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Szanowny Panie Redaktorze Naczelny !
Oto krótka relacja z pobytu w Rudzie Śląskiej

Tożsamość śląska – tragikomedia w trzech aktach
Miejsce akcji : Miejskie Centrom Kultury w Rudzie Śląskiej, dnia 15 kwietnia 2013 r. 12,oo.
Aktorzy
- historycy – Piotr Semka;
- prof. Zygmunt Woźniczka;
- prof., Ryszard Kaczmarek;
- ludzie kultury i przedstawiciele społeczeństwa
- ks. Prałat Stanisław Puchała;
- Paweł Kukiz;
- Jozef Skrzek;
- Marek Kempski;
- politycy - Wojciech Szarama – PIS;
- Michał Wójcik – Solidarna Polska;
- Jerzy Markowski – SLD;
- Jerzy Gorzelik – RAŚ;
- Andrzej Gołaszewski – PO
Prowadzący – Krzysztof Skowroński
Słowo wstępne – Grażyna Dziedzic Prezydent Rudy Śląskiej ;
Widownia - w większości młodzież szkolna znudzona ględzeniem patriotów polskich o
wszystkimi i o niczym, w sposób zorganizowany zniknęła z widowni;
- dzieci jednej matki, czyli opozycjoniści z lat osiemdziesiątych, dziś skłóceni,
walczący między sobą o ideały które dawno zniknęły za horyzontem;
- mieszkańcy Rudy najbardziej zorganizowani, aktywni, pomysłowi itd., itp.;
- reszta gawiedzi
W pamięci pozostaną;
- negatywne - ks. Prałat Stanisław Puchała orzeszanin, w odniesieniu do języka śląskiego bał
się pryncypała i nie mógł jednoznacznie określić swojego stanowiska, mimo, że na końcu
stwierdził. My jesteśmy Ślązakami;
- pozytywne- minister Jerzy Markowski, któremu „nie leżał” prowadzącemu i dlatego
chamsko mu przerywał. Pokazał, że Ślązak wykorzystuje wiedzę, doświadczenie, zdolności
aby służyć obywatelom a nie tylko środowisku z którego się wywodzi.
Przypomniałem sobie wówczas słowa prostego Ślązaka który stwierdził. Patriotyzm to nie
wywijanie szabelką, dzierżenie na manifestacjach flagi, krzyża lub innego wątpliwego oręża,
Patriotyzm owego Ślązaka to solidna praca za którą ci płacą tak aby nikt jej nie musiał poprawiać ani za Ciebie wykonać. To jest jedna z cech tożsamości ślaskiej.
A jak wygląda patriotyzm u większości;( wg opinii zwykłych zjadaczy chleba )
- biorą kasę przynależną stanowisku którego w życiu nie widzieli albo mieli z nim styczność
trzydzieści lat temu;
- tworzy się dla nich stanowisko, które jest nikomu niepotrzebne;
-

- wysyła się delikwenta na placówkę dyplomatyczną;
- promuje się nieudacznika do parlamentu europejskiego.
- umieszcza się kalekę w kilku radach nadzorczych ( tylko dla prominentów i rodzinki );
- w najgorszym wypadku załatwia mu się rentę inwalidzką;
- negatywne – pani Jadwiga Chmielowska. Której aktywność można sprawdzić w Internecie
gdzie gra rolę straszydła. Straszydła przed członkami organizacji pro śląskich gdzie wymyśla różne niecne powiązania ich członków z wywiadami państw wschodu i zachodu imputu-jąc im rzeczy które im nawet się nie śniły;
-negatywne – pan Wojciech Szarama, „pan życia i śmierci”. Którego podpis decydował o
kontaktach z Senatorami zasiadających w Senacie Stanów Zjednoczonych którzy byli
zainteresowani w ulokowaniu swoich pieniędzy w przemysł wydobywczy. On jedynak
wiedział lepiej co dla Śląska dobre a co złe.. Dziś zręczny populista otrzymał najwięcej
oklasków od osób nie znających jego prawdziwej twarzy
śmieszne – gdy obecnych profesorów zapytano kim są;
- jeden odpowiedział, że jest Ślązakiem z Zagłębia;
- drugi kluczył i zwlekał z odpowiedzią aż w końcu wycedził, że jest Ślązakiem ( kilka lat
wcześnie uczestniczył w trupie objazdowej mającej nam uświadomić, że nie ma Narodu
Śląskiego bo oprócz terytorium nie mamy języka i ….elit .a na uwagę wypowiedzianą w
języku Śląskim zagroził, że z rodziną się ze Śląska wyprowadzi, nie dosłyszeliśmy dokąd.
Dziś gorący zwolennik wszystkiego co śląskie
Kiż pieron go nawrócił..
Ponadto zapowiadane treści kłócą się z cechami śląskiej tożsamości
- konferencję zorganizowano w godzinach dopołudniowych w czasie pracy większości ucze
stników oraz w godzinach nauki uczniów;
czy w związku z tym pracownicy wzięli na ten czas urlopy a uczniowie nadrobią stracone
godziny nauki;
- czy aktorzy otrzymali wynagrodzenie za wątpliwe efekty ich występów oraz kto zapłaci za
czas pracy kierowców samochodów służbowych oczekujących na urzędników ( udział w
konferencji nie należał do ich obowiązków służbowych skąd więc ekskluzywne limuzyny );
- chcemy publicznego rozliczenia się z kosztów wątpliwej konferencji i wskazanie osoby, nie
instytucji, która ją z własnej kieszeni ureguluje.
Przecież promujemy śląską tożsamość.
Byłbym zapomniał. Poczęstunek był przedniej marki choć wiadomo, że głodnemu wszystko
smakuje.
Bezskutecznie poszukujący cech
Śląskiej tożsamości w codziennym działaniu
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