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Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski im Krystyny Bochenek
Informujemy, że P. Helis prezes Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski
Dom oraz A. Motyka prezes Stowarzyszenia Sprawiedliwość i Prawda
zgłosili swój udział w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im.
Krystyny Bochenek zgłaszając do Konkursu opracowanie „Muzeum
Śląskie , nasza duma i troska „. Dziesięc kompletów wymaganych
Regulaminem dokumentów zostało w terminie dostarczone
Organizatorom Konkursu.
Przystępując do Konkursu swoją decyzję uzasadnili następująco :
1. założeniem naszym było dotarcie do szerokich rzesz czytelników ,
czego dowodem jest skierowanie wyżej wymienionych
dokumentów do władz ,mediów i innych adresatów, i tak
przykładowo:
1/ osobiście dostarczyliśmy je do Redakcji Gazety Wyborczej w dniu
7 października 2015 r w formie papierowej, a później elektronicznej,
2/ Redakcje Dziennika Zachodniego i Jaskółki Śląskiej otrzymały
materiały w formie elektronicznej również w dniu 7 października
2015 roku ,
3/ w tym samym dniu otrzymało opracowanie wraz z listem otwartym
około 20 różnych odbiorców,
4/ Rada Górnośląska zrzeszająca 13 organizacji , w tym Związek
Górnośląski i Ruch Autonomii Śląska otrzymała zaproszenie do
naniesienia do projektu stosownych uwag i uzupełnień.
Pomimo interwencji telefonicznych do Gazety Wyborczej i Dziennika
Zachodniego i niektórych adresatów , żaden odbiorca materiałów nie
ustosunkował się do nich.
2. Sześciu urzędowych adresatów wymienionych w liście otwartym
solidarnie nie odpowiedziało na nadesłane dokumenty. Pozytywnym
wyjątkiem , była Dyrekcja Muzeum Śląskiego, która na początku
stycznia 2016 r. przysłała obszerne pismo , gdzie zaprezentowała
swój pogląd na treść otrzymanych materiałów , aktualny stan wystaw
muzealnych i zamierzenia na przyszłość.
3.Zdumiewający jest brak odzewu prasy śląskiej uprzednio
udostępniającej swe łamy wielu zainteresowanym osobom, nie
będących dziennikarzami, w celu wypowiedzenia się co do
projektowanych wystaw , a później do udostępnionych publiczności
wystaw.
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4.Kuriozalny jest fakt , że członek władz Urzędu Marszałkowskiego z
nadania Ruchu Autonomii Śląska odpowiedzialny za kulturę , któremu
pod jego nieobecność pozostawiliśmy materiały w imiennie
zaadresowanej kopercie , wykazał się brakiem obowiązkowości i
uznał sprawę za niebyłą. Pikanterii dodaje fakt, że jest to członek
Rady Muzeum Śląskiego.Jak wynika z powyższego , z przyczyn od nas
niezależnych gazety nie wydrukowały naszego opracowania w formie
artykułu , przemilczając nawet fakt jego istnienia.
W związku z tym, że bezpośrednio po podpisaniu dokumentów w dniu
5 października 2015 roku zostały one opublikowane poprzez
zamieszczenie w mediach internetowych zarówno na stronie
internetowej Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom –
www.nwsd.pl jak i na Facebooku tego Stowarzyszenia; prosimy o
uznanie tego za publikację internetową stanowiącą warunek wzięcia
udziału w konkursie.
Mamy nadzieją , że organizatorzy Konkursu ... uznają nas za godnych
wzięcia udziału w nim. Jest to dla nas bardzo ważne, bo znajdujemy
się w tych kręgach społeczności śląskiej, które darzyły K. Bochenek
wielką estymą za jej szeroką oraz różnorodną działalność,
prowadzoną w duchu poczucia sprawiedliwości i głoszenia prawdy.
Stosownie do wymogów Regulaminu tego Konkursu, podali krótkie
uzasadnienie wyboru zgłoszonego opracowania :
--niezależne opracowanie obywatelskie, nie pisane pod oczekiwania
właścicieli mediów oraz władz państwowych i samorządowych
--ukazuje w sposób sprawiedliwy i prawdziwy meandry śląskiej
niedoli,
--jest zgodne z zapotrzebowaniem społecznym bo wypełnia białe
plamy różnych aspektów życia na Śląsku na przestrzeni dziejów ;
--posiada duże walory edukacyjne,
--polemizuje z treścią artykułów prasowych tendencyjnych i
niefachowych,
--zawiera konstruktywne wnioski realizacyjne odnośnie Muzeum
Śląskiego i nie tylko ;
--daje niespotykaną gdzie indziej możliwość poinformowania
społeczeństwa polskiego o prawdziwym obliczu Śląska,
--promocja treści będzie dowodem w twierdzeniu o aktualnej
realizacji społecznej ,demokratycznej misji mediów ;
--jest generalnie zgodny z regulaminowymi celami Organizatorów.
Życzymy wyróżnienia przekazanego opracowania przez Kapitułę
Ogólnopolskiego Konkursu...
Rudolf Kołodziejczyk

Rybnik, dnia 26 stycznia 2016 roku
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