A.Oleksiński 

 

Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom   Wiceprezes  / - / Paweł Helis 

 

Do wiadomości : wg rozdzielnika 


