Wywiad z Pawłem Helisem przeprowadzony przez Jacka Szymurę.
Jacek Szymura:
Niedawno wstąpiłem do Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom , którego
jesteś wiceprzewodniczącym i stwierdziłem , że wiele spraw dotyczących Śląska i
Twojej osoby było mi nieznanych..
Wywiad zacznijmy od charakterystyki Twojej osoby, aby uwiarygodnić rzetelność
działań Stowarzyszenia .
Paweł Helis :
Wewnętrzna potrzeba dążności do prawdy i działań na rzecz bliźniego w
odniesieniu do Śląska i Ślązaków nakazała mi prowadzić działalność społeczną przez
całe dorosłe życie.
Wynikało to z następujących przesłanek:, które prowadziły między innymi do
poniższych działań:
• urodziłem się w Orzeszu, powiat mikołowski. Zamieszkały ponad połowę życia
w Rybniku, nigdy nie opuszczałem na dłużej rodzinnej ziemi. Z tego powodu
wyjątkowo dobrze znam wszelkie problemy regionu.
• całe pracowite życie poświęciłem pracy zawodowej, rodzinie i działalności
społecznej.
Przebieg pracy zawodowej charakteryzował się ciągłym
awansowaniem, od ślusarza do funkcji Głównego Energetyka w PRE-PW
„ELROW” w Rybniku oraz Zastępcy Głównego Inżyniera Do Spraw Produkcji
PKiMS.A Carboautomatyka w Tychach.
• w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa węglowego oraz województwa
wyróżniony zostałem nadaniem : stopnia górniczego – Dyrektor Górniczy III
stopnia oraz Złotą Odznaką Honorową Zasługi Dla Województwa Śląskiego.
• obowiązki zawodowe związane były z pracą kopalń co poszerzało kompleksowo
moją wiedzę o górnictwie i regionie, tym bardziej, że w tym czasie ukończyłem
Politechnikę Śląską,
• pomimo dociążenia obowiązkami służbowymi i domowymi - jako żonaty ż
dwójką synów - , udzielałem się społecznie – w tym jako współzałożyciel
jednego z największych w Polsce Pracowniczych Ogrodów Działkowych „RAJ”
w Rybniku,
• członkostwo w stowarzyszeniu RAŚ zaowocowało ponad dziesięcioletnią pracą
we władzach Ruchu Autonomii Śląska , gdzie byłem: Sekretarzem Zarządu
Głównego, Członkiem Rady Naczelnej, przewodniczącym Koła w Rybniku,
• pomimo negatywnych zaszłości dotyczących Ruchu... zwłaszcza po VII
Kongresie w 2011 roku emocjonalnie jestem z nim dalej związany i realizuję
pierwotny jego program w ramach założonego Stowarzyszenia Nasz Wspólny
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Śląski Dom , którego jestem współzałożycielem i członkiem władz od początku
istnienia, ,
• praca zawodowa i społeczna pozwoliła mi dogłębnie poznać realia życia
społeczeństwa, zwłaszcza w województwie śląskim co zostało zweryfikowane
przez mnóstwo osób, które namawiały mnie do udziału w wyborach
parlamentarnych i samorządowych,
• tworzyłem komitety Wyborcze Wyborców i prowadziłem kilka kampanii
wyborczych głównie w oparciu o własne fundusze ,
• dzięki względnym sukcesom jak na uwarunkowania, świadom znacznego
poparcia społecznego udzielonego mi w kampaniach wyborczych jak i w
głosowaniach / w ostatnich wyborach do Senatu RP uzyskałem około 24 000
głosów / utrwalona jest moja wola pracy dla Śląska do ostatniego tchu..Wzorem
dla mnie jest tutaj Rudolf Kołodziejczyk , który w ostatnich dniach życia
współtworzył opracowanie Ruch Autonomii Śląska - przemilczane rocznice.
Jako w pełni niezależny od układów partyjnych i nie poddający się manipulacjom,
dalej prowadził będę wszelkie dostępne działania na rzecz poprawy jakości życia
wyborców oraz broniąc interesów mieszkańców województwa śląskiego i Śląska jako
całości.
Niezależność wynika z faktu, że nigdy nie pobierałem za pracę społeczną
jakiegokolwiek wynagrodzenia zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej.
Mam nadzieję, że niniejszy wywiad przyczyni się do uwiarygodnienia i lepszego
zrozumienia ważności społecznej pracy . Twierdzenie to jest udokumentowane na
stronie internetowej Stowarzyszenia :www.nwsd.pl
Jacek Szymura
Jak to się stało ,że pomimo tylu pozytywnych działań w ramach RAŚ
zaprzestałeś działań w tym Stowarzyszeniu ?!
Paweł Helis
Na VII Kongresie RAŚ w 2011 r. grupa długoletnich działaczy Ruchu... z
Rybnika w tym Rudolf. Kołodziejczyk i ja sprzeciwiliśmy się przygotowanej próbie
skierowanie go na manowce. Konkretnie chodziło głównie o spaczone pomysły
związane z wprowadzeniem federalizacji kraju . Odstąpiono od podstawowego celu
Stowarzyszenia , jakim była autonomia / samorządność / Górnego Śląska.
Inne sprawy na które nie mogliśmy się zgodzić zostały opisane szczegółowo w
broszurze „Pisanie na Berdyczów”. Taka troska o dalsze losy RAŚ nie podobała się
władzom co doprowadziło do skreślenia / usunięcia? / nas z organizacji. Nastąpiło to
bezprawnie z naruszeniem podstawowych uregulowań statutowych .
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Byliśmy pewni, że nastąpi marginalizacja Ruchu … co jak wiadomo z
dzisiejszej perspektywy jest faktem niezaprzeczalnym Widać to również po
niemrawej działalności Śląskiej Partii Regionalnej /ŚPR/ kolejnemu poronionemu
pomysłowi utworzenia jej przez RAŚ. Obecnie niskie notowania ma zarówno jedna
jak i druga organizacja. Dowodem na to są słabe wyniki poparcia wyborców w
ostatnich wyborach do władz przedstawicielskich..
Jacek Szymura
Nie szło zapobiec tej niekorzystnej dla Śląska sytuacji ?
Paweł Helis.
Nie , ponieważ środki jakimi dysponowaliśmy były zbyt małe, aby
przeciwstawić się skutecznie - autorytatywnej, centralistycznej organizacji i jej
wodzowi. Dziwi nas bierna postawa szeregowych członków oraz terenowych władz
Kół RAŚ , które były informowane o jawnym bezprawiu w organizacji .
Nawoływanie do pozytywistycznej pracy na rzecz społeczeństwa nie znalazło w
praktyce żadnego odzewu..
Jacek Szymura
W zaistniałej sytuacji co zrobiłeś ?
Paweł Helis
Zgodnie z realizowaną zasadą „ głupi narzeka , mądry stara się zaradzić'
postanowiliśmy z Rudolfem Kołodziejczykiem założyć nową organizację.
Po dyskusjach w gronie sympatyków zdecydowano utworzyć Stowarzyszenie o
nazwie „Nasz Wspólny Śląski Dom”. Nazwa wskazuje, że mile są widziane osoby,
chcące żyć zgodnie w naszym wspólnym śląskim domu, niezależnie od swoich
symapti politycznych i przekonań religijnych. Cele statutowe ujmują wszelakie
działania na rzecz sprawiedliwości i godności dla mieszkańców kraju , w tym
zwłaszcza G. Śląska.
Były trudności z rejestracją sądową , a na domiar złego spotkaliśmy się z
krytyką osób mieniących się obrońcami spraw śląskich. Komuś nie na rękę są
działania związane z budowaniem zintegrowanego społeczeństwa .
Zdecydowanie stoimy na stanowisku, że zgoda buduje, a niezgoda niszczy.
Z tym nastawieniem uczestniczyliśmy w spotkaniach w ramach Rady Górnośląskiej ,
a ostatnio Komitetu Śląskich organizacji / Ślonskiej Sztamy./.
Niestety nie udało się doprowadzić do wspólnych i trwałych działań w
sprawach najistotniejszych dla Śląska. Wyjątek stanowi stowarzyszenie
Sprawiedliwość i Prawda na bieżąco zgodnie współpracujące z nami.
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Inne organizacje deklarują ogólnikowo współpracę , ale działań wspólnych
jest zdecydowanie za mało.
Jacek Szymura
Powiedziałeś, że „mądry stara się zaradzić' , wobec tego jakie są podstawowe
cele w najbliższym czasie ?
Paweł Helis
Proponujemy następujące cele i inicjatywy :
1.
Powołanie Forum do wspólnego wypracowania stanowiska środowisk
śląskich , które powinno być umocowane prawnie. Najlepiej poprzez
utworzenie Związku / Federacji ?/ Stowarzyszeń stosownie do postanowień
Prawa o stowarzyszeniach. Dążyć będziemy , aby najbliższe zebranie
zainteresowanych odbyło się jak najszybciej
2.
Cel główny Związku / Federacji ?/ stowarzyszeń , to dążność do
poprawy jakości życia w województwie śląskim, która jest jak wiadomo jedną
z najgorszych w Unii Europejskiej . Gorzej jest tylko w najbiedniejszych
regionach Bułgarii i Rumunii.
Pojecie „jakość życia” zawiera wszystkie najistotniejsze dla
mieszkańców sprawy - stan środowiska naturalnego, opieka lekarska, transport
osobowy i towarowy, szkolnictwo , zatrudnienie i wysokość zarobków ,
inwestycje … /
3.
Jesteśmy za powołaniem komitetu do spraw wyborów , w tym zmiany
ordynacji wyborczej na bardziej demokratyczną , chociażby poprzez powrót do
tej co doprowadziła do transformacji ustrojowej.
Obecna pseudodemokratyczna ordynacja wyborcza rozdziela mandaty
według nieproporcjonalnej metody d” Hondta .
Zgodnie z postulatami zawartymi w opracowaniu „Naprawić Polskę –
Śląsk można i trzeba …
w zmianach postanowień ordynacji wyborczej
szczególnie ważne są : obniżenia progu wyborczego z 5% do 3 % , odstąpienie
od metody d”Hondta na rzecz proporcjonalności wyborów zgodnych z
Konstytucją RP , inne finansowanie komitetów wyborczych - w praktyce tylko
partii.
Brak przedstawicieli znacznej części społeczeństwa obywatelskiego we
władzach wybieralnych zwłaszcza parlamentarnych i w sejmiku to hamulec w
dążeniu do pozytywnego załatwiania wszelkich spraw związanych z jakością
życia mieszkańców.
Bez zmiany ordynacji wyborczej brak większych szans na uzyskanie mandatów
przez nasze środowisko w wyborach parlamentarnych. Znikome są szanse wejścia
do Sejmiku województwa śląskiego .
4. Stałe poświęcanie więcej miejsca martyrologii Ślązaków, w tym Tragedii
Górnośląskiej. Niezbędna jest większa edukacja społeczności polskiej i
międzynarodowej w zakresie martyrologii Ślązaków
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5. Wspólne działania na rzecz realizacji celów statutowych … . Nasze uprzednie
działania zawiera Wybór dokumentów Stowarzyszeń Nasz Wspólny Śląski Dom /
NWSD/ oraz Sprawiedliwość i Prawda / SiP / na stronie internetowej www.nwsd.pl.
Aktualności.
6. Kontynuowanie
procesu na rzecz prawnego uznania narodu śląskiego i języka śląskiego za język
regionalny w świetle postanowień Konstytucji RP oraz merytorycznych uzasadnień.
7 Walkę o prawdziwy wizerunek Śląska , w tym poprzez zwalczanie wszelkich
objawów niewłaściwego przedstawiania spraw Śląska i Ślązaków.
Trzeba
wydać bezwzględną walkę powszechnym błędnym informacjom w rodzaju: podpisali
Volkslistę – powinno być ,przyjmowali do wiadomości nadaną przez władze grupę
narodowościową ; Śląsk pod zaborem pruskim – traktatów rozbiorowych nie było ;
wstąpił do Wehrmachtu – poprawnie został wcielony przymusowo do armii
niemieckiej.
Jacek Szymura
Po zapoznaniu się z Waszą działalnością , doceniając ogrom wysiłku w walce
o godność i sprawiedliwość dla Śląska nasuwa się wniosek , że jesteśmy stosunkowo
mało zauważalni.
Paweł Helis
Dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców wiąże się z dwoma zasadniczymi
uwarunkowaniami, a mianowicie : posiadaniem władzy oraz pieniędzy.
Bycie niezależnym wyklucza sponsorowanie przez obcych , a w wyborach z
przyczyn spowodowanych przez ordynację wyborczą praktycznie niemożliwym jest
zdobycie mandatów do organów przedstawicielskich zarówno szczebla centralnego
jak i wojewódzkiego.
Uwzględniając powyższe, zrozumiałym jest dlaczego środki społecznego
przekazu milczą na nasz temat - pomimo informowania ich o naszych
przedsięwzięciach. Zmowa milczenia sięga dalej, bo aż do portali społecznościowych
w internecie. Wystarczy przeanalizować strony internetowe i Facebooka organizacji
wchodzących w skład Komitetu Śląskich Organizacji . aby dojść do smutnego
wniosku : braku wzajemnego wspierania się.
Każdy twór organizacyjny - państwo , partia, społeczność lokalna w których
brak działań dla dobra wspólnego musi upaść.
Świadomi tego robimy wszystko co w naszych możliwościach. Jedynym liczącym
orężem w walce o przysłowiowe lepsze jutro jest wspominana już nasza strona
internetowa www.nwsd,pl , którą przez dwa ostatnie lata odwiedziło kilkanaście
tysięcy internautów, a może kilkadziesiąt tysięcy bo wydaje się nam , że licznik
zaniża liczbę odwiedzin.
Jacek Szymura.
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Po informacjach , które przekazałeś - ludzie się dziwią , że działasz bez
jakichkolwiek korzyści finansowych lub rzeczowych . Skąd zatem motywacja do
dalszej pracy.
Paweł Helis.
Każda społeczność ma swoich „proroków” - budzicieli dusz , gotowych do
poświęceń w imię nakazów ewangelicznych, którzy nie dopuścili do zagłuszenia
swojego sumienia poprzez mamonę i egoistyczny konsumpcjonizm.
Siłę czerpię z dokonań naszych śląskich przodków, wsparcia intelektualnego
grona przyjaciół oraz faktu, że mimo przeciwności dotarłem do wielu ludzi.
Ocenili mnie pozytywnie , czemu dali wyraz w poparciu w trakcie tworzenia
Komitetów Wyborczych Wyborców oraz w wyborach. Uzyskanie około 24 tysięcy
głosów w ostatnich wyborach na senatora, przy finansowaniu kampanii wyborczej
głównie ze środków własnych.
Tak licznego elektoratu nie mogę zawieść i dlatego kontynuował będę
społeczną działalność do przysłowiowego ostatniego tchu jak uczyniła to
sztandarowa postać naszego stowarzyszenia Rudolf Kołodziejczyk.
Dzięki Bogu mam jeszcze dobrą kondycję zarówno umysłową jak i fizyczną co
jest gwarantem mojej dalszej działalności. Mało jest lokalnych patriotów , ale są oni
bezinteresownymi społecznikami. Może zaowocuje to większymi niż dotychczas
wymiernymi korzyściami dla mieszkańców Śląska.
Jacek Szymura
Kończąc wywiad co byś chciał zaakcentować ?

Paweł Helis.
Konieczność nasilenia procesów budowy społeczeństwa obywatelskiego .
Może to nastąpić poprzez wzrost znajomości podstawowych problemów Polski i
Śląska. W tym celu wystarczy wejść na naszą stronę internetową www,nwsd.pl,
gdzie 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 „
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
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3/ Rozdział IX. Podstawowe problemy polskiego górnictwa poz.1 i poz.3 pożegnania deputatów węglowych
4/ Rozdział X . Martyrologia Ślązaków / Tragedia Górnośląska
/
. Podnosząc naszym zdaniem istotne problemy, chcemy służyć ogółowi
społeczeństwa , a nie wybranym grupom wyborców.
Ponownie podkreślam, że 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.
Przekonani, że piszemy sprawiedliwie i zgodnie z prawdą prosimy o wsparcie
realizacji naszych poglądów oraz rozpowszechnienie wszelkich naszych opracowań,
Dziękuję za przeprowadzony wywiad i proszę odbiorców o uwagi i
propozycje , celem uwzględnienia w dalszych pracach .

Rybnik 15,11, 2021 r.
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