Rybnik, dnia 6 września 2022 r
Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom
e mail : nasz.wspolny.slaski.dom@gmal.pl
www.nwsd.pl

Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda
e mail: i.sprawiedliwosc@op.pl

Prawdy Polaków oraz Ślązaków.
Zjazd przedstawicieli głównych organizacji skupiających polską społeczność w
Niemczech odbył się w Berlinie dnia 27 sierpnia 1922 r. Tego dnia uchwalono statut
organizacji znanej do dziś jako Związek Polaków w Niemczech / ZPwN/ .
Z inicjatywy ZPwN założono w 1933 r. w Centralny Bank Spółdzielczości Polskiej,
a także kooperatywy rolno-handlowe, spółdzielnie, szkoły, stowarzyszenia kulturalne,
zespoły artystyczne, w tym chóry oraz kluby sportowe. Członkowie Związku …
chronili głównie polskie dziedzictwo kulturowe w Niemczech.
Doceniając ważność tej działalności w sobotę 27 sierpnia 2022 r. w Berlinie
uroczyście świętowano stulecie Związku Polaków w Niemczech. Jubileuszowe
spotkanie zgromadziło wielu znanych gości.
Odczytano list od prezesa PiS J. Kaczyńskiego , w którym stwierdził między
innymi "Niech pięć prawd Polaków spod znaku Rodła prowadzi związek przez
kolejne sto lat".
Rangę obchodów podniósł list Prezydenta RP – A. Dudy , w którym podkreślił,
że "powstanie Związku Polaków w Niemczech to jedno z ważniejszych wydarzeń w
historii polskiej emigracji".
Podziękowania i pozdrowienia przekazał również premier M.Morawiecki .
Liderów Związku …. uhonorowano odznaczeniami.
Powszechnie wiadomo, że ideową podstawą działalności Związku.... jest "Pięć
prawd Polaków" sformułowanych i uchwalonych na pierwszym Kongresie
Polaków w . który rozpoczął się 6 marca 1938 w Berlinie .
1.Jesteśmy Polakami .
2.Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci .
3. Polak Polakowi Bratem!
4. Co dzień Polak Narodowi służy .
5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!
Wśród członków ZPwN było wiele osób pochodzących ze Śląska , zwłaszcza
z terenu obecnego województwa opolskiego oraz Raciborza i okolic .
Edmund Osmańczyk i Arka Bożek byli najbardziej aktywnymi i mądrymi
działaczami Związku... .
Powyższe wydarzenia skłaniają do refleksji .
Transformacja ustrojowa umożliwiła rozwój aktywności społecznej i politycznej.
Nowe przepisy prawne umożliwiły powołanie do życia Ruchu Autonomii Ślaska .
Działo się to w warunkach piętrzących się utrudnień w trakcie rejestracji. Trwająca
około roku rejestracja sądowa zakończyła się dzięki aktywności Komitetu
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Założycielskiego, a zwłaszcza Rudolfa Kołodziejczyka - wydaniem stosownej
decyzji . Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 19 lutego 1991
roku zarejestrowano stowarzyszenie pod nazwą Ruch Autonomii Śląska w Rybniku.
W statucie określono cele Ruchu … a &7 stanowił między innymi :
1. Kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy
obywatelskiej , sprzyjającej powstawaniu poczucia pełnego włodarzenia i
współodpowiedzialności za swoją ' małą ojczyznę”.
5. Uzyskanie dla Śląska autonomii wraz z Sejmem Śląskim.
O poparciu lokalnego społeczeństwa dla idei autonomii / samorządności/ świadczyły
dobitnie trzy zasadnicze zdarzenia : 1/ masowe zapisy do stowarzyszenia – sześć
tysięcy osób oraz mnóstwo sympatyków ,
2/ wprowadzenie do Sejmu RP przez RAŚ dwóch posłów,
3/ uzyskanie przez kandydatów Ruchu... ; R. Kołodziejczyka oraz Z. Wieczorka w
wyborach do Senatu po około 150 tysięcy głosów.
Zarząd i Rada Naczelna stowarzyszenia prowadziły nieprzerwaną i aktywną
pracę na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego - stosownie do postanowień
statutowych.
Wychodziło to naprzeciw późniejszemu zapisowi Art.15. Konstytucji RP z 2
kwietnia 1997 r. , w tym pkt. 1. Ustrój terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia
decentralizacji władzy publicznej.
Realizując cele statutowe członkowie organizacji oraz sympatycy byli nieugięci i
zdeterminowani , świadomi szans na bezpośrednie działania na rzecz pomyślności
Śląska oraz głoszenia o nim prawdy.
W codziennej pracy starano się przestrzegać następujących zasad:
1. Jesteśmy Ślązakami , zobowiązuje nas to do czynów szlachetnych.
2. Ziemia Śląska naszą Ojcowizną , dążyć będziemy do jej pomyślności.
3. Pozytywistyczna praca i głoszenie prawdy naszym obowiązkiem.
4. Ludzie dobrej woli oraz wszyscy mieszkańcy Śląska są naszymi braćmi.
5. Ogrom dokonań naszych przodków, drogowskazem przyszłych działań.
6. Nie opuścimy Śląska skąd nasz Naród i Język swój zachowamy .
7. Tworzyć będziemy pozytywny wizerunek Śląska , jako krainy dojrzałej
samorządności i aktywnych postaw obywatelskich.
W Materiałach na VII Kongres Ruchu Autonomii Śląska / 2011 r. /opracowanych
przez Koło RAŚ Rybnik , w przygotowanym wystąpieniu R, Kołodziejczyka znajduje
się powyższych siedem zasadniczych Prawd Ślązaków , które proponował umieścić
w deklaracji przystąpienia do RAŚ co równoznaczne byłoby z ich akceptacją i
zobowiązaniem do stosowania.
Zainteresowani wiedzą , że na tym Kongresie odbywanym w XX rocznicą
utworzenia Ruchu , człowiek z jego legitymacją nr 1 czyli R. Kołodziejczyk , bez
którego założenie Ruchu … prawdopodobnie by nie nastąpiło , mógł przemawiać
tylko 5 minut . Wymienione powyżej Materiały … w formie książkowej rozdano
kilkudziesięciu delegatom na Kongres. Można się z nimi zapoznać na stronie
www.nwsd,pl – Dokumenty , a dalej Opracowania.
W Bibliotece Śląskiej w Dziale Zbiorów Specjalnych jest duży zbiór dokumentów
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dotyczących RAŚ , / w tym w/w Materiały …/ oraz stowarzyszenia Nasz Wspólny
Śląski Dom - przekazany osobiście przez niżej podpisanych jako dar.
Ubiegły rok był jubileuszowym XXX rokiem działalności RAŚ . Kolejna
okrągła rocznica nie znalazła uznania u władz tego stowarzyszenia i organizacji
uważających się za pro śląskie .
Jest piękny przykład władz najwyższych RP – Prezydenta , Premiera , Prezesa
rządzącej partii , którzy oddali hołd założycielom i działaczom ZPwN w 100 rocznicę
powstania Związku...
Aktualne władze Ruchu Autonomii Śląska nie zrobiły generalnie nic, aby
uhonorować swoich Ojców Założycieli nawet z okazji rocznic.
Nasz Wspólny Śląski Dom pamiętał o rocznicach , dał temu wyraz w
opracowaniu „Przemilczane rocznice” wysłanym do kilkudziesięciu pro śląskich
organizacji oraz mediów i osób prywatnych – oczywiście bez odzewu.
Śląsk coraz bardziej jawi się jako kraina , gdzie sprawiedliwość i prawda jest
w coraz bardziej deficytowa – zarówno w mowie jak i działaniu !
Kto nie czyni dobrze , ten grzeszy.
Niechaj grzechy zaniechania w czynieniu dobra zostaną stale i konsekwentnie
eliminowane.
Śląska mapa działania musi być bogatsza . Do zbliżających się wyborów
parlamentarnych i samorządowych należy przystąpić w komitetach wyborczych i z
programami wyborczymi gwarantującymi co najmniej powtórzenie najlepszych
wyników jakie uzyskał „RAŚ” oraz kandydaci , których działania na rzecz
pomyślności mieszkańców województwa śląskiego nie budzą wątpliwości.
Tak nam dopomóż Bóg i ludzie sprawiedliwi dający świadectwo prawdzie.
Uważamy, że publiczna polemika związana z treścią niniejszego pisma jest konieczna
i celowa .
Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda
Prezes / - / A.Motyka Sekretarz / - / A.Oleksiński
Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom
Wiceprezes / - / Paweł Helis

Do wiadomości, rozpowszechnienia i polemiki: wg rozdzielnika
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