Wybory w Polsce 2018 -2019.
Stanowisko Stowarzyszeń : Nasz Wspólny Śląski Dom / NWSD/
oraz Sprawiedliwość i Prawda / SiP / w sprawie wyborów samorządowych
do Sejmiku Województwa Śląskiego
W trosce o: powszechną pomyślność mieszkańców Górnego Śląska oraz Ojczyzny
i Unii Europejskiej, mające się odbyć wybory muszą zapewnić wymianę elit
rządzących według rzeczywistych, preferencji wyborców gwarantując lepsze
wykonywanie postanowień Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku - Stowarzyszenia
NWSD oraz SiP chcą kontynuować swoją działalność dostosowując ją jeszcze lepiej
do potrzeb społecznych we współpracy z innymi organizacjami. Cechą wspólną tych
stowarzyszeń jest racjonalna walka ze zjawiskami niekorzystnie wpływającymi na
jakość życia mieszkańców Śląska. Stowarzyszenia piszą jak jest, bo są niezależne.
Brak jakichkolwiek form wspierania poprzez środki publiczne i korzystania
z gratyfikacji finansowych przez ich władze.
Do wyborów samorządowych 2018r. przystępują pod hasłem „O godność
i sprawiedliwość dla Śląska”. Hasło to było obowiązujące również w poprzednich
latach ich działalności.
Stowarzyszenia: Nasz Wspólny Śląski Dom /NWSD/ oraz Sprawiedliwość
i Prawda / SiP / zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym od kilku lat prowadzą
w zasadzie w osamotnieniu działalność na rzecz pomyślności ogółu społeczeństwa.
Próby dialogu i wspólnych działań z przyczyn leżących poza stowarzyszeniami NWSD
i SiP, chociażby w ramach Rady Górnośląskiej nie powiodły się .Świadczy o tym
bogactwo różnorodnych opracowań i korespondencja zawarta na stronie www.nwsd.pl
Nadchodzące wybory skłaniają do opowiedzenia się za jedną z śląskich partii
regionalnych. Pomimo wielu zastrzeżeń, całokształt uwarunkowań wskazuje,
że należy poprzeć partię Ślonzoki Razem.
Stałe odgrzewanie problemu odłączenia Częstochowy od województwa śląskiego,
który to pomysł nie ma obecnie realnych szans na realizacją budzi zdumienie.
Z kolei deklaracja , że „Liderami” będą Ci, którzy wskażą najlepsze kierunki realizacji
tych celów”, jest decydującą przesłanką, za udzieleniem poparcia partii Ślonzoki
Razem.
Poparcie tej partii przez nasze Stowarzyszenia spowoduje, że będzie się ona
mogła powoływać na znalezienie zrozumienia różnych opcji społeczeństwa śląskiego.
Stowarzyszenie NWSD ma w swoich szeregach 2 członków założycieli Ruchu
Autonomii Śląska.
Z kolei Sprawiedliwość i Prawda nie ma ani jednego członka, który był lub jest
związany z RAŚ, a jego pierwszy cel statutowy to realizacja nakazów ewangelicznych,
czyli na wskroś chrześcijańskie Stowarzyszenie.
Z
posiedzeń
Rady
Górnośląskiej
wynieśłismy
przeświadczenie,
że Stowarzyszenia nasze są liderami organizacji śląskich o szerokim wachlarzu
zagadnień , którymi się zajmowały. Kierunki działalności ze wskazaniem konkretnych
i uzasadnionych wniosków realizacyjnych dotyczyły: zmiany kodeksu wyborczego
warunkującego postępowe zmiany w życiu społeczeństwa polskiego, prawnego
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uznania Narodu Śląskiego oraz języka śląskiego, prawdy historycznej o Śląsku
i Ślązakach, górnictwa węglowego, w tym niezbywalnego prawa emerytów
z odpowiednich jednostek organizacyjnych branży węgla kamiennego do deputatów
węgla w naturze, działkowców w aspekcie nabycia prawa własności do działek na
preferencyjnych warunkach, uhonorowania tutejszych wybitnych postaci poprzez
uczynienia ich patronami ulic, placów itd., kompleksowej walki ze smogiem,
pasażerskiej komunikacji kolejowej oraz inwestycji na kolei itd. itp. Wszystko to
odbywało się pomimo próśb - bez wsparcia Rady Górnośląskiej
Preferowanie działań zgodnych z prawem państwowym , międzynarodowym
oraz boskim prawem naturalnym , było stałe.
Zdziwienie i niedowierzanie towarzyszyło wielu wypowiedziom wodza RAŚ oraz
tekstom zamieszczanym w gazetach regionalnych. Brak powoływania się na stosowne
przepisy prawa wynikało zapewne z ich nieznajomości. Odnosi się wrażenie,
że również nasze opracowania pomimo wielokrotnych próśb kierowanych do mediów
i organizacji śląskich w tym wchodzących w skład Rady Górnośląskiej nie były
czytane o czym świadczy brak reakcji na ich treść.
W wielu wypadkach inspiracją naszych działań były nierealizowane lub
naruszanie postanowień Konstytucji RP.
Poniżej przedstawiono przykłady takich działań w odniesieniu do stosownych
przepisów Konstytucji RP.
„Art.15
1. Ustrój terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy
publicznej „.
Obecne przepisy prawne zmarginalizowały możliwości działania Sejmików
wojewódzkich , urzędów : wojewódzkich, miast i gmian.
W dalszym ciągu Wojewodowie są nie wybieralni i działają z z centralnego nadania,
a przez to nie mają umocowania społecznego .
Aktualny centralizm zarządzania w zasadzie jednej partii, której w wyborach nie
poparło ponad 80 procent wyborców w swojej istocie odzwierciadla centralizm
demokratyczny w wykonaniu PZPR w czasach PRL..
Celowy jest odpowiedni powrót do uregulowań Sejmu Polskiego zawartych
w Ustawie Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 roku zawierającej statut organiczny
Województwa Śląskiego. Dziennik ustaw RP No 73 z 11 sierpnia 1920 r.. Nowe
uregulowania dla wszystkich województw uwzględniały by obecne uwarunkowania
społeczne , gospodarcze i polityczne.
„Art.35
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do
mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego
języka , zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”.
Nie uznanie narodowości śląskiej oraz języka śląskiego jest dobitnym dowodem braku
realizacji tego postanowienia , wbrew oczywistym udokumentowanym faktom na
rzecz pomyślnego załatwienia tych spraw.
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Stosowne ustawy wsparte wymaganą liczbą podpisów obywateli polskich leżą
w „zamrażarce sejmowej”i czekają na rozpatrzenie .
Uzasadnienie prawnego uznania narodowości śląskiej zawiera broszura „Naród
Śląski” R. Kołodziejczyka i P. Helisa już kilka lat temu dostarczona stosownym
władzom centralnym , a obecnie do pobrania na www.nwsd.pl – dokumenty do pobrania .
Również język śląski nie może doczekać się prawnego uznania w Polsce, pomimo
akceptacji przez społeczność międzynarodową. Omówienie spraw związanych
z Językiem śląskim – www.nswd.pl. Artykuł nr 13.
1. „Art. 55
1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana , z wyjątkiem przypadków
określonych w ust. 2 i 3 … „
Prawo przedwojenne stanowiło podobnie i warunkowało ekstradycję do
nadzwyczajnych przypadków.
Władze powojenne niezależnie od głoszonych odmiennych poglądów nie
spowodowały jakiegokolwiek zadośćuczynienia obywatelom polskim lub ich
potomkom , wywiezionym bezprawnie do ZSRR w ramach działań określanych , jako
Tragedia Górnośląska. Udział w tej ekstradycji władz polskich jest pewny
i udokumentowany.
„Art.96
2. Wybory do Sejmu są powszechne , równe , bezpośrednie i proporcjonalne oraz
odbywają się w głosowaniu tajnym.”
„Naprawić Polskę można i trzeba podstawowym warunkiem jest wdrożenie
przedstawionych postulatów, „był pierwszym obszernym opracowaniem, gdzie
wskazaliśmy na wiele mankamentów obecnych uregulowań ordynacji wyborczej wraz
ze wskazaniem na sposoby ich usunięcia. Szczególną uwagę poświęciliśmy brakowi
proporcjonalnych wyborów zastąpionych ułomną protezą w postaci metody d^Hondta
i skutkom w postaci ograniczenia demokracji w Polsce. PiS zdobył nieco ponad 18
procent głosów wszystkich wyborców i posiada niemal pełnię władzy. Wina
pozostałych partii jest oczywista, w swojej pysze nie dopuścili takiej możliwości.
Zapobiec temu mogli poprzez poważne potraktowanie naszych postulatów zawartych
w dokumencie „ Naprawić Polskę można i trzeba....'
Warto wspomnieć, że dzięki
dawniejszej ordynacji wyborczej przydzielającej mandaty właściwie to jest według
proporcjonalności Ruch Autonomii Śląska posiadał dwóch posłów.
Przedmiotem działań będą również inne istotne dla województwa śląskiego problemy ,
które starano się nagłośnić i wcielić w życie , a które za zmową milczenia nie docierały
do społeczeństwa:
1/ Problemy związane ze smogiem i jego kompleksowe zwalczanie.
2/. Pasażerska komunikacja kolejowa ze szczególnym uwzględnieniem województwa
śląskiego.
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3/ Działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i tworzenia lepszego prawa.
4/. Walka o właściwy wizerunek Śląska.
5/ . Podstawowe problemy polskiego górnictwa .
6/. Martyrologia Ślązaków, w tym Tragedia Górnośląska.
7/. Ślązacy i zdarzenia godni upamiętnienia, w tym propozycje dotyczące nazw ulic,
placów i rond w ramach działań na rzecz zmian związanych z eliminację pozostałości
komunistycznych.
Z powyższymi działaniami można zapoznać się na stronie internetowej www.nswd.pl
oraz dokonać stosownych osądów.
Różnorodna , inna działalność podejmowana dla poprawy jakości życia Ślązaków
i Śląska nie wymieniona powyżej , zawarta jest w dokumentach NWSD oraz SiP nie
umieszczonych na portalu internetowym.
Wnioski końcowe.
1.W Programie Komitetu Wyborczego Ślonzoki Razem stawianie na hasła RAŚ to
anachronizm. Elektorat RAŚ zmalał z ponad 400 tysięcy w pierwszych latach
działalności do maksimum kiludziesięcy tysięcy obecnie.
2. działania programowe i faktyczne / wykonane i w realizacji/ NWSD i SiP
teoretycznie mogą , przy dobrym rozpowszechnieniu przekonać do poparcia Komitetu
Wyborczego Ślonzoki Razem setki tysięcy wyborców.
3. Działania Stowarzyszeń uprzednio nie doczekały się należytego uznania władz,
które stały na straży interesów uprzywilejowanych partii centralistycznych.
Otrzymaliśmy jednak wiele pism pozytywnie oceniających nasze opracowania.
4 Wybór do w Sejmiku Województwa Śląskiego naszych przedstawicieli umożliwi
zwiększenie siły oddziaływania na wdrożenie słusznych postulatów, które
z powodzeniem mogą być ujęte w programie wyborczym Komitetu Wyborczego
Ślonzoki Razem.
5. Apelujemy , aby nie głosować na PARTIOKRACJĘ, czyli rządy przywódców
partii centralistycznych : PiS, PO, Kukiz, Nowoczesność, SLD, PSL … ponieważ :
1/ celem ich działań jest pomyślność władz partii , a nie społeczeństwa,
2/ są one antydemokratyczne , o czym świadczy dobitnie fakt, że pomimo zapisu
Konstytucji RP, kilka ostatnich wyborów do Sejmu RP odbywało się bez wymogowi
proporcjonalności w rozdziale mandatów stosownie do liczby otrzymanych głosów.
Pozwalało to tym partiom utrzymać się u władzy.
3/ wola wyborców , czyli suwerena jest znacznie ograniczona poprzez nadmierną
liczbę oddanych głosów , które nie uczestniczą w rozdziale mandatów. To tak jakby
wrzucano je poza urnę lub po wyjęciu anulowano ich równość z głosami oddanymi na
partie uczestniczące w podziale mandatów.
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Zakusy na rzecz ograniczenia demokracji poprzez manipulowanie w ordynacjach
wyborczych są na tyle silne, że być może przyszłe wybory jeszcze bardziej ograniczą
wpływ wyborców na możliwość wyboru władzy przedstawicielskiej.
4/Rośnie nierówność społeczna oraz maleje wpływ społeczeństwa na decyzje
podejmowane przez władze zarówno szczebla centralnego jak i lokalnego
5/ Unijny raport analizujący kondycję i perspektywy regionów , zawierajacy Indeks
Rozwoju Społecznego wykazał, że region Śląska w zakresie jakości życia znajduje się
na 250 miejscu ze wszystkich 272 regionów Unii Europejskiej. Znajdujemuy się na
ostatnim miejscu wśród województw polskich. Od nas gorzej jest tylko
w najbiedniejszych okręgach administracyjnych Bułgarii i Rumunii.
6/ Z tych powodów udział w nadchodzących wyborach samorządowych jest ze wszech
miar pożądany.
7/ Głosowanie na kandydatów Komitetu Wyborczego Ślonzoki Razem, w tym ze
Stowarzyszeń: Nasz Wspólnyo Śląski Dom oraz Sprawiedliwość i Prawda jest szansą
na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców województwa śląskiego i wzrost
demokracji.
Sprawiedliwość i Prawda
na
www.nswd.pl
Nasz Wspólny Śląski Dom

Nasz Wspólny Śląski Dom

Sprawiedliwość i Prawda

Wiceprezes

Za Zarząd

/ - / Paweł Helis ……….

Sekretarz / -/ Artur Oleksiński

Rybnik, sierpnia 2018r.
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