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Według rozdzielnika

Problemy Polski oraz Śląska pod ponowną rozwagę.
Uwarunkowania związane z pomyślnością mieszkańców Polski oraz
sposoby ich rozwiązania .
I.

Żyjąc po to aby dać świadectwo prawdzie , zatroskani o pomyślność wszystkich rodaków,
świadomi konsekwencji grzechu zaniechania ; podnosimy problemy , które są istotne dla
pomyślności mieszkańców Polski.
W szczególności dotyczy to spraw wyszczególnionych poniżej:
1. Wybory Prezydenta RP 2020 było głosowaniem na reprezentantów tej samej opcji
społecznej, to jest kasty ludzi bogatych, która doprowadziła do silnego rozwarstwienia
społeczeństwa polskiego i wystąpienia problemów budzących zatroskanie .
Nie zrealizowana deklaracja Prezydenta RP z 2015 r. o powszechnym podniesieniu
kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych została „zapomniana „ zarówno przez
Prezydenta i PiS oraz znaczną cześć wyborców. Zapewne zadecydował fakt, że względnie
mocniej preferowani byliby biedniejsi....
2. Rosnąca grupa milionerów oraz względne ubożenie ludzi o przeciętnych zarobkach
niższych od mediany w trzech ostatnich dziesięcioleciach to wynik przepisów uchwalanych
pod przewodnią siłą PiS lub PO oraz wspierających ich w Sejmie partii .
Przepisów zniewalających w istocie swojej Obywateli wydano na szczeblu centralnym
od czasu pożegnania się z PRL – kilkaset tysięcy stron. Do tego dochodzą akty normatywne
samorządów szczebla wojewódzkiego i miejskiego /gminnego / oraz niezliczone regulaminy
związane z zakupem usług . Przeczytanie ze zrozumieniem takiej ilości przepisów jest
niemożliwością, a obowiązuje przecież zasada, że nieznajomość przepisów nie zwalnia z winy.
Oznaczać to może , że nie ma Obywatela , który nie narusza prawa , jest tylko brak lub
źle prowadzone przeciwko niemu dochodzenie.
3. Demokratyczne wybory sejmowe w Polsce odbywały się jedynie raz , przy ordynacji
wyborczej j , która umożliwiła dojście do władzy nowym siłom politycznym . Nowe elity
/ partie / w Sejmie skorzystały z okazji i niezwłocznie zmieniły tą ordynację na swoją korzyść ,
utrudniając zasadniczo możliwość ich wyrugowania przez wyborców . Sprzyja temu
wprowadzona metoda d”Hondta przy rozdziale mandatów / preferuje ona w sposób
nieproporcjonalny partie z najwyższym poparciem ,kosztem mniejszych komitetów
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wyborczych – czyli wbrew Konstytucji PR stanowiącej o wyborach proporcjonalnych.
Podniesienie progu wyborczego na 5 procent to eliminacja w praktyce społeczeństwa
obywatelskiego bo wypromowanie nowej partii / komitetu/ wyborczego/ to ogromny wydatek
finansowy .
To właśnie ustalenia ordynacji wyborczej spowodowały, że PiS z Koalicjantami dostał
dodatkowo 35 mandatów i mając dzięki temu większość sejmową może rządzić samodzielnie .
Przypominamy , że aktualny kodeks wyborczy nie spełnia, a także nie sprzyja
realizacji między innymi następujących postanowień Konstytucji RP : Art.4 . 1. Władza
zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu. Art.15 . 1. Ustrój terytorialny
Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. Art. 32. 1. Wszyscy są
wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne .
Art. 96. 2. Wybory do Sejmu są powszechne , równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz
odbywają się w głosowaniu tajnym.
Zdumiewa fakt, że nikt z liderów partii mających przedstawicieli w Parlamencie nie
podnosi tej sprawy w sposób zdecydowany.
W świetle powyższych informacji bezzasadne jest głoszenie , że władzę w Polsce
sprawuje się z woli narodu w wyniku demokratycznych wyborów.
4. Wybory szumnie okrzyczane „świętem demokracji” w sytuacji gdy rola wyborcy kończy się
w momencie oddania głosu są kpiną z wyborców. Nie posiadają oni przecież możliwości
wyegzekwowania programu wyborczego , a nawet dostępu do informacji związanych z
interesującymi go sprawami.
Przykładem jest skierowanie przez nas prośby z dnia 10 czerwca 2019 do
europarlamentarzystów różnych opcji politycznych / Jan Olbrycht PO , Izabella Kloc PiS/ z
województwa śląskiego z prośbą o przekazanie informacji o wysokości dotacji z Unii
Europejskiej dla tego województwa. Solidarnie milczą do dnia dzisiejszego.pomimo monitu z
dnia 10 grudnia 2019 roku. W świetle tej sytuacji ich frazesy wyborcze w trosce o dobro
wyborców budzą niesmak i uśmiech politowania ,
Ważne dla milionów Polaków tkwiących w ubóstwie energetycznym, czyli wydających
więcej niż 10 procent dochodów na ogrzewanie mieszkania pomimo opalania tańszym
paliwem kopalnym. Część z nich faktycznie zmuszono do przejścia na opalanie gazem
domów , które jest istotnie droższe od spalania węgla . Wiąże się to z ochroną powietrza i
wyjaśnia częściowo żenująco niski stopień realizacji / zaledwie kilka procent/ „Programu
czyste powietrze”, finansowanego generalnie przez osoby likwidujące kotły na paliwo stałe.
Pandemia koronawirusa wpędziła w ubóstwo medyczne również miliony Polaków ,
występujące generalnie wspólnie z ubóstwem energetycznym . W tej sytuacji zmuszanie tych
ludzi do przejścia z paliw kopalnych na inne droższe żródła energi bez należytych ulg jest
wysoce niemoralne .
Problem ubóstwa energetycznego oraz medycznego nie jest przez władze
rozwiązywany w stopniu należytym..
5. Nadmiernie dużych kosztów utrzymywania państwa , między innymi za sprawą wzrostu
/ od czasów PRL / o kilkaset tysięcy osób – bezproduktywnych urzędników niezbędnych do
realizacji wymyślonych ustaw i rozporządzeń szczebla centralnego .
Pomimo tej armii
urzędniczej , Obywatel często nie otrzymuje informacji o które prosi . Brak proporcjonalności
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praw i obowiązków na linii Urzędy – obywatel , na przykład urzędowe żądanie usunięcia
braku w dokumentach w terminie 7 dni pod groźbą zastosowania określonych sankcji. Nie
mogąc się doczekać od europosłów odpowiedzi na prośbą dotyczącą transferów finansowych z
Unii Europejskiej dla województwa śląskiego skierowano dnia 10 grudnia 2019 analogiczna
prośbę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego , brak odpowiedzi potwierdza
ignorowanie obywateli .
6. Zwycięstwo w wyborach zależy od wielu czynników , przy czym dominująca rola
przypada : środkom finansowym przeznaczonym na kampanię wyborczą / ujawnionych
formalnie lub nie np. presja przełożonych na rzecz określonych działań podległych
pracowników/ , zakres opanowanych środków społecznego przekazu w tym zwłaszcza
telewizji rządowej wspartej miliardowymi dotacjami , zaangażowanie aktywu partyjnego i
zdecydowanych sympatyków wspierających dany komitet wyborczy, atrakcyjność i sposób
przekazania obietnic wyborczych – programu wyborczego , wsparcie związków zawodowych ,
Kościoła ; fundacji i stowarzyszeń wspieranych finansowo przez stosowne władze.–
wiadomo ,że po transformacji przewaga korzystnych uwarunkowań była zdecydowanie po
stronie partii , których przedstawiciele przez dziesięciolecia zasiadają w Sejmie i Senacie oraz
władzach samorządowych .
7. Nasze postulaty dotyczące zmiany ordynacji wyborczej od kilkunastu lat znane są elitom
władzy : kierownictwom partii mających reprezentacje w Sejmie i Senacie, klubom
parlamentarnym, sędziom Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego , hierarchom
Kościoła, mediom itd. - bez należytego odzewu w imię zachowania swoich partykularnych
interesów.
8. Elity rządzące niezależnie z jakiej partii pochodzą, służą wielkiemu kapitałowi o czym
świadczy wspomniany powyżej stały trend rozwarstwiania się zamożności / biedy /
społeczeństwa polskiego oraz brak w kampaniach wyborczych zapowiedzi działań na rzecz
nieuzasadnionego, nadmiernego bogacenia się oligarchów.
9 . Rosnąca inflacja dokucza coraz większej ilości rodaków, a dynamika wzrostu tego zjawiska
wydaje się wysoce prawdopodobna. Odczuwalność dobrodziejstw płynących z rozdawnictwa
wszelakich „+” plusów niepowiązanych z wykonywaniem pracy, będzie słabnąć przy wyższej
w stosunku do lat minionych inflacji . Rozdawnictwo będzie dalej opierać się na pogłębianiu
długu publicznego oraz przychodach z podnoszonych podatków lub wymyślanych nowych..
10. Obecny dług publiczny według licznika Forum Obywatelskiego Rozwoju w wysokości
około 1 biliona 378 miliardów złotych , czyni dług statystycznego Polaka na około 32 tysiące
złotych. Jeśli przeliczymy to na dolary po nieco zawyżonym kursie 4,0 złote/ dolar to wychodzi
ponad 340 miliardów dolarów. Pamiętamy, że pierwotny „dług Gierka” wynosił 18 miliardów
dolarów i poprzez odsetki rósł doprowadzając do kryzysu. Słabym pocieszeniem jest fakt, że
niecałe 25 procent tego długu jest w walutach obcych.
Można prowadzić kreatywną księgowość i dzięki Bankowi Gospodarstwa Krajowego
oraz Polskiemu Funduszowi Rozwoju zadłużać się jeszcze bardziej , ale za kilka, maksimum
kilkanaście lat może nastąpić wymuszone żądanie spłaty zadłużenie , przy rosnących
odsetkach obsługi. Będzie to zadanie dla Polski w praktyce niewykonalne .
Wniosek płynący ze stanu długu publicznego jest oczywisty – Polacy głównie dzięki
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urzędującym władzom konsumują nadmiernie w oparciu o kredyt zadłużający państwo czyli
wszystkich obywateli, a nie w wyniku dobrego gospodarowania. Wmawianie wyborcom ,że w
innych krajach jest jeszcze gorzej nie rozwiązuje problemu. Zakładanie braku działania praw
ekonomicznych w tym zakresie w Polsce jest równoznaczne z akceptacją tego co głosili
marksiści . Czym to się skończyło uczy nas historia ekonomii.
11 . Pokojowe przejęcie władzy przez nowe elity zdolne do wykreowania wzrostu potęgi i
suwerenności Polski , może się odbyć tylko poprzez zmianę ordynacji wyborczej zgodnie z
naszymi postulatami, w tym :obniżkę progu wyborczego do 3 %, rzeczywistą
proporcjonalność wyborów - odstąpienie od metody rozdziału mandatów według metody
d^Hondta, odmienne finansowanie partii , stowarzyszeń … poprzez gratyfikację finansową za
każdy oddany głos na dany komitet wyborczy ; wybór wojewody ; wykluczenie z
finansowania partii / komitetu wyborczego / który przejmie władze centralną / rząd/ i w
województwie / zarząd województwa/ . Nowy postulat o wykluczeniu od nadmiernych
profitów popleczników partii będących u władzy jest wynikiem zaobserwowanego wzrostu
nepotyzmu i jawnego obsadzania przez cały okres po transformacji ustrojowej - niezależnie z
jakiej opcji pochodzi władza - rażąco wysoko płatnych stanowisk przez „swoich” .
Wynagrodzenia ludzie z nomenklatury w czasach PRL to śmiesznie niskie kwoty
finansowe w stosunku do obecnych wynagrodzeń wierchuszki spółek skarbu państwa .
12. Opłakany stan opieki zdrowotnej to nakładający się splot działań minionych lat. Nic
konkretnego w tym zakresie na większą skalę nie czyni się nadal. Leczenie rozpoczyna
zazwyczaj lekarz, a tych jest jak na lekarstwo za sprawą decyzji w zakresie ich kształcenia na
przestrzeni dziesięcioleci. Było to działanie celowe lub brak umiejętności przewidywania
władzy pozostawiamy ocenie czytelników …
Niedostępność i czas oczekiwania na usługi medyczne w czasie pandemii pozwala
lansować tezę występowania „ukrytej eutanazji”.
Wysoka nadumieralność w ostatnich miesiącach jest tego potwierdzeniem.
13. Ważnych spraw jest więcej niż zasygnalizowanych powyżej. Wyborcy byli zalewani
obfitością górnolotnych obietnic wyborczych , a nie konkretnymi programami wyborczymi z
liczbowym przedstawieniem kształtowania się podstawowych wielkości ekonomicznych .
Każdy program , musi odpowiadać co najmniej na pytania : co ma realizowane , kto to
wykonywać będzie, ile to ma kosztować i z czego to będzie finansowane , gdzie będzie to
realizowane , kiedy termin zakończenia przedsięwzięcia , kto jest odpowiedzialny za
wykonanie całościowe i cząstkowe.
14. Wyniki głosowań i pandemia koronawirusa stworzyły nowe uwarunkowanie w zakresie
zarządzania państwem, polegające między innymi na tym, że :
1/ Zwiększyła się liczba wyborców krytycznie nastawionych do wszelkich form partyjniactwa
„zasiedziałego „ co musi budzić zaniepokojenia zarówno „prawicy” jak i „lewicy'.
2/ Jeszcze większa będzie siła wpływu Unii Europejskiej na Polskę w myśl zasady – bogaty
może żądać, biedny tylko prosić ; bo ręka która daje jest ważniejsza od tej która
bierze.Ewentualne zmniejszenie dotacji dla Polski to zapowiedź zasadniczych trudności
gospodarczych i obniżenie poziomu jakości życia mieszkańców .
3/ Profity z popierania władzy w warunkach recesji lub nawet kryzysu , spowodują dalszy
wzrost siły oddziaływania „dobrej zmiany' zarówno na przedsiębiorców jak i pracobiorców.
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Opozycja zmuszona będzie w trybie pilnym do zwarcia szeregów i stworzenia nowej partii lub
trwałej koalicji oraz odejścia od kunktatorstwa.
4/ Wygórowane oczekiwania wyborców , jako wynik obietnic w czasie kampanii
wyborczych ,będą poddane konfrontacji ze zmniejszonymi możliwościami ich zaspokojenia
przez państwo . Wzrost niezadowolenia społeczeństwa wydaje się rzeczą wysoce
prawdopodobną, a jego formy wyrażenia trudne do przewidzenia .
5/ W najbliższych latach w miarę dobrze funkcjonujące państwo wymagać będzie odstąpienia
od partykularnych interesów „partyjniactwa” na rzecz racji państwowych, czyli
społeczeństwa.

II. Wybrany problemy istotne dla Śląska.
Warto rozważyć co następuje :
1. Władze polskie doprowadziły do uchwalenia przez Sejm RP , Ustawy Konstytucyjnej z dnia
15 lipca 1920 roku zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego . Śląsk w państwie
polskim miał uzyskać własny Sejm i bardzo szerokie kompetencje ustawodawstwa i
samorządu co w późniejszym okresie określano jako autonomię. O silnej i niezłomnej woli
Sejmu RP , w zakresie trwałego zagwarantowania samorządności województwa śląskiego
stanowi Art,44 „ Ustawa zmieniająca niniejszą ustawę , a ograniczającą prawa
ustawodawstwa lub samorządu śląskiego / artykuły 1,4 do 12,13 do 30 , 36 do 42 i 44/
wymagać będą zgody Sejmu Śląskiego.” Takie uregulowania , wyrażone w akcie prawnym
najwyższej wagi przyczyniło się w decydujący sposób do wzrostu poparcia w plebiscycie za
przyłączeniem do Polski , a w późniejszym okresie do znaczącego udziału Ślązaków w III
Powstaniu Śląskim. W wyniku tego powstania Polska uzyskała najwyższe korzyści w swojej
historii przy bardzo niskich stratach nieadekwatnych do wzrostu swoich możliwości
gospodarczo – militarnych.
Potencjał przemysłowy Polski ,aż w 70 procentach znalazł się w województwie śląskim.
Koncepcja utworzenia Republiki Górnośląskiej /Wolnego Państwa Górnośląskiego/
powszechnie popierana przez Ślązaków w tym Związek Górnośląski, Rady RobotniczoŻołnierskie, przemysłowców na czele z księciem pszczyńskim Janem Henrykiem XV
Hochberg ; niezależnie od opcji narodowościowej , została storpedowana przez sprzeciw
Francji , podyktowany chęcią totalnego osłabienia Niemiec na każdym odcinku.
Interes Francji znalazł odzwierciedlenie w układzie polsko – francuskim w sprawie
utworzenia wspólnych górnośląskich spółek bankowych i kopalnianych z dnia 1 marca 1921
roku.
Trwała jeszcze wojna, a już 6 maja 1945 r. wydano Ustawę Konstytucyjną o zniesieniu
statutu organicznego województwa śląskiego. Ustawę wprowadziła w życie Krajowa Rada
Narodowa uzurpująca sobie samozwańczo prawa przynależne polskiemu parlamentowi .
W tym stanie rzeczy uznać należy, że Ustawa Konstytucyjna z 1920 r. ma dalej formalnie moc
prawną. W aktualnych realiach rozpatrywać należy potrzebą zmiany systemu „centralizmu
niedemokratycznego ' i działalności władzy władzy „po uważaniu” na bardziej obywatelski i
efektywny ekonomicznie. Wychodzi to naprzeciw postanowieniu Art 15.1 Konstytucji RP
stanowiącej , że „ Ustrój terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia decentralizację
władzy publicznej.
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Wprowadzenie optymalnego stopnia samorządów regionalnych opartych na jasno
sprecyzowanych i sprawiedliwych kryteriach polityki fiskalnej, a nie widzi mi się rządu i
innych decydentów centralnych może okazać się błogosławieństwem dla Polski opanowanej
przez nepotyzm i partyjną opcje widzenia spaczonej rzeczywistości.
2. Tragedia Górnośląska dotyczy trudnej do precyzyjnego określenia około 90 -200 tysięcy
przypadków wywiezienia do ZSRR mieszkańców Górnego Śląska oraz śmierci niezliczonej do
końca liczby niewinnych Górnoślązaków. Nadmienić należy, że wywózka ta w mniejszej skali
była również w innych krajach.
Szczególny jest przypadek objęcia Tragedią ... terenów przed wojną należących do
Polski województwa śląskiego . Pozbawienie wolności i deportacja powinna mieć tutaj
niewielkie rozmiary, bo władze koalicji dopuszczały użycia do odbudowy ZSRR tylko
Niemców .
Bezprawne działania władz polskich i sowieckich w odniesieniu do ludzi z przedwojennego
województwa śląskiego trzeba uzasadniać następująco :
1/. aresztowano obywateli Polski bez podania przyczyn głównie w zakładach pracy , gdzie
dobrowolnie podjęli pracę na swoich stanowiskach , działając w ten sposób na rzecz
niepodległości Polski i zgubę hitlerowców,
2/ osadzenie ich w polskich obozach w różnych miejscach i ich charakterze , gdzie zazwyczaj
nie postawiano im jakichkolwiek zarzutów , w tym działalności przeciwko Polsce lub Armii
Czerwonej,
3/ polscy funkcjonariusze państwowi działali bezprawnie w procesie ich deportacji bo byli to
obywatele Polski, często o nieposzlakowanej opinii , a prawo polskie nie dopuszczało
deportacji,
4/. wywóz z i przez terytorium Polski do łagrów w Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich / ZSRR/ obarcza władze polskie . W czasie samego morderczego transportu
kolejowego śmierć poniosło kilka tysięcy osób.
Holendrzy za transport Żydów do obozów koncentracyjnych swoimi kolejami wypłacili
odszkodowanie , bo czuli się do tego moralnie zobowiązani .
Podstawą powyższych zaszłości w Polsce były uzurpatorskie, komunistyczne władze
działające służalczo ,w ścisłej współpracy z władzami ZSRR i to na wszystkich odcinkach
życia. Wydały one Dekret Krajowej Rady Narodowej z 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze
społeczeństwa polskiego wrogich elementów, w tym osób posiadających I i II grupę
narodowościową .
Represyjny ten dekret był w oczywistej sprzeczności z zaleceniami prawowitego rządu
polskiego w Londynie dotyczącymi przyjmowania niemieckiej Volkslisty / DVL / dla obrony
interesów polskich !. Polski rząd w Londynie był uznawany przez aliantów, aż do lipca 1945
roku . Stanisław Adamski , Biskup Katowicki, wybitny polski patriota również zalecał
przyjmowanie przyznanej grupy narodowościowej , będącej decyzją stosownych ,
działających w terenie komisji władz niemieckich. Biskup ten sporządził natychmiast po
wojnie obszerną informację dla władz państwowych pod tytułem : „Pogląd na rozwój sprawy
narodowościowej w województwie śląskim w czasie okupacji niemieckiej” . W związku z
potrzebą rozszerzenie informacji opracował „Domówienie z dnia 22.XI. 1945 r. ” Na
przestrzeni całego okresu powojennego dokument ten nie został udostępniony szerokim
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kręgom społeczeństwa polskiego co skutkuje błędnymi i niesprawiedliwymi osądami w tych
sprawach do dnia dzisiejszego.
Warto przypomnieć słowa wybitnie pro polskiego historyka Kazimierza Popiołka : „ W
szeregach konspiracyjnych organizacji żadnego znaczenia nie posiadał podział
przeprowadzony przez okupanta w ramach akcji DVL „
Stworzono bezprawnie - formalne podstawy terroru oraz pozory legalności dla planowanych
działań ,głównie w stosunku do mieszkańców przedwojennego, należącego do Polski – Śląska ,
którzy posiadali obywatelstwo polskie.
Samozwańcze polskie władze komunistyczne widząc absurdalność i wady postanowień wyżej
wymienionego dekretu , bardzo szybko bo już 7 maja 1945 r. zadecydowały o utracie jego
mocy. Ale skutki uregulowań tam zawartych spowodowały w późniejszym okresie kilku lat ,
śmierć niezliczonej do końca ilości niewinnych ludzi z Polski i innych krajów..
Tragiczna śmierć dotknęła dziesiątek tysięcy obywateli Polski / Ślązaków/ , którymi się
stali w wyniku przyłączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922 roku. Obywatelstwa
polskiego nie zrzekli się , ani nie zostali go pozbawieni przez władze polskie z zastosowaniem
obowiązującego przedwojennego prawa. Deportacja tych ludzi jednak nastąpiła , co było
bezprawiem oczywistym. Skandaliczne warunki panujące w obozach na ziemiach polskich , a
później w transporcie kolejowym do miejsc zsyłki w ZSRR oraz tamtejszych łagrach
doprowadziły do śmierci większość zesłanych.
Przyjeżdżający ze zsyłki byli krańcowo wyczerpani i chorzy. Cała akcja nosiła cechy
ludobójstwa i nie może ulec przedawnieniu.Do chwili obecnej brak uregulowań prawnych
dotyczących rehabilitacji i zadość uczynienia za spowodowanie śmierci omawianej kategorii
osób. Omawiana wywózka nie Niemców do ZSRR miała miejsce i w innych krajach .
5/ Z powyższych względów Unia Europejska powinna :
-podjąć uchwałę oddającą cześć ofiarom tego ludobójstwa oraz zalecić ich rehabilitację i
spowodowanie stosownego zadośćuczynienia,
–
utworzyć Europejski Instytut Pamięci Narodów / EIPN/ na wzór polskiego Instytutu
Pamięci Narodowej , ukierunkowany na działalność sprzyjającą przyjaźni państw
europejskich .
3. Transformacja ustrojowa spowodowała upadek jego potęgi gospodarczej ,szczególnie
wyraźnie widoczny w górnictwie węgla kamiennego oraz hutnictwie przy braku rozwoju
alternatywnych branż i realnych perspektyw inwestycji innowacyjnych w liczącej się skali.
Jest to nadzwyczaj smutne biorąc pod uwagę, że : 1/ przedwojenny przemysł województwa
śląskiego miał decydujący wpływ na postrzeganie Polski inaczej niż prognozowano uprzednio
to jest państwa słabego i sezonowego . Efekty pracy robotnika górnośląskiego to finansowanie
- inwestycji ,w tym kolejowej magistrali węglowej Śląsk- Gdynia wraz z rozbudową portu ,
budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego , reform Grabskiego itd.. Następowało to
poprzez środki przekazywane do budżetu państwa lub bezpośrednio poprzez Skarb Śląski. 2/
bohaterstwo załóg kopalń i hut w czasie walk frontowych polegające na działaniach
polegających na niedopuszczenie do ich zniszczenia , umożliwiło natychmiastową produkcję
po przejściu frontu .Węgiel górnośląski wspomógł w sposób znaczący ofensywę Armii
Czerwonej na Berlin. Bezpośrednio po wojnie miliony ton wydobytego węgla zaspokoiły
potrzeby wewnętrzne i umożliwiły jego eksport . Z tego powodu władze sowieckie nie
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podejmowały działań na rzecz ustanowienia z Polski – Republiki ZSRR na wzór Ukrainy z
przedstawicielstwem w ONZ. Z kolei Zachód dostrzegł , że nowe władze należy uznać za
prawowite i zaakceptować powojenne realia. Wszystkie lata PRL to w pełnym rachunku
efektywności , ekonomicznie zyskowna praca na rzecz Polski . Pierwsze lata transformacji
ustrojowej to wyznaczenie zyskownemu górnictwu węglowemu roli hamulcowego inflacji.
Zakaz podnoszenia cen węgla / tania energia elektryczna wpływała silnie na hamowania
inflacji / , przy szalejącej hiperinflacji i wysokiemu oprocentowaniu kredytów doprowadziło
górnictwo do utraty płynności finansowej ze wszystkimi negatywnymi skutkami. Nagonka na
górnictwo węglowe w oparciu o spaczony rachunek ekonomiczny trwa do dzisiaj. Istniejące
uwarunkowania polityczne zewnętrzne i wewnętrzne sprzyjają działaniom na rzecz
zmniejszania i likwidacji wydobycia węgla w Polsce . W skali świata wydobycie i zużycie
węgla kamiennego nie wykazuje spadku. Charakter opracowania nie pozwala rozwinąć
niniejszego tematu, tym nie mniej odsyłamy do materiałów „Polskie górnictwo węgla
kamiennego wczoraj, dziś i jutro . Przyczynki do programu naprawczego” - patrz poniżej
III.1.1/ oraz opracowania autorytetu w zakresie ekonomiki górnictwa prof, dr hab. inż.A.
Lisowskiego pod tytułem „Namawiam Pana Prezydenta Andrzeja Dudę do skorygowania
swego poglądu na rolę jaką węgiel powinien odgrywać w naszej gospodarce paliwowoenergetycznej „ zamieszczonego w Przeglądzie Górniczym Nr 7/2020 r. Autor postuluje
odrzucenie polityki klimatycznej narzuconej Polsce przez Komisję Europejską oraz
proponuje realizację konkretnych zadań , których wykonanie warunkuje wyprowadzenie
naszego górnictwa węgla kamiennego z kryzysu.
Mocny nacisk z zewnątrz ,
w tym Unii Europejskiej spowoduje , że proces odchodzenia od węgla doprowadzi w
województwie śląskim do wielu negatywnych zdarzeń. Indeks Rozwoju Społecznego będzie
zapewne jeszcze bardziej niekorzystny dla województwa śląskiego . Aktualnie nie widać
sensownych i realnych działań na rzecz stworzenia dla tego terenu godziwej alternatywy i tak
będzie chyba i w przyszłości . Teza ta znajduje potwierdzenie w poniżej prezentowanym opisie
jak niesprawiedliwie pozbawiono emerytów prawa do deputatu węglowego w naturze.
4. Generalnie ludzie względnie zubożeli w stosunku do ogólnopolskiego wzrostu płac i
świadczeń socjalnych. Dobitnym przykładem jest zabranie /kradzież/ deputatów węglowych
dla emerytów górniczych, przy zachowaniu ich kolejarzom. . Przyznana finansowa w 2017 r.
rekompensata równoważna była 3-4 latom wartości pobieranych deputatów. Pozostały czas
życia emeryta to około 20 lat. Za rekompensatę 10 000 zł deputatobiorca kupując węgiel płaci
23 % VAT , czyli zwraca państwu 2300 zł. Przybliżona strata tych emerytów wyniesie : 235
tysięcy deputatobiorców x 20 lat życia x 3 tony /rok x 800 zł/tonę = 11 miliardów 280 milionów
złotych . Naruszono świętą rzecz – zasadę obowiązywania przyznanych uregulowań prawnych
– praw nabytych. Deputaty w naturze można było znieść wzorując się na rozwiązaniach
niemieckich z czerwca 2015 r. , gdzie emeryci otrzymali stosowne zadośćuczynienie według
precyzyjnych i prostych wyliczeń, tak że na tej operacji nikt nie ucierpiał co zgodnie
potwierdzały związki zawodowe.
5. Nierozwiązana pozytywnie kwestia narodowości / grupy etnicznej / śląskiej oraz języka
śląskiego jako języka regionalnego.
Dla przypomnienia:
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1/. Komisja Międzysojusznicza Rządząca i Plebiscytowa Górnego Śląska wydając
paszporty , w pozycji narodowość wpisywała Górnoślązak . Przedstawiciele rządu polskiego
działający przy tej Komisji akceptowali ten fakt i nie wnosili zastrzeżeń.
2/. Władze niemieckie III Rzeszy z przyczyn oczywistych polegających na znajomości
tematu, z góry przyjęły, że celowym jest , aby w istniejących uwarunkowaniach dla doraźnych
celów , stwierdzić istnienie narodowości „Ślązak' oraz języka ojczystego 'śląski'.
3/. Władze Czechosłowacji / Czech umożliwiły Ślązakom określenie swojej przynależności
do Narodu Śląskiego
4/ W dwóch ostatnich Spisach Powszechnych Ludności i Mieszkań w Polsce kilka setek
tysięcy obywateli zadeklarowało przynależność do narodu śląskiego /ostatnim 362 tysięcy jako
identyfikacja jedyna / i używanie języka śląskiego . Komitet Doradczy Konwencji Ramowej o
Ochronie Mniejszości Narodowych w Strasburgu świadom tego wydał Opinie wskazując , że
władze polskie prawnie nie uregulowały pomyślnie dla Ślązaków tej sprawy.
Obecnie w Sejmie RP leży obywatelski wniosek z podpisami ponad 120 tysięcy osób o
pozytywne uregulowanie tej kwestii, prawdopodobnie bez szans na załatwienie sprawy po
myśli największej mniejszości narodowej prawnie w Polsce nie uznawanej.
6. Województwo śląskie jest jednym z najmniej komfortowych miejsc do życia w całej Unii
Europejskiej . Twierdzenie to oparte jest o kiepskie wyniki jaki prezentuje Indeks Rozwoju
Społecznego określający jakość życia ; uwzględniający między innymi : stan środowiska ,
długość życia , substancję mieszkaniową itp. W specjalnym raporcie wyszczególniono, że jest
tu najbardziej zdewastowane środowisko wśród 272 regionów Europy. Ten porażający fakt
musi doprowadzić do radykalnych działań na rzecz poprawy tego stanu rzeczy. Wymagane są
pieniądze, pieniądze, pieniądze, a te w potrzebnej wielkości nie są przekazywane przez rząd
polski, a niewystarczające dotacje unijne nie są wprost kierowane do województwa.
Mobilizacja wybranych przedstawicieli do Sejmu i Senatu RP oraz Europarlamentu na rzecz
pozyskiwania środków finansowych musi być powszechna, przy wsparciu władz lokalnych ,
partii / Ślonzoki Razem , Śląska Partia Regionalne / , stowarzyszeń i innych organizacji
pozarządowych .
7. Reprezentacja mieszkańców województwa śląskiego w wybieralnych władzach,
zdecydowanych bronić interesów wyborców jest znikoma. Występuje to wszędzie w:
Europarlamencie, Sejmie i Senacie RP, sejmiku województwa oraz radach miasta i gmin.
Głos zdecydowanie dominujący ma partiokracja, gwarantująca stosowne przywileje
swoim aktywistom , chociażby w ramach powszechnego nepotyzmu.
Przyczyny tkwią w obowiązujących postanowieniach ordynacji wyborczych / głównie 5
procentowy próg wyborczy /, jak i nieudolności partii / Śl.R. oraz ŚPR / i lokalnych
organizacji pozarządowych . Na domiar złego występuje brak uświadomionego należycie
społeczeństwa co ma swoje uzasadnienie w zaszłościach historycznych w postaci napływu
ludności z terenów zdecydowanie niżej stojących cywilizacyjne.

III Stwierdzenia końcowe.
1. W kontekście powyższych stwierdzeń , w pełni aktualna jest treść dokumentów zawartych
w opracowaniu „ Naprawić Polskę - Śląsk …. można i trzeba ! Programy Naprawcze . Wybór
dokumentów Stowarzyszeń : Nasz Wspólny Śląski Dom, Sprawiedliwość i Prawda 9

prezentowanych na stronie internetowej www.nwsd.pl
Dla ułatwienia wyszukiwania poruszonych tematów informujemy , że w szczególności :
1/ Rozdział I Konieczność naprawy Rzeczpospolitej / celowość i sposób zmiany ordynacji
wyborczej ,sprawy istotne dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego/ 2/ Rozdział
III .Naród Śląski i Język Śląski 3/ Rozdział IX. Podstawowe problemy polskiego górnictwa
poz.1 i poz.3 - pożegnania deputatów węglowych 4/ Rozdział X . Martyrologia Ślązaków /
Tragedia Górnośląska /
2. Podnosząc naszym zdaniem istotne problemy, chcemy służyć ogółowi społeczeństwa , a nie
wybranym grupom wyborców. Robimy to nie będąc przez wszystkie lata na usługach nikogo bez jakiegokolwiek sponsorowania , dotacji itp.
Działając w ten sposób dajemy przykład bezinteresownych inicjatyw na rzecz
Ojczyzny , w tym Śląska i oczekujemy tego od władz, zwłaszcza przedstawicielskich
rządzących w wyniku wyborów.
3. Przekonani, że piszemy sprawiedliwie i zgodnie z prawdą prosimy o wsparcie realizacji
naszych poglądów oraz rozpowszechnienie treści niniejszego opracowania.
Stowarzyszenie
Nasz Wspólny Śląski Dom
/ - / Wiceprezes – P. Helis

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