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Panteon Górnośląski 
ul. Plebiscytowa 49 A 

40-401 Katowice 
 
Katowice : Kuria Metropolitalna , Arcybiskup koadiutor Adrian Galbas, 

Urząd Marszałkowski 
 
Dotyczy: odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24.01.2023 r. 
 
 Dziękujemy za odpowiedź na nasze ostatnie pismo i wykonaną pracę w ramach Panteonu 
Górnośląskiego . 
          Do nadesłanych wydawnictw promocyjnych ustosunkujemy się w miarę zaistniałych możliwości.                                                                                          
 Odpowiadając , podnosimy co następuje: 
1.  Statut Panteonu Górnośląskiego mogą i powinny zmienić władze , które go nadały. W szczególności i 
przede wszystkim , wnioskujemy zmienić rozdział II &4 w punkcie 1/ poprzez nadanie mu brzmienia 
” zachowanie i upowszechnienie wiedzy w zakresie historii Górnego Śląska od czasów   działalności Cyryla i 
Metodego i ich uczni oraz inicjowanie działań o charakterze kulturalnym , naukowym i edukacyjnym w tym 
zakresie”. 
       Uzasadnienie : proponowana zmiana jest dla nas oczywista i wiąże się z postanowieniami statutu , 
rozdział II&4 punkt 5/ czynne uczestniczenie w budowie tożsamości narodowej oraz społeczeństwa opartego 
na wartościach chrześcijańskich. 
 Dla wierzących nadrzędność  praw boskich jest oczywista nad  ludzkimi prawami stanowionymi, a 
Panteon jest w miejscu poświęconym Bogu. 
Nauka Chrystusa pojawiła się na naszych terenach wraz z misjonarzami Cyrylem i Metodym . Następstwem 
tego był chrzest obejmujący różne grupy społeczne oraz o zasięgu obejmującym wiele miejscowości .                                                                
 Pominięcie tego faktu jest błędem zasadniczym . 
    Późniejsza prezentacja wydarzeń na terenie Archidiecezji Katowickiej wiązać  się powinna ze zdarzeniami w 
ramach diecezji wrocławskiej / Święta Jadwiga Śląska / oraz diecezji krakowskiej / Święty Jacek , Iwo 
Odrowąż/. Wspomnieć należy także o oddziaływaniu diecezji ołomunieckiej , zwłaszcza w czasie posługi 
biskupa Pawłowskiego z Pawłowic koło Jastrzębia. 
    Fakty te i towarzyszące im zdarzenia są argumentem nie do odparcia, aby głosić ponad 1300 letnie 
istnienie społeczności tutejszej opartej na wartościach chrześcijańskich. 
2.  Będąc przez dziesięciolecia społecznikami, nie korzystaliśmy z jakichkolwiek dotacji budżetowych. Z tego 
względu nie jesteśmy „płatnymi patriotami” , których pełno w polskim życiu społecznym .                                                                                          
 Znajomość realiów towarzyszących powoływaniu i działalności : Rad, Komisji …. , pozwala nam 
sugerować, że spełniają one polecenia lub oczekiwania swoich mocodawców. 
3.  Ponownie wyrażamy uznanie za organizację zwiedzania, nie wchodząc w szczegółowe dywagacje co do 
scenariusza wystawy. 
Przyjęcie proponowanych na wstępie pisma zmian statutowych , umożliwiłoby wprowadzenie do Panteonu 
wielu ludzi godnych tego , chociażby Ks. Alojzego Ficek. Dokonania tego księdza ,są chyba większe od naszej 
rybnickiej ikony , twórcy ruchu oazowego Ks. Blachnickiego . 
4.  Podtrzymujemy propozycję włączenia do Panteonu – Śląskich Noblistów, zwłaszcza tych , których 
urodzenie i zaczątki działalności naukowej odbywały się na terenie obecnej Archidiecezji Katowickiej. 
5.  Negatywne opinie Rady Programowej P.G. nie powinny dotyczyć osób, których praca odbywała się na 
rzecz innych , zwłaszcza w imię najważniejszego przykazania – miłości bliźniego. Wielkość dokonań na rzecz 
innych powinna być miarą decydującą o wprowadzenie do Panteonu. 



 W tym miejscu akcentujemy dokonania najlepszego wojewody polskiego Jerzego Ziętka , który wcielał 
stale w życie swoją maksymę „ w tym budynku nie pracuje się dla pieniędzy  lecz z miłości dla bliźniego „. 
Początkowy brak akceptacji jego kandydatury wywołujący oburzenie społeczeństwa przemawia na rzecz 
słuszności naszego poglądu w tej sprawie. 
          Formalnie, różnice światopoglądowe / religijne / oraz narodowośc nie powinny być przeszkodą w 
upamiętnieniu w Panteonie . Chodzi o ludzi pokroju  Juliusza Rogera, Ewy Thiele von Winkler, Kazimierza 
Kutza, Jerzego Ziętka ….. Postanowienia stosownego Regulaminu nie mogą być interpretowane na 
niekorzyść zacnych ludzi .                                                    Wskazuje to na konieczność ich uchylenia. 
5.  Wobec  niskiego poziomu wiedzy na temat G. Śląska , w tym ciągle podnoszonego, bezwzględnego 
potępienia osób , które  wpisano   / „ podpisały „ - jest określeniem błędnym ! / w województwie śląskim na 
Volkslistę ; konieczne i celowe jest szerokie rozpropagowania opracowania Biskupa Katowickiego Stanisława 
Adamskiego z dnia 14 czerwca 1945 roku pod tytułem „ Pogląd na rozwój sprawy narodowościowej w 
województwie śląskim w czasie okupacji niemieckiej „. 
               Powszechnie pisanie i wypowiadanie zlepku krzywdzących kłamstw , półprawd i manipulacji nie 
może trwać w nieskończoność. 
        Chrześcijanin żyje po to , aby dać świadectwo prawdzie. 
6.  Cieszy nas, że lista osób duchownych nie jest zamknięta , chociażby z powodu             Ks. Adolfa Pojdy, 
którego kandydaturę podaliśmy wraz z uzasadnieniem w piśmie z 14 lipca 2019 roku. Nasuwa się 
skojarzenie , aby zgodnie z zaleceniem Chrystusa mierzyć tą samą miarą.  Odnosi się to do porównania  
żywotów Ks. A. Pojdy oraz Ks. J. Machy . Zginęli w ten sam sposób , za sprzeciwianie się reżimowi 
hitlerowskiemu – jako wzorowi chrześcijanie w każdym okresie swojego życia. 
W sytuacji , kiedy jednego , jako błogosławionego wyniesiono na ołtarze, to niechaj pamięć o drugim 
występuje w Panteonie „pod ołtarzem „ Katedry w Katowicach. 
7. Fakt nie włączenia śląskich noblistów do Panteonu budzi oburzenie. Ewentualnie można było zaakceptować 
tylko tych co urodzili się na terenie obecnej Archidiecezji Katowickiej. Ostatecznie mając zasługi dla całej 
ludzkości powinni być honorowani w całej Polsce , a tym bardziej na Górnym Śląsku . 
 Święty J. Paweł II będąc papieżem – biskupem Rzymu , realizował swoją posługę pasterską w 
państwie Watykan. Czy fakty te pomniejszają postrzeganie J. P. II , jako wyjątkowo wybitnego Polaka , którego 
rodacy uczcili stawiając  niezliczoną ilość pomników?! 
      Eliminując kandydatury śląskich noblistów , powołując się na ułomny pkt 2 Statutu … wskazano pośrednio 
na pilną potrzebę jego zmiany. 
8.  Od wielu lat systematycznie i zdecydowanie upominamy się od władz zarówno świeckich jak i hierarchów 
kościelnych o zgodne z prawdą i sprawiedliwe , przekazanie ogółowi społeczeństwa polskiego – uwarunkowań 
i skali ruchu antyfaszystowskiego na Górnym Śląsku. 
     Niestety, w tym zakresie nic konkretnego w liczącej się skali nie zostało poczynione. 
W załączeniu przekazujemy do rozpowszechnienia kopię odpisu listu Biskupa Katowickiego S. Adamskiego 
„Pogląd na rozwój sprawy narodowościowej w województwie śląskim w czasie okupacji niemieckiej” z dnia 14 
czerwca 1945 r. 
9.  Nasze  stowarzyszenia / NWSD i SiP / są  zarejestrowane  w Krajowym Rejestrze Sądowym . 
      Liczyliśmy , że jako znaczący głos społeczeństwa zostaniemy w większym stopniu docenieni. Zbyt duża 
liczba naszych  kandydatów / zdarzeń /  nie została pozytywnie przyjęta, a zapowiedziano przecież, że głos 
mieszkańców Górnego Śląska będzie decydował o ostatecznym kształcie wystawy ! 
       Kolejna obiecanka decydentów ? 

Wydaje się, że recenzje odnośnie postaci i zdarzeń są zbędne , bo dokonały tego podmioty wnioskujące.     
Wystarczą decyzje Rady Programowej , która powinna być złożona z niekwestionowanych, obiektywnych 
fachowców , zdolnych podejmować właściwe decyzje w oparciu o kryteria prawdy i sprawiedliwości oraz wagi 
zdarzeń . 
      Innymi słowy Rada Programowa powinna być reprezentantem społeczeństwa , a nie tylko z nadania 
władzy. 
       Wnioski końcowe . 
Wnioskujemy, aby: 
1/  określony w Statucie przedmiot działania Panteonu został zmieniony zgodnie z naszymi propozycjami 



zawartymi powyżej . 
Jego zasadniczą wadą jest brak postanowień preferujących wartości chrześcijańskie ,    w tym zwłaszcza 
przykazanie miłości Boga i bliźniego swego oraz nakazów wskazanych bezpośrednio przez Chrystusa i 
Apostołów Ewangelicznych. 
2/ skład Rady Programowej powinien być ustalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi , które 
wykazały zainteresowanie Panteonem . 
3/  uważać za aktualne nasze wnioski , zawarte w pismach z dnia :14 lipca 2019 r. - Panteon Górnośląski w 
Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, 05 czerwca 2022 r. - ekspozycji w Panteonie Górnośląskim , 29 lipca 
2022 r. Panteon Górnośląski, a my ... 
 
 Miejsce Panteonu – Katedra Chrystusa Króla dodatkowo zobowiązuje do uwzględnienia naszych 
wniosków i propozycji. 
 Niechaj Opatrzność  nas prowadzi we wszystkich aspektach życia. 
 Amen. 
 
 
 

Stowarzyszenie 
Nasz Wspólny Śląski Dom  
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Do wiadomości według rozdzielnika. 


