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Rybnik,27 stycznia 2013r.

Przemówienie Prezesa Stowarzyszenia NWŚD - Pawła Helisa ,
wygłoszone podczas posiedzenia Rady w dniu 11 stycznia 2013
roku w Rybniku Górnośląskiej
Witam serdecznie wszystkich zebranych na posiedzeniu Rady Górnośląskiej w
siedzibie Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom. W szczególności gorąco
witam kolegów uczestniczących w procesie powstawania Rady Górnośląskiej i
aktywnie uczestniczących w jej działaniach na rzecz realizacji wytyczonych celów.
Otwarcie siedziby to wynik społecznego działania wielu osób, a zwłaszcza koleżanek i
kolegów z Komitetu Założycielskiego naszego Stowarzyszenia. Przejmowaliśmy lokal
w bardzo złym stanie technicznym niemal zdewastowany.
W oparciu o pracę własną oraz skromne środki z naszych budżetów rodzinnych
mamy schludną i wstępnie zagospodarowaną siedzibę.
Długą i uciążliwą drogę rejestracji Stowarzyszenia oraz tworzenia bazy materialnej
mamy za sobą.
W okresie minionym prowadziliśmy już ożywioną działalność na miarę naszych
możliwości, którą przedstawię w dalszej części wystąpienia.
Dumą napawa nas fakt, że jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych organizacji
działających na rzecz pomyślności Śląska. Do takiego stwierdzenia upoważnia nas
znajomość działań innych organizacji pro śląskich - członków Rady Górnośląskiej.
Rybnik za sprawą Stowarzyszenia NWŚD znowu jest siedzibą organizacji, która w
swoim statucie ma wpisaną działalność na terenie całego kraju i za granicą .
Przypomnę, że kilkaset metrów stąd w podziemiach kościoła pod wezwaniem świętej
Jadwigi Śląskiej, dnia 13 stycznia 1990 roku zawiązał się Komitet Założycielski "
Ruchu na rzecz pełnej autonomii Śląska", który przyjął deklarację ideowa. Dwie
osoby z tego Komitetu, a mianowicie Rudolf Kołodziejczyk z legitymacją nr 1 Ruchu
Autonomii Śląska oraz Stanisław Rduch fundator sztandaru tego Ruchu są bardzo
aktywni w działalności społecznej i wchodzą w skład zarządu Stowarzyszenia
NWŚD.
Statutowe cele Ruchu, jak i NWŚD wiążą się z pomyślnością wszystkich ludzi .
My jesteśmy bardziej nastawieni na bieżące i stałe pozytywistyczne działania .
Pozorowana aktywność oderwana od potrzeb ludzkich jest nam obca .
Nazwa Stowarzyszenia " Nasz Wspólny Śląski Dom" oraz jego logo ; dom trzymany w
objęciach dłoni, podkreśla z czym się utożsamiamy.
Ze statutu oraz dokumentów , które stworzyliśmy , jednoznacznie wynika, że chcemy
służyć wszystkim ludziom.
Obce są nam wszelkie koniunkturalne podziały ludności Śląska , jesteśmy za
integracją społeczeństwa . Oznacza to, że bezpardonowo zwalczać będziemy ,
ukrytych czy jawnych zwolenników stosowania na Śląsku maksymy "dziel i rządź".
Nasze pozytywistyczne działania spotykają się z manipulowana krytyką w środkach
masowego przekazu inspirowaną przez egoistycznych "działaczy" wywodzących się z
różnych kręgów. Szczególnie nagłośniono sprawę dokonania zmian w pierwotnym
statucie Stowarzyszenia , które miały nas zdyskredytować w kręgach ludzi
zainteresowanych wstąpieniem do Stowarzyszenia . W rzeczywistości dokonano
jedynie istotnej zmiany słów "naród śląski" na " lud śląski" co było bezwzględnie
konieczne dla rejestracji w Sądzie.
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Należy nadmienić, że wśród mediów szlachetny wyjątek to Rybnickie "Nowiny", które
w kilku artykułach rzetelnie informowały czytelników o stanie faktycznym.
Deklarujemy, że z obranej drogi służenia społeczności , zwłaszcza lokalnej nie
zejdziemy.
Mamy nadzieję, że władze wszystkich szczebli coraz bardziej realizować będą swoje
przywództwo służebne.
Powtarzam niemal przy każdej okazji , że "Tyle będziemy warci na ile będziemy
zwarci".
Nie możemy dopuścić do tego, aby nasza działalność była przemilczana lub
przedstawiana w fałszywym świetle.
W naszych szeregach są osoby, które przez wiele lat doświadczały prób upokorzeń i
obrzydliwych pomówień mających ich zdyskredytować , a przez to wyeliminować ze
społecznej działalności. Wszystkich tym osobom , a zwłaszcza kolegom Rudolfowi
Kołodziejczykowi oraz Stanisławowi Rduchowi składam najserdeczniejsze
podziękowania za ich bezinteresowność oraz prawość i niezłomność w aktywnej
działalności.
Obecnie tworzymy nową jakość współpracy z jak największą liczbą organizacji i ludzi
oraz władzami i mediami.
Ze swej strony deklarujemy poparcie dla wszelkich przedsięwzięć władz służących
ogółowi mieszkańców. Jesteśmy skłonni podjąć pozytywistyczne działania , które
władza lokalna nie może firmować ze względu na poprawność polityczną w
odniesieniu do partii do których należą.
Grono społeczników od dziesiątków lat starających się o pozytywistyczne działania
na rzecz pomyślności mieszkańców Śląska w ramach istniejących stowarzyszeń i
innych organizacji stwierdziło, że istnieje znaczny zakres spraw , które nie są
rozwiązywane w sposób satysfakcjonujący
Wniosek ten wynikał z analizy działalności na Śląsku stowarzyszeń gdzie brak jest
zdecydowanych lub pozorowane są działania na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców.
W rezultacie podjęto działania związane z powołaniem stowarzyszenia nastawionego
na pro śląskie działania, które objęłyby maksymalną liczbę mieszkańców Śląska
.Trwająca blisko rok procedura sądowa zakończyła się pomyślnie w dniu 31 maja
2012 roku , kiedy to dokonano wpisu Stowarzyszenia "Nasz Wspólny Śląski Dom" do
Krajowego Rejestru
Sądowego.
Siłą sprawczą tych dokonań był Komitet Założycielski liczący 16 osób z czego ponad
połowa to bezinteresowni społecznicy przez dziesięciolecia pokrywający koszty
swoich działań z budżetów rodzinnych. Żaden z założycieli nie otrzymywał
wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji społecznych . Nikomu w uznaniu
obywatelskiej postawy nie zaproponowano pracy w urzędach państwowych lub
innym miejscu pracy.
W gronie założycieli :
1/ sześć osób legitymuje się wyższym wykształceniem / 5 technicznym, 1
ekonomicznym, /
2/ mamy autorów książek :D. Jerczyński / Historia narodu śląskiego, Śląski ruch
narodowy i inne/ : A. Roczniok / Słownik polsko- śląskii i inne;
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broszura, wydane w formie książki Materiały na Kongres Ruchu Autonomii Śląska;
A. Draga / Meandry śląskiej niedoli /
, którzy są jednocześnie autorami niezliczonej liczby pism , artykułów prasowych o
zdecydowanym pro śląskim i obywatelskim charakterze oraz różnej tematyce (
najczęściej pisanych pod pseudonimami ).
Siedem osób czyli niemal połowa żyje w ramach małżeństw polsko- śląskich, czy
jak kto woli śląsko- polskich, są to zgodliwe małżeństwa o długim stażu małżeńskim .
Przystępując do Rady Górnośląskiej, tak zwanego śląskiego okrągłego
stołu, zaprezentowaliśmy Stanowisko Stowarzyszenia "Nasz Wspólny Śląski Dom" w
rejestracji między innymi odnoszące się do narodowości śląskiej i języka śląskiego,
jak następuje:
I. Narodowość śląska
W sprawach dotyczących narodowości śląskiej ważne są dwa fundamentalne
problemy .
Pierwszy, kto jest Ślązakiem;
drugi, w oparciu o jakie przyjęte prawdy /wartości / Ślązacy prowadzić będą swoją
działalność.
1) Kto jest Ślązakiem.
Przyjmujemy, że Ślązakiem / Ślązaczką , jest w szczególności osoba i jej
niepełnoletni potomkowie , która w czasie spisu powszechnego zadeklarowała
Narodowość Śląską i podtrzymuje swoją decyzję, oraz inne osoby aktualnie
zdecydowane taką deklaracje złożyć.
Stoimy na stanowisku , że wystarczy jedno z poniższych uwarunkowań, które
sumienia zaakceptuje, aby zadeklarować Narodowość Śląską i być Ślązakiem, a
mianowicie :
- mieszkam na Śląsku, dlatego jestem Ślązakiem,
- mój przodek był Ślązakiem,
- urodziłem się na Śląsku,
- małżonek / małżonka/ jest Ślązakiem / Ślązaczką /
- utożsamiam się lub akceptuję Narodowość Śląską z innych powodów, na przykład
z sympatii do niej,
- mam własne tylko sobie znane przyczyny , które powodują, że deklaruję
odważnie swoją przynależność do Narodu Śląskiego.
Autonomia ludzkiej woli, oznacza świadome i dobrowolne poddanie się prawu, ale
prawu naturalnemu, a nie ułomnemu prawu ludzkiemu
i narzucanym poglądom, które niekiedy przybierają wynaturzoną, zmanipulowaną
postać.
Uznajemy słuszność twierdzenia, że o tym, czy się jest Ślązakiem lub Ślązaczką i
jest się członkiem narodu śląskiego działającego na rzecz prawnego uznania w
Polsce, decyduje autonomiczna decyzja wolnego człowieka.
Uznajemy nadrzędność prawa naturalnego nadanego przez Boga gdzie
prawowitość oznacza między innymi zgodność z własnym sumieniem.
Powyższy wywód jest zainspirowany i zgodny treścią broszury R.
Kołodziejczyka i P. Helisa "Naród śląski", wydanej przez Narodową Oficynę
Śląską, którą polecamy w aspekcie uzasadnienia w niej prawa Ślązaków do prawnego
uznania w Polsce - narodowości śląskiej - w Czechach dawno już prawnie uznanej
2) W oparciu o jakie przyjęte prawdy /wartości / Ślązacy prowadzić będą swoją
działalność.
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Przyjęcie poniższych siedmiu zasadniczych prawd Ślązaków powinno być
inspiracją do aktywnej pracy na rzecz pomyślności Śląska .
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.
Wnioskujemy po raz kolejny ,aby na dzisiejszym spotkaniu nastąpiło przyjęcie
powyższych prawd Ślązaków, jako obowiązujących we wszystkich organizacjach pro
śląskich, których jesteśmy reprezentantami.
II. Język śląski
Według nas posługiwanie się językiem śląskim, nie jest kryterium decydującym o
przynależności do Narodu Śląskiego. Dowodem poprawności powyższego
twierdzenia są Szkoci, niemal w stu procentach posługujący się językiem angielskim
.
Ewentualne negowanie istnienia narodu szkockiego z powodu ich
urzędowego języka angielskiego wywoływało by uśmiech politowania .
W działaniach na rzecz uznania języka śląskiego trzeba wskazywać między innymi
na następujące aspekty sprawy:
- ogromne , liczące wiele tysięcy wyrazów słownictwo języka śląskiego
różne od polskiego jest dostatecznym dowodem na to, że język ten istnieje.
Językoznawców prosimy o podanie liczby śląskich słów.
świadomy grzech zaniechania nie uznania języka śląskiego lub celowe jego
unicestwienie go w najbliższych dziesięcioleciach , nie wpłynie w istotnym stopniu na
osłabienie aspiracji Ślązaków do uznania narodowości śląskiej .
W dalszej części " Stanowiska - wzywaliśmy - Niech w naszej pamięci tkwi motto :
"Tyle jesteśmy warci , na ile jesteśmy zwarci ".
Zgodnie z posiadaną wiedzą , przykrością muszę stwierdzić, że poruszonych przez
nas problemów nie propagowano, a co gorsze nawet szeroko nie wzmiankowano w
ramach działalności organizacji wchodzących w skład Rady Górnośląskiej. Problem
dotyczy również działalności wydawniczej Narodowej Oficyny Śląskiej .
W skrócie nasze działania to między innymi :
1. Wystąpienie do Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skorca z dnia 4
grudnia 2011r. w sprawie solidarnych modłów za wszystkich pomordowanych
górników / 8.232 w ZSRR + 9 KWK Wujek /przez sowiecko - polskich oprawców
wyznających idee totalitaryzmu komunistycznego. Tym wstydliwym , przemilczanym
i nierozwiązanym do dziś problemem zainteresowaliśmy także kurie w Sosnowcu,
Gliwicach i Opolu. Mimo niezrozumiałego dla nas milczenia adresata, częściowo
osiągnęliśmy zamierzony cel - w większości kościołach na Śląsku modli się od czasu
do czasu za wszystkich pomordowanych górników. W ostatnich dniach odsłonięto
tablicę dotyczącą tragedii górnośląskiej , której treść nas nie satysfakcjonuje.
Wnioskujemy, aby Rada Górnośląska opracowała rzetelny tekst tablic
pamiątkowych. Miejscami tych tablic powinny być między innymi : Urząd
Wojewódzki, dawny budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, siedziba milicji przy
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ulicy Kilińskiego w Katowicach , miejsca koncentracji mieszkańców Śląska przed
wywózką, bramy główne kopalń z których wywieziono górników.
2. Zwróciliśmy się z apelem do Premia Tuska, Posłów i Senatorów o
natychmiastową, skuteczną zmianę polityki poprzez interwencyjne działania
zapobiegające wzrostowi : bezrobocia, cen żywności, cen lekarstw,
Wskazaliśmy na brak możliwości leczenia się u specjalistów z chwilą wystąpienia
choroby.
W powszechnej ocenie społeczeństwa, to Rząd i obie Izby Parlamentu są
sprawcami szerzącego się ubóstwa i faktycznej eutanazji.
3. Wystąpienie do Metropolity Arcybiskupa Wiktora Skorca dotyczące narastającej
dezintegracji społeczeństwa w metropolii katowickiej. W załączeniu do pisma
podaliśmy przykłady agresji i nienawiści występujące w Internecie. Apelowaliśmy ,
aby kościół zabrał głos w sprawie Volksdeutschów. Społeczeństwo polskie używa
tego określenia kompletnie nie znając spraw z tym związanych. Zarówno Metropolita
jak i redakcja Gościa Niedzielnego nie spowodowali wydrukowania naszego krótkiego
opracowania na temat Volksdeutschów nie mówiąc już o obszernym opracowaniu na
ten temat biskupa S. Adamskiego.
4. W pełni poparliśmy stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku
Działkowców w sprawie zaskarżonej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz
wnioskowaliśmy, aby do tej ustawy wprowadzić zapisy chroniące w większym niż
dotychczas stopniu prawo działkowców do swojej używanej działki - pełna treść
naszego stanowiska na stronach internetowych działkowców.
Obecnie mamy już gotowy wstępny projekt opracowania w sprawie obywatelskiego
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych firmowany przez Polski Związek
Działkowców. Niestety władze PZD nie wprowadziły do postanowień projektu ustawy
postanowień umożliwiającej działkowcom nabycie prawa własności do działki.
5. Przekazaliśmy pismo do Komisji Europejskiej / w ramach konsultacji/ wskazujące
na fakt pozbawienia mieszkańców Śląska , a zwłaszcza około 400 tysięcy obywateli
ROW możliwości dogodnej komunikacji kolejowej z Czechami i w konsekwencji z
Europą.
6. Wykonaliśmy kilkustronicową analizę "Pasażerska komunikacja kolejowa na
terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego w aspekcie działalności Kolei Śląskich" oraz
"Uzupełnienie do opracowania Pasażerska komunikacja&#8230; z dnia 5 stycznia
2013 roku . Analiza została przesłana wraz z pismem przewodnim do Unii
Europejskiej, do trzech ministrów według właściwości, Wojewody, Sejmiku
Śląskiego, Kolei Śląskich i innych adresatów &#8211; bez reakcji charakterystycznej
dla aroganckiej władzy.
Przedstawiłem tylko niektóre sprawy które były przedmiotem naszych działań.
Główne dokonania umieściliśmy na stronie internetowej http//:www.nwsd.pl. do
odwiedzenia której serdecznie zapraszamy. Prosimy jednocześnie o
rozpropagowanie tej strony .
Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w pracach Rady Górnośląskiej.
Obecnie mamy szansę prowadzenia intensywniejszej i skoordynowanej działalności,
której nie możemy zaprzepaścić.
Dziękuję obecnym za przybycie i proszę o współpracę.
Paweł Helis
Rybnik 11.01.2013 r.
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