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Nasz  Wspólny  Śląski  Dom 

 
 

Oświadczenie - do oświadczenia RAŚ 

 

Nawiązując do Oświadczenia Ruchu Autonomii Śląska w sprawie relacji ze Związkiem 

Górnośląskim, które porusza także problemy ogólnośląskie. bliskie działaniom Stowarzyszenia 

Nasz Wspólny Śląski Dom, podnosimy co następuje : 

1. Zarząd Stowarzyszenia NWSD w skład którego wchodzą założyciele RAŚ oraz  byli 

wieloletni członkowie władz naczelnych tego stowarzyszenia zna dogłębnie historię tego 

Ruchu, 

2. Doskonale pamiętamy , że w 1991 roku  wyborcy wybrali dwóch posłów z ramienia 

naszego Ruchu , 

3. Rudolf Kołodziejczyk oraz Zenon Wieczorek w wyborach do Senatu osiągnęli po około 150 

tysięcy głosów, 

4. Znaczące poparcie wyborców osiągnął Ruch…. pomimo tego , że był  nowo założoną 

organizacją wściekle atakowaną ze wszystkich stron w warunkach dopiero rodzącej się 

demokracji , w tym wolności słowa, 

5. Pomimo nagonki na Ruch --- dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu władz naczelnych 

,działaczy i sympatyków,  dla organizacji pozyskano około sześciu tysięcy członków, 

6. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz obrona słusznych praw mieszkańców 

Śląska zagrażała poczynaniom nowych  władców  Polski , wprowadzających  nie licząc się 

kosztami społecznymi dziki kapitalizm poprzez antynarodową prywatyzację, 

7. Konsekwentna  realizacja programu działania,  zaangażowanie działaczy i sympatyków 

,współtworzenie  związków organizacji takich jak Jedność Górnośląska , czy ogólnopolska Liga 

Regionów doprowadziła do stosunkowo udanej kontrakcji  nie pozwalającej  zdyskredytować 

RAŚ. 

8. Niestety niedawne badania ogólnopolskie jednoznacznie wykazały silnie negatywny 

stosunek do RAŚ ogółu obywateli polskich . Również na Śląsku jest wielu zadeklarowanych 

przeciwników tego Ruchu…. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrujemy w działaniach 

ścisłego kierownictwa RAŚ , który odszedł od pierwotnej idei autonomii śląskiej jako daleko 

idącej samorządności na rzecz tworzenia państwa federacyjnego czego dowodem jest 

przebieg VII Kongresu RAŚ oraz  prowokacyjne wypowiedzi liderów tego Ruchu. 

9. Nasz Wspólny Śląski Dom w ramach działalności w Radzie Górnośląskiej przez cały niemal 

okres jej funkcjonowania wskazywał stale i usilnie prosił o wsparcie jego działań na rzecz 

zmiany ordynacji wyborczej, stosownie do swoich postulatów zawartych w wielostronicowym 

opracowaniu „Naprawić Polskę można i trzeba …” względnie o przywrócenie ordynacji 

wyborczej obowiązującej w wyborach parlamentarnych w 1991 r. 

10. Usilnie, wielokrotnie  prosiliśmy, aby podjąć ustalenia w myśl których zawiązałby się 

stosowny Komitet Wyborczy pod auspicjami Rady Górnośląskiej na listach którego byliby 

kandydaci z poszczególnych organizacji wchodzących w ich skład, według demokratycznych 

standardów wypracowanych w duchu wzajemnej życzliwości. 

11. Niestety nasze konstruktywne działania na rzecz uzyskania maksymalnej liczby pro 

śląskich reprezentantów we wszystkich organach przedstawicielskich , były konsekwentnie 

negowane i torpedowane przez RAŚ i niektóre organizacje , których władze są ściśle 

powiązane z Ruchem …, ba zasiadają również w jego władzach. 

12. Enigmatyczne wyrażenie przyzwolenia na start z list RAŚ jest w gruncie rzeczy szkodliwe 

dla sprawy pomyślności Śląska , gdyż nie pozyska się głosów patriotów lokalnych negatywnie 

nastawionych do Ruchu…, a skłonnych głosować na przedstawicieli stowarzyszeń , których 

można by określić , że startują w bloku stowarzyszeń w ramach jedności śląskiej. 

Polityczna marka RAŚ uległa w ostatnich latach deprecjacji , czego dowodem są  niekorzystne 

wyniki wszystkich wyborów uzupełniających odbytych po 2010 roku i to zarówno 

samorządowych jak i do Senatu. 

13. Niezdrowa ambicja występowania w roli zdecydowanego lidera , wykluczającego 
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obiektywne uznanie dokonań innych organizacji zaniży w sposób zasadniczy liczbę głosów, 

które zostaną oddane na kandydatów preferujących idee  samorządności  i społeczeństwa 

obywatelskiego. 

14. Obiektywnie stwierdzić należy, że dokonania organizacji wchodzących w skład Rady 

Górnośląskiej nie są znane szerszej opinii społecznej. Przykładowo Nasz Wspólny Śląski Dom  

realizował w zasadzie w osamotnieniu lub przy minimalnym wsparciu, takie przedsięwzięcia 

jak :  

1/ analiza pasażerskiego transportu kolejowego na terenie Śląska , zakończona konkretnymi 

wnioskami i postulatami na rzecz poprawy jakości obsługi pasażerów oraz zwiększenia 

nakładów inwestycyjnych zarówno ze strony polskiej jak i Unii Europejskiej.                          

Obszerne opracowania w tym temacie przekazano do stosownych władz , w tym Unii 

Europejskiej. 

2/ obrona słusznych praw działkowców w związku z dokonywanymi pracami w zakresie 

zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,  zakończona częściowym powodzeniem. 

Ustawodawca ma uregulować w przyszłości prawo własności do działek w formie innej niż 

obecnie / dzierżawa /.                                                                                                         

Postulat nadania prawa własności do działek bezpłatnie lub po preferencyjnych cenach został  

nagłośniony, uzyskał poparcie ludzi dobrej woli  i parlament musi dokonać nowych 

uregulowań korzystnych  dla działkowców. 

3/ integracja mieszkańców Śląska , w tym poprzez przedstawienie prawdziwej historii tej 

ziemi , a w szczególności uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem Volkslisty oraz 

Tragedią Górnośląską . List otwarty do arcybiskupa katowickiego w tych kwestiach nie znalazł 

zrozumienia i towarzyszy  mu pogardliwe milczenie, zresztą nie tylko z jego strony. 

4/ prawne uznanie narodu śląskiego oraz języka śląskiego jako języka regionalnego.              

Na temat broszury „ Naród śląski” , która ma już dwa wydania,  uważające się za pro śląskie 

media o  nawet nie wspomniały. W każdym razie  informacja o tym nie dotarła do autorów  

broszury. 

5/ obrona emerytów i rencistów , w tym wdów po górnikach w związku z zabraniem im 

należnych uprawnień do deputatów węglowych w naturze jak i gratyfikacji finansowej z tego 

tytułu . 

List otwarty do Rzecznika praw Obywatelskich w tej sprawie czeka na rozpatrzenie. 

15. Zastanawiające jest i daje dużo do myślenia brak informacji na temat powyższych działań 

w prasie będącej w dyspozycji organizacji skupionych  w Radzie Górnośląskiej.                       

Jest to dla nas zrozumiałe , bo znamy chyba ukryte intencje co niektórych  „działaczy” ,ale 

dla szerszej opinii społecznej są to rzeczy bulwersujące. 

Z Biblii wywodzące się stwierdzenie, że nie jest się prorokiem we własnym kraju , w tym 

wypadku na Śląsku potwierdza się.                                                                                     

Miesięcznik partii Demokracja Bezpośrednia „Debeściak” mający zasięg ogólnokrajowy i 

wydawany poza Śląskiem w numerze 10 zamieścił pełny tekst naszego  opracowania  

„Naprawić Polskę można i trzeba …” a w numerze  11 powtórzył obszerne jego fragmenty .  

Tenże miesięcznik w najnowszym numerze 12 zamieścił w artykule „Działki na własność” &# 

całokształt  działań NWŚD na rzecz działkowców , w tym zadania aktualnie niezbędne do 

realizacji słusznych praw  działkowców. 

Informacje o działalności NWSD są przedstawione na jego stronie internetowej WWW.nwsd.pl 

, a opracowania tam zawarte można rozpowszechniać bezpłatnie                                       

Dlaczego z tego nie skorzystano na Śląsku ?! 

16. Bieżące uwarunkowania społeczno-polityczne na Śląsku , a w szczególności wzrost 

świadomości wyborców śląskich oraz powszechne oburzenie na działalność centralistycznych 

partii politycznych stwarza wyjątkową szansę na sukces w nadchodzących wyborach zarówno 

samorządowych jak i parlamentarnych.  

Optymalny sukces można osiągnąć poprzez realizację następujących strategicznych działań: 

1/ zmiana ordynacji wyborczej stosownie do postulatów NWSD zawartych w opracowaniu      

     „Naprawić Polskę można i trzeba …” lub powrót do ordynacji wyborczej obowiązującej w 

http://www.nwsd.pl/
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czasie wyborów w 1991 roku , w myśl postanowień której przeprowadzono pierwsze i jedyne 

po wojnie,  wolne i demokratyczne wybory według standardów obowiązujących w dojrzałych 

demokracjach, 

2/ zawiązanie Komitetu Wyborczego Wyborców poprzez organizacje działające na rzecz 

pomyślności ogółu mieszkańców Śląska oraz  nie mającego  w nazwie sformułowania 

wywołującego skojarzenie, że komitet ten działa generalnie tylko pod  dyktandem  Ruchu 

Autonomii Śląska.  

W wyniku powyższych działań,  uzyskanie w nadchodzących wyborach kilku mandatów 

poselskich, dwóch lub  trzech senatorskich oraz około 10 mandatów radnych w Sejmiku 

województwa śląskiego jest możliwe i wysoce prawdopodobne . 

17. NWŚD kontynuować będzie dotychczasowe kierunki działania, w tym integrujące 

mieszkańców Śląska mając na uwadze często przez siebie cytowaną maksymę „ tyle jesteśmy 

warci na ile jesteśmy zwarci”.  

Świadomi,  że zgoda buduje , a niezgoda  rujnuje ; apelujemy o wypracowanie consensusu 

umożliwiającego zawiązanie jednego,  pozapartyjnego komitetu wyborczego wyborców w 

województwie śląskim.  

Tak nam dopomóż Bóg. 

 

Stowarzyszenie  

Nasz Wspólny Śląski Dom 

Prezes 

 

Paweł Helis 

 

 

Rybnik, dnia 8 marca 2014 roku 

 


