
   Aleksander  Leszczyna.                                                        
   Koło  Związku  Górnośląskiego „Godula – Orzegów”.                 

              Wystąpienie  w  kole  ZG „Wirek - Bielszowice – Czarny  Las”,   w  2017 r.

  Temat: Przemilczanie  i  kłamstwa  jako  element  narracji  historiozoficznej  i  państwowej
              strategii  politycznej,  na  przykładzie  dziejów  Śląska  i  Górnego  Śląska. 
              Przykłady.
 
            Obchodzona w  ub.  roku  w  Polsce  1050  rocznica  chrztu  Polski  z  966 r.  i  pomijanie

dokumentu  z  843 r.  zwanego „Geografem  Bawarskim” / Ratyzbona /,  dotyczącego 
celowej  inwentaryzacji  m.  innymi  5.  plemion  śląskich,  dokonanej  na  polecenie 
chrześcijańskiego  króla  Frankonii  Wschodniej  Ludwika II  Niemieckiego / 843 – 876 /,

            syna  cesarza Franków  Ludwika I  Pobożnego / 813 -  840 /  i  wnuka  cesarza  zachodnio 
rzymskiego  Karola  Wielkiego / 800 – 814 /,  a  także  faktu  dokonania  przez  misję  
chrystianizacyjną  z  Moraw  w  877 r. chrztu  Małopolski  / Wiślica,   Sandomierz,  
Kraków /,  gdy  abp  Moraw - Metody,  w  latach  873 – 878,  był  więźniem 

            abpa  Salzburga.

            W  latach  880 – 906,  Śląsk  wchodził  w  skład  morawskiej  prowincji  kościelnej, 
            w  której  urząd  abpa  w  Velehradzie,  z  woli  papieża  Jana VIII,  jego  bulli 
            „Industrie  tuae”, od  863 r.  pełnił  abp  Metody.
            Przemilczanie  w  rocznicowych  obchodach  chrztu  Polski  tych  faktów,  może  być
            uznawane  za  manipulację,  co  w  przypadku  Śląska,  ze  względu  narrację,  dzisiejszych
            „prawdziwych  Polaków”  jest  zrozumiałe,  ale  niepojęte  w  przypadku  Małopolski.  

            W  latach  906 – 986,  w  wyniku  upadku  Rzeszy  Wielkomorawskiej  i  morawskiej
            prowincji  kościelnej,  Małopolska  i  Śląsk  znalazły  się  we  władaniu  czeskich
            Przemyślidów.  Do  roku  973,  Czechy,  Małopolska  i  Śląsk,  są  w  jurysdykcji  biskupa
            w  Ratyzbonie / od 739 r. i  bp. Emmerana  i  arcybpa  Salzburga / od 798 r. i  abp  Arno /.

            W  latach  973 - 976,  w  wyniku  podziału  bstwa  w  Ratyzbonie,  utworzono  biskupstwo
            w  Pradze,  podległe  Stolicy  Apostolskiej,  a  które  od  976 r.  jest  sufraganią  arcybpstwa
            w  Moguncji / od  839 r. i  abpa  Bonifacego /.
            Biskupem  Pragi / Czech,  Małopolski  i  Śląska / jest  ks.  Ditmar / 973 – 982 /.
            Od  09.02.982 r.,  z  rekomendacji  księcia  Czech  Bolesława II  Pobożnego,  biskupem
            w  Pradze  został  ks. Wojciech  Sławnikowic / 956 - 997 /. 
            Ojciec  Bolesława II  Pobożnego  i  Dąbrówki,  Bolesław I  Okrutny,  zamordował  w  929 r.
            brata  Wacława / w  935 r. kanonizowanego /,  który  wówczas  złożył  hołd  lenny  królowi
            Niemiec  Henrykowi  I / 921 – 955 /. 

            Po  śmierci  żony  Dąbrówki,  córki  księcia  Bolesława I  Okrutnego,  ożenku  z  Odą saską,
            sojuszu  z  cesarzem  Ottonem III,  ucieczce  bpa  Wojciecha  z  Pragi  / 983 – 992 r. /do
            Rzymu,  książę  Polan  Mieszko I  najechał  ziemie  czeskie  b. teścia  i  szwagra 
            Bolesława II  Pobożnego  Przemyślidę / 967 – 999 /,  zagarnął  Małopolskę  i  Śląsk,
            i  przyłączył  je  do  ówczesnej  Polski / Wielkopolski /.
            W  dokumencie  z  roku  990 – 992, „Dagome  iudex”,  Mieszko  prosi  papieża  o  przyjęcie
            na  własność  państwa  polskiego / wraz  z  zagarniętą  Małopolską  i  Śląskiem /.
            Jednocześnie  Mieszko  złożył  hołd  lenny  królowi  Niemiec  Ottonowi III  Sasowi, / lat 6 /.
            Władzę  w  Niemczech  sprawuje  regentka,  królowa  matka,  wdowa  po  Ottonie II  Sasie
            Teofano,  księżniczka  bizantyjska,  będąca  w  konflikcie  z  księciem  czeskim
            Bolesławem  II  Pobożnym. Była  to  pierwsza  w  historii  gra  Śląskiem.
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            Czesi  nigdy  nie  pogodzili  się  z  utratą  Śląska.  Przez  najbliższe 150  lat,  prowadzono
            o  jego  odzyskanie  ponad  13. okrutnych  wojen. Np. w 1003 r.  chrześcijański  książę
            Polski  Bolesław I  Chrobry  oślepił  swego  kuzyna,  chrześcijańskiego  księcia  Czech
            Bolesława III  Rudego,  a  w  1032 r.  książę  Czech  Brzetysław I / 1016 - 1058 /  dokonał
            kastracji  króla  Polski  Mieszka II,  syna  Bolesława I  Chrobrego. 

            Po  najeździe  w  1038 r. księcia  Czech  Brzetysława I  i  bpa  Pragi  Sewera  na  Polskę
            i  odzyskaniu  przez  Czechy  Śląska,  w 1050 r.  książę  Kazimierz I  Odnowiciel,  
            syn  Mieszka II  i  Rychezy,  siostry  abpa  Kolonii  Hermanna,  odzyskał  Śląsk,  i  po
            złożeniu  w  1054 r.  przez  niego  cesarzowi  Henrykowi  III  Saskiemu  hołdu  z  ziem
            polskich,  uzyskał  od  cesarza  zgodę  na  odbudowę  państwa  i  prowincji  kościelnej 
            w  nowych  granicach,  pod  warunkiem  jednak  płacenia  Czechom  trybutu  ze  Śląska.

Do  dzisiaj  w  herbie  czeskiego  państwa  jest  orzeł  śląski,  do  czego  odwoływał  się
            zawsze  prezydent  Czech – Vaclaw  Hawel.

      2  .Dziedzictwo  chrztu  w  różnych  obrządkach,  a  forma  uprawiania  polityki  w  Polsce
           w  stosunku  do  Śląska.

   2.1.  Pojęcia  podstawowe  w  cywilizacji  łacińskiej. 
           Europa  chrześcijańska: Obszar  kierowany  porządkiem  rozumu  i dobra. 
                                                      Powstała  na  obszarze  uprawianym  przez  filozofię, 
                                                      czyli  umiłowania  prawdy,  a  nie  utopijnych  ideologii 
                                                      partyjnych  i  doktryn  tumaniących  / niedouczonych /  ludzi.
                                                      Wg  filozoficznej  „teorii  aspektu”:  Nie  jest  ważne  co,  w  imię
                                                      czego  się  głosi,  ale  jak  uzasadnia  się  głoszone  teorię  i  sądy.

           Religia:    Jest  ogniskową  kultury,  która  dostarcza  pełnej  prawdy  o  człowieku.
           Kultura:  Jest  wypadkową  rozumienia  Boga,  człowieka  i  świata. 
                            Jest  uprawą  człowieczeństwa.

           Polityka  partii  politycznej: Teoria  społeczna  we  władaniu  utopii ,  czyli  takiego
                            modelu  myślowego,  w  którym  fikcję  użytecznie / celowo /  upodabnia  się  do
                            prawdy,  i  doktryn,   czyli  zespołu  poglądów  oderwanych  od  doświadczenia.
           Prawica – lewica: Polaryzacja  partii  politycznych  nie  ma  zakorzenienia  w  Biblii
                                          ani  w  społecznej  nauce  Kościoła
                                          
           Człowiek:  Jednostkowy,  racjonalny  i  celowy  byt  społeczny,  gdyż  powstał  w  zamyśle
                              Boga. Podmiot  prawa,  istota  obdarzona  godnością  osobową.
                              Godny  w  swej  cielesności,  uzyskanej  przez  wcielenie  Chrystusa.
                              Wg  św. Tomasza  z  Akwinu:  „Osoba  jest  nienaruszalna”.
 
           Demokracja. Instrument  rządzenia  w  imieniu  większości,  często  biernej,  bez   wiedzy,
                                  uprawnionego  rozumu  i  wrażliwości  moralnej,  a  liczba  głosów,  to  tylko
                                  uproszczony,  negatywny  sposób  rozwiązywania  zagadnień  istotnych.
                                 / Czy  Poncjusz  Piłat,  nie  widząc  winy  Chrystusa,  był  demokratą ? /.

  2.2    Teza             Zrozumienie  roli  Śląska  w  historii  Polski,  ze  względu  na  różnice
                                cywilizacyjne  / i  religijne / przekracza  możliwości  politycznej  wyobraźni   
                      przeciętnego  Polaka  i  polityka  tzw. prawicy  w  dzisiejszej  Polsce.  
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  Dowód.  Wielkopolska  weszła  do  cywilizacji  łacińskiej  i  kultury  europejskiej  przez  zabraną
      w  latach  985 – 990  Czechom,  od  877 r. chrześcijańską  Małopolskę  i  od  845 r.

                 chrześcijański Śląsk,  Krainy  będące  od  973 r. w  jurysdykcji  bpa  Pragi  Ditmara, 
                  a  od  982 r. bpa  Wojciecha  Sławnikowica. 
                 Zajęcie  przez  króla Kazimierza III  Wielkiego,  a  ochrzczonej  w  988  r.  w  obrządku
                 bizantyjskim  Rusi  Halickiej / Galicji /,  pomimo  zachowania  własnego  prawa
                 zwyczajowego,  infiltrowanego  przez  dekalog,  naukę  Kościoła  i  prawo  rzymskie,
                 ale  i  bizantyjskie,  znalazła  się  Polska  w  obszarze  pogranicza  cywilizacji
                 bizantyjskiej  i  łacińskiej / i  do  XX  w.  także  kultury  żydowskiej /.

  08.10.1138. Na  mocy  polskiego  prawa  zwyczajowego,  tzw.  prawa  senioratu,  lennik  króla
                      Niemiec  Lotara III  Sasa  / do 1137 /  książę  Polski  Bolesław III  Krzywousty, 
                      w  swoim   testamencie,  syna  swego  i  ruskiej  Zbysławy,  seniora  rodu,
                      Władysława / 1105 – 1159 /,  męża  margrabianki  austriackiej,  przyrodniej  siostry
                      króla  Niemiec  Konrada III  Staufa / 1138 – 1152 / Agnieszki,  ustanowił  swoim
                      następcą,  przekazując  mu  władzę  w  stolicy  -  Krakowie,  oraz  w  dziedziczne
                      władanie  Śląsk. 
                     Testament  ojca  zaprzysiężony  ostał  przez  młodszych  braci  seniora,  biskupów
                      polskich  i  urzędników  dworu   książęcego. 
                      Zapisy  testamentu  potwierdzili:  król  Konrad III  Stauf  oraz  papież  Innocenty II, 
                      czyli  największe  autorytety  prawnicze,  świeckie  i  duchowne  Zachodniej  Europy.

  Rok 1146.   Młodsi  synowie – juniorzy  księcia  Bolesława III,  łamiąc  wolę  ojca  wyrażoną  w
                      testamencie,  prawo  senioratu,  złożone  przysięgi,  autorytet  papieża,  biskupów 
                      i  cesarza,  pozbawili  swego  brata  -  seniora  Władysława II  władzy   i  dziedzicznej
                      dzielnicy  senioralnej,  czyli  Śląska  i  wygnali  go  kraju. Władzę  w  Krakowie  i  na
                      Śląsku  przejął  czwarty  syn  Bolesława III  i  Salomei,  hrabiny  Bergu  Bolesław IV
                      Kędzierzawy / 1104 – 1173 /.  Od  1157 r.  lennik  cesarza  Fryderyka I  Barbarossy.

  Rok 1148.   Na  synodzie  biskupów  w  Reims,  w  obecności  papieża  Eugeniusza III,  potępiono
                      niegodny  i  bezprawny  czyn  juniorów / Bolesława IV  Kędzierzawego,  Mieszka III
                      Starego  oraz  Henryka  Sandomierskiego  -  Piastowiczów /.
                      Legat  papieski  Gwidon  obłożył  juniorów  klątwą  kościelną  i  domaga  się  od
                      króla  Niemiec  Konrada III  Staufa  przywrócenia  w  Polsce  porządku  prawnego, 
                      a  księciu  Władysławowi II  przywrócenia  władzy  w  Polsce  i  oddania  Śląska.
                      Książę  Władysław II  Wygnaniec,  dochodząc  swoich  praw,  skorzystał  z  pomocy
                      swego  szwagra  króla  Niemiec  Konrada III,  a  później  następcy,  jego  bratanka
                      Fryderyka I  Barbarossy / od  18.06.1155 r.  cesarza  rzymskiego / i  stał  się 
                      kolejno  ich  lennikiem.

  Rok 1157    Bolesław IV  Kędzierzawy,  w  Krzyszkowie  pod  Poznaniem,  złożył  cesarzowi
                      Fryderykowi I  Barbarossie  hołd  lenny  z  władanych  ziem,  zobowiązał  się
                      zapłacić  cesarzowi  grzywnę,  i  zwrócić  bratu,  księciu  Władysławowi II
                      Wygnańcowi  dziedziczny  Śląsk. Piastowie  nie  byli  Ślązakami.
                      Bolesław  IV,  Śląska  bratu  -  seniorowi  Władysławowi II  nie  oddał.

  02.05.1159. Na  wygnaniu  w  Altenburgu / Saksonia /  zmarł  prawny  władca  Polski  i  dziedzic
                      Śląska  Władysław II  Wygnaniec.  Miał  lat  54 /. Pochowany  został  obok  żony
                      Agnieszki  w  opactwie  cystersów  w  Pforcie / Saksonia /.
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   Rok 1163.  W  Norymberdze, Cesarz  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego  Narodu  Niemieckiego
                      Fryderyk I Barbarossa,  jako  suweren  uformowanego  księstwa – Śląska,  w  umowie

          zawartej  z  synami  Władysława II  Wygnańca,  nadał  jego  najstarszemu  synowi   
                      Bolesławowi I  Wysokiemu / 1163 – 1201 / Śląsk  w  lenno,  który  wrócił  na  Śląsk 
                       i  osiadł  na  Dolnym  Śląsku,  w  Legnicy.
                      Jego  młodsi  bracia, Mieszko I  Plątonogi / do 1211 r./,  otrzymał  kasztelanię:
                      cieszyńską,  raciborską  i  opolską / Górny  Śląsk /,  a  Konrad – głogowską.  
                      Dotychczasowe  polskie,  zwyczajowe  prawo  senioratu,  zastąpiono  cesarskim
                      -  lennym.  Bolesław I  Wysoki  jest  pierwszym  Piastem  Śląskim,  a  Mieszko I
                      Plątonogi,  pierwszym  Piastem  - Górnośląskim.
                      O  porządku  prawnym  w  Polsce,  w  tym   o  prawie  do  dziedziczenia  Śląska
                      decyduje  sąsiad  zza  zachodniej  granicy,  król  niemiecki  i  cesarz  rzymski.
                      Był  to  drugi  w  historii  znaczący  przypadek  gry  o  Śląsk.

  Rok 1166  Niedotrzymanie przez  Bolesława IV Kędzierzawego  zobowiązań  podjętych  wobec
                    cesarza  w 1157 r.  w  Krzyszkowie,  nie  oddanie  bratankom  Śląska,  skutkuje
                    wyprawą  zbrojną  Bolesława I  Wysokiego,  Mieszka I  Plątonogiego  i  Konrada
                    przeciw  stryjowi  Bolesławowi IV  Kędzierzawemu  i  zajęcie  Śląska.

         -  W  XII  wieku  w  życiu  publicznym  w  Polsce  funkcjonuje  pojęcie:  Lux  et  Silesia,
             czyli  światło  ze  Śląska,  uzupełnione  przez  biskupa  krakowskiego / 1208 – 1218 /
             błogosławionego  Wincentego  Kadłubka  o  słowa:  Ex  sacra  Silenci  provincia.

          -  W  XII  wieku,  na  Śląsku  zanika  lokalne  prawo  zwyczajowe,  np. prawo  senioratu,
              samosądu. Wprowadzane  jest  europejskie  prawo  rycerskie / Ritterrecht /,  a  wraz 
              z  nim  tworzy  się  stan  rycerski / Ritterstand /,  wyznaczający  status  społeczny,  normy
              zachowań,  obyczajność,  prawo  lenne  czyli  – feudalne  / Lehnrech /,  oraz  prawo
              ziemskie / Landrecht /.  Na  Śląsku  rodzi  się  zachodnia - łacińska  kultura  prawna.
              Łacina  staje  się  językiem  Kościoła  i  nauki.  Gotyk  wkracza  na  Śląsk.

  Rok 1240  Ritterstand    na  Śląsku  .  Śląsk  liczy  ok. 350 – 400  tys.  mieszkańców.
                   Na  Dolnym  Śląsku,  na  947  znanych  z  imienia  rycerzy, 11 %  to  przybysze.
                   Na  Górnym  Śląsku,  na  245  znanych  z  imienia  rycerzy,  6  osób  to  przybysze, 
                   w  tym  5.  z  Czech,  a  jedna  z  Moraw.
                   Po  najeździe  Mongołów  i  klęsce  rycerstwa  śląskiego  w  dniu  09.04.1241 r.  na
                   Legnickim  Polu,  na  Śląsku  nastąpiła  wzmożona  akcja  osadnicza / ok. 100  tys.
                   osadników / oraz  napływ  rycerstwa  i  ministeriałów,  w  tym:  25 %  z  Górnych, 
                   10 %  z  Dolnych  Łużyc,  25 %  z  Miśni,  20 %  z  Magdeburga,  Anhaltu,  i  Starej
                   Marchii, 10 %  z  Turyngii, 5 %  z  Bawarii,  Szwabii,  Czech  i  Moraw,  tak  że
                   ok. roku  1300,  67 %  stanu  rycerskiego  na  Śląsku,  to  autochtoni,  a  33 % to
                   rycerze  obcego  pochodzenia, przybysze  z  zachodu  o  południa.  Asymilowani.

          - W  XIII  w. na  wzór  saksońsko – magdeburskiego  prawa  lokacyjnego  / Sachsenspiegel /
             na  Śląsku  wprowadzone  średzkie  prawo  lokacyjne,  z  którego  korzystało  wiele  miast
             w  Polsce.  W  tym  wieku,  na  Śląsku  lokowano – 128  miast,  w  Wielkopolsce – 38,
             w  Małopolsce – 29,  na  Pomorzu  Gdańskim – 5,  na  Mazowszu – 4.
             W  1257 r.  powtórnej  lokacji  Krakowa / po  pierwotnej  z  1228 r. /  dokonali  Ślązacy:
             Jakub - sołtys  z  Nysy,  Gedko  Stilwójt - ławnik  z  Wrocławia  i  właściciel  młyna 
             w  Oławie  oraz  Dytmark  Volk.  
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             Na  Śląsku  erygowano i  wyznaczono  granice  1.000  parafii  wiejskich  100  miejskich.
             Wybudowano  700  kościołów,  w  tym  500  w  nowych  lokalizacjach / koloniści /. 
             Założono  wiele  klasztorów: cysterskich,  np.  Libiąż / 1163 r./  dominikańskich  i  innych.

             Przeor  klasztoru  oo.  dominikanów  w  Raciborzu  Wincenty  z  Kielczy,  przyjaciel
             śląskich  Odrowążów,  sekretarz  księcia  opolskiego  Bolesława,  w  1241 r.  w  swoich
             „Rocznikach”,  po  polsku  zapisał  słowa  księcia  Henryka II  Pobożnego  wypowiedziane
             na  Legnickim  Polu:  biegajcie,  biegajcie,  gorze  szą  nam  stało”.
             W  1253 r.  napisał  hymn:  Gaude  Mater  Poloniae – ciesz  się  Matko  Polsko,  płodna
             swym  szlachetnym  potomstwem,  do  którego  muzykę  w  XVII w.  napisał 
             ks.  dr  Grzegorz  Gerwazy  Gorczycki  z  Bytomia – Rozbarku – kapelmistrz  w  katedrze
             wawelskiej  w  Krakowie.

             W  1270 r.  opat  cystersów  w  Henrykowie  Piotr,  w  kronice  pisanej  w  jęz.  niemieckim
             napisał  zdanie,  uznane  za  polskie:  dai  ut  ja  pobrusa,  a  ty  pociwai.

             W  roku 1300,  po  Przemysławie II,  królem  Polski  został  król  Czech  Wacław II.
              Na  Śląsku  zaczyna  obowiązywać  prawo  czeskie.

              W  latach 990 - 1331, Górny  Śląsk  jest  formalnie  w  granicach  królestwa  polskiego.
              Dnia  01.10.1289 r.  książę  bytomski  Kazimierz II / 1281 – 1312 /,  ze  względu  na
              panującą  w  Polsce  anarchię,  złożył  w  Pradze  królowi  Czech  Wacławowi II
              Przemyślidzie  hołd  lenny.
              Do  roku  1331,  pozostali  książęta  górnośląscy / 17  książąt / złożyło  hołd  lenny
              królowi  Czech  Janowi  z  Luksemburga.  
              Oznacza  to  praktyczne  odpadnięcie  Śląska  od  Polski. / za  wyjątkiem  księstw
              dolnośląskich:  jaworskiego,  głogowskiego  i  świdnickiego  i  biskupiego - nyskiego /.  
              Dnia  21.06.1311 r.,  po  Wacławie III  Przemyślidzie,  królem  Czech  i  Polski 
              do  23.11.1335 r. został  hrabia  Jan  z  Luksemburga.

  24.08.1335.  Traktat  w  Trenczynie / Górne  Węgry /.  Posłowie  polscy  w  imieniu  króla
                        Kazimierza III  Wielkiego  zrezygnowali  ze  swoich  praw  do  zhołdowanych
                        przez  władców  Czech  księstw  śląskich.

  Rok 1338      W  Trenczynie  podpisany  został  polsko – czeski  traktat,  w  którym  Polska,
                        po  wsze  czasy  zrzeka  się  praw  do  Śląska.
                   
  09.02.1339.   W  Wyszehradzie,  król  Polski  Kazimierz III  Wielki,  w  obecności  króla  Czech
                        Jana  z  Luksemburga,  w  swoim  imieniu  zrezygnował  z  praw  do  Śląska / za
                        wyjątkiem  księstw:  bp – nysko – otmuchowskiego  i  świdnicko – jaworskiego /.
                        Na  swojego  sukcesora  w  Polsce  wyznaczył  on  króla  Węgier  Ludwika I.

  07.04.1348.  Karol IV  Luksemburczyk,  król  Niemiec,  a  od  roku  król  Czech  dokonał
                       inkorporacji  /  wcielenia /  Śląska  do  „Korony  Czech” / corona  Bohemiae /.
                       Na  Śląsku  wprowadzono  czeski  porządek  prawny  i  śląskie  praw  ziemskie
                       / Schlesicher  Landfrieden /  i  urzędowy  język  niemiecki.
                       Śląsk,  obok  Czech,  Marchii  Morawskiej  i  Łużyc  jest  równoprawnym  członkiem
                       ziem  korony  czeskiej.
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  22.11.1348.  Król  Polski  Kazimierz III  Wielki,  łamiąc  wcześniejsze  traktaty   najechał
                       zbrojnie  Śląsk,  pokonany  przez  Karola IV,  w  pokoju  zawartym  w  Namysłowie,
                       zrzekł  się  imiennie  swoich  praw  do  zhołdowanych  księstw  śląskich.

  27.05.1353.  Król  Ludwik I  Węgierski,  w  imieniu  króla  Polski,  zrzekł  się  na  rzecz  króla
                       Czech  księstwa  „świdnicko – jaworskiego  z  wszystkimi  przyległościami,
                        władztwami  i  przynależnościami,  a  także  prawami”.

  09.10.1355.  Układ  praski,  przekreślił  realną  możliwość  powrotu  Śląska  do  królestwa
                        Polskiego. Król  Niemiec  i  Czech,  a  jednocześnie  cesarz  Rzeszy,  w  autorytecie
                        cesarza  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego  Narodu  Niemieckiego,  kolejny  raz
                        dokonał  inkorporacji  Śląska  do  „Korony  Czeskiej” / św.  Wacława /.
                        Dokonał  się  kolejny  finał  politycznej  gry o  Śląsk.

  09.08.1382.  Książę  śląski  Władysław  Opolski / 1330 – 1401 /  ufundował  na  Jasnej  Górze 
                       w  Częstochowie  ojcom  paulinom  z  Maria  Nosztra  na  Węgrzech  klasztor 
                       i  ofiarował  im  cudowny  obraz  „Czarnej  Madonny”,  będący  do  dzisiaj
                       przedmiotem  kultu  w  tej  „duchowej  stolicy  Polski”.

  Rok 1402  Celem  obrony  przed  grabieżczymi  najazdami,  utworzony  został:  Ogólno - śląski
                    Związek  Książąt,  Rycerstwa  i  Miast,  uznany  za  początek  sejmu  na  obecnych
                    ziemiach  polskich

             W  latach   990  - 1331   Górny  Śląsk  jest  w  granicach  państwa  polskiego.
             W  latach 1331 – 1526,  Górny  Śląsk  był  pod  panowaniem  Czeskim.
             W  latach 1526 – 1918,  Górny  Śląsk  był  pod  panowaniem  austriackich  Habsburgów.
             W  latach 1763 – 1920,  Górny  Śląsk  był  pod  panowaniem  pruskich  Hohenzollernów.

  Rok 1462   Górny  Śląsk,  jako  Silesia  Superior,  wyodrębniony  został  w  1479  r.  przez  króla
                     Węgier  Macieja  Korwina   politycznie  ze  Śląska,  dla  którego  ustanowił  starostę,
                     w  osobie  Jana  Bielicza  z  Kornic.

  Rok 1526   Czechy,  Morawy  i  Śląsk,  wg  ustalonej  w 1515 r.  przez   króla  Polski
                     Zygmunta I  Starego  Jagiellona  i  cesarza  Maksymiliana I  Habsburga  sukcesji 
                    – na  przeżycie,  znalazły  się  pod  rządami  Habsburgów / śmierć  króla  Ludwika II /.

  Rok 1533   Na  Śląsku  ustanowiono: „Ordnung  der  Ritter  Rechte  in  Schlesien”.
                     Kształtuje  się  „Herrenstad” - wyższy  stan  szlachecki.  

  Rok 1556   Habsburgowie  królami  Czech. Śląsk  stał  się  „cesarski”.  Kontrreformacja.
                     Pojawia  się  pojęcie  Amstadel - szlachta  urzędnicza. 

  Rok 1568   Oprócz  bpa  wrocławskiego,  na  Śląsku  nie  ma  już  książąt – katolików.
                     Obowiązuje  zasada  z  1555 r. z  Augsburga: „Cuius  regio  eius  religio”
  
  Rok  1655. Król  Polski  Jan II  Kazimierz,  mający  Górny  Śląsk  w  latach 1645 – 1666    

         w  zastawie / jako  posagi  ślubne  Habsburżanek,  żon  królów  Polski; Władysława IV
                     i  Jana II  Kazimierza  Wazów /,  jesienią  1655 r.. schronił  się  wraz  z  dworem
                     przed  wojskami  szwedzkimi / potopem  /  w  Głogówku  na  Górnym  Śląsku. 
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                      Prymas  Polski  schronił  się  w  Strzelcach  Wielkich.,  a  senat I  RP  w  Opolu.
                      Biskupem  na  Śląsku,  we  Wrocławiu  był  młodszy  brat  króla  Karol  Waza.

  01.04.1656. Król  złożył  śluby  przed  obrazem  Matki  Bożej  Łaskawej - autorstwa  Ślązaka
                      Józefa  Szolca  z  Świdnicy  w  katedrze  lwowskiej,  w  których  to  obrał  M. B.
                      Królową  Polski.  Początkowe  sława  ślubowania  brzmiały: 
                      „Wielka  Boga  Człowieka  Matko  Najświętsza  Dziewico,  Ja  Jan
                      Kazimierz,  za  umiłowaniem  syna  Twego  a  pana  Mojego,  Królestwo  Polskie,
                      księstwo  litewskie,  ruskie,  pruskie,  mazowieckie,  inflanckie,  smoleńskie,
                      czernichowskie  oraz  wojska  obu  narodów..........”.
                      Zabrakło  w  tekście  ślubów  króla  Śląska,  a  przynajmniej  Górnego  Śląska.
 
  03.07.1656. Królowa  Polski  Maria  Ludwika,  żona  Jana II  przywiozła  z  „śląskiej  niewoli
                      w  Głogówku” / gdzie  oryginał  był  na  przechowaniu / obraz  „Czarnej  Madonny”  
                      na  Jasną  Górę.  

  Lata 1618 – 1648.  Wojny  religijne  w  Rzeszy,  Czechach  i  na  Śląsku.
                                  W  wyniku  wojny,  głodu,  epidemii  represji  i  gwałtów,  liczba
                                  mieszkańców  Śląska  zmniejszyła  się  o  30 %  i  wynosi  ok. 1.040.000

  Rok 1619    Stany  Czech.  Moraw,  Łużyc  i  Śląska  zdetronizowały  króla  Czech  
                      Ferdynanda II  Habsburga / katolika /.

  Lata 1620 – 1621  Stany  Śląska  powołały  własny  rząd,  na  czele  którego  stanął  książę
                                brzeski  Jan  Krystian.  Armią  dowodził  Jan  Jerzy  Hohenzollern  z  Bytomia.
                                Kolejny  przypadek  w  historii,  od  990  roku,  kiedy  Śląskiem  rządzą
                                Ślązacy,  tym  razem  jednak  nie  katolicy  a  protestanci. 

  Rok 1622.   Czechy  utraciły  autonomię.  Rekatolizacja  Czech  i  Śląska.  Jezuici  w  Nysie.
                      Później  w  Opolu,  Tarnowskich  Górach  i  Niemieckich  Piekarach /  Śląskich /.

  10.05.1627. Na  podstawie  decyzji  cesarza  Ferdynanda II  Habsburga / Verneuerte
                      Landesordnung /,  Czechy,  Morawy,....Śląsk  dziedziczną  domeną  Habsburgów.

          Książęta  śląscy  tracą  dotychczasowe  przywileje.  Rządy  na  Śląsku  sprawowane
                      są  za  pomocą  wydawanych  przez  cesarza  dla  najwyższego  organu
                      administracyjnego  na  Śląsku,  podległego  cesarzowi,  tj: „Królewskiego  Urzędu
                      Zwierzchniego  Księstw  Górnego  i  Dolnego  Śląska”  z  dożywotnim 
                      Ober Hauptmanem,  stojącym  na  czele  Ober  Amts  Collegium  edyktów,
                      reskryptów,  konkluzji,  i  najwyższym  walorze  prawnym – sankcji  pragmatycznej.
                      Decyzje  cesarza  były  bezwzględnie  wiążące  dla  urzędów  i  urzędników.
                      Władza  cesarska  zmierzała  do  oświeconego  absolutyzmu  i  budziła  szacunek.

              -      XVII  wieczny  znawca  dziejów  Śląska  Heinrich  Mühlpfort,  ze  względu  na
                      pozycję  Śląska  w  Kościele  Powszechnym,  nazwał  Śląsk „szmaragdem  Europy”.

   Rok 1701   Utworzenie  państwa  pruskiego  Hohenzollernów  w  Prusiech / Borussia /  ze  stolicą
                      w  Królewcu.  Państwo  to  wyrosło  na  reformacji,  silnej  armii  i  słabości  Polski.
                      / agentura,  liberum  veto,  warcholstwo,  łamanie  prawa,  łapówkarstwo,  prywata /.  
                      Prusy  liczą 118.926  km. kw.  i 2.240  tys. mieszkańców,  w  tym 100  tys.  katolików.
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  Lata 1740 – 1763. Trzy  wojny  Prus  z  Austrią  o  Śląsk. Pierwszy  Rozbiór  Śląska. 
                                 Rozbicie  jedności  terytorialnej,  religijnej  i  politycznej  Śląska. 
                                 Protestanckie  Prusy  Hohenzollernów  zajęły  ok.  36,0  tys.  km.  kw. / Dolny
                                 Śląsk  i  część  Górnego  Śląska /.  Katolicka  Austria  Habsburgów  zatrzymała
                                 ok. 5.15  tys.  km.  kw.  / część  Górnego  Śląska – księstwa:  cieszyńskie,
                                 karniowskie  i  opawskie /,  gdzie  Górnoślązacy  nazywani  są  cesarokami.
                                 Diecezja  wrocławska / Śląska / pozostała  w  polskiej  prowincji  kościelnej.

                      Fundamentem  kultury  królestwa  Pruskich  Hohenzollernów  jest  protestantyzm
                      / cywilizacja  bizantyjska /, w  formie  kalwińskiego  pietyzmu.
                      Fundamentem  kultury  cesarstwa  Habsburgów,  w  tym  także  Śląska,  mimo
                      rozwoju  reformacji  jest  katolicyzm / cywilizacja  łacińska /.

  11.08.1741.  Podstępne  zajęcie  przez  wojska  gen. Leopolda  von  Dessau  neutralnego
                       Wrocławia – Haupt  und  Rezidenzstadt,  trzeciego  po  Berlinie  i  Królewcu  miasta
                       w  Prusach,  ale  prawie  4.  krotnie  bogatszego  od  każdego  z  nich..

             ---      Od  1742 r.  na  Śląsku  likwidowany  jest  ustrój  stanowy  i  habsburski  porządek
                       prawny.  Kościół  katolicki  traci  swoją  uprzywilejowaną  pozycję.
                       Ma  być  jedynie  organizacją  kultową,  bez  kontaktów  z  Rzymem.
                       Trwa  rozwój  Kościoła  ewangelickiego,  / wg  Porządku  inspekcyjno –
                       prezbiterialnego,  wydanego  w  1742 r. /,  którego  głową  jest  król  Prus.
                       W 1743 r.  na  Śląsku  wprowadzono  obowiązkową  służbę  wojskową.
                       W 1747 r. ukazał  się  „Królewsko  pruski  edykt  co  się  tyczy  wygubienia
                       żebraków  i  innego  hultajstwa  na  Szląsku  i  Grabstwie  Kłocku”.

             ---      W  1752 r. ukazała  się,  sporządzona  przez  Wielanda,  a  wydana  w  Norymberdze
                        kartograficzna  mapa  Śląska.  
                        W  wyniku  wojen,  ludność  Śląska  zmniejszyła  się  o  150  tys,  mieszkańców.

  18.05.1763.  W  Prusach  weszła  w  życie  ustawa  o  obowiązku  szkolnym  dla  dzieci  wyznania
                        ewangelickiego / Schulreglement /.

  Rok 1765.    Jan  Ignacy  Felbiger  opat  klasztoru  augustianów  w  Żaganiu,  na  polecenia
                       króla  Prus,  celem  zreformowania  szkolnictwa  na  Górnym  Śląsku,  przygotował:
                       „Królewsko – pruską   generalną  szkolną  ustawę  dla  rzymskich  katolików
                       w  miastach  i  wsiach  samowładnego  księstwa  Śląska  i  Grabstwa  Glazu”,
                        czyli  Schulreglement / porządek  szkolny /.  Opracował  także  elementarz,  czyli:
                       „Nowe  zebrane  obiecadło  do  sylabizowania  i  czytania  dla  potrzeby  osobliwie
                       Górnego  Śląska  szkół,  po  polsku  i  niemiecku  wyprawione”.  Reforma  na
                       Śląsku,  stała  się  wzorcem  dla  podobnej,   przeprowadzonej  przez  Komisję
                       Edukacji  Narodowej  w  Polsce / Ks.  ks.  Konarski,  Piramowicz,  Staszic /.
                       Pruski  Śląsk  stał  się    definitywnie  pruski    i  najbogatszą /  prowincją  państwa
                       / Borussii / Provinz  Schlesien , liczy  1.160.000  mieszkańców,  i  ma  30 %  udział
                       w  dochodach  budżetu  państwa /,
                       Bogactwo  Śląska  miało  przyczynić  się  do  wyrównania  niedoborów
                       gospodarczych  i  finansowych  przede  wszystkim  Brandenburgii / Berlina /
                       i  Prus  Wschodnich.  Śląsk  będzie  teraz  rządzony  przez  ustanowionego  w  1742 r.
                       przez  króla  Prus  Fryderyka II  Hohenzollerna  prezydenta.
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                       Pierwszym  prezydentem  Śląska  został  Wilhelm  von  Münhow / 1742 – 1753 /. 
                       W  latach 1753 – 1755 prezydentem  był  Joachim  Ewald  von  Massow,
                       w   latach 1753 – 1769  prezydentem  był  Ernst  Wilhelm  von  Schlabendorf,  
                       w   latach 1770 – 1807  Karol  Jerzy  Henryk  hrabia von  Hoym  z  Brzegu  Dolnego.

                       W  Prowincji  Śląsk,  po  wojnach  napoleońskich,  tworzone  będą  rejencje, 
                       w  rejencjach  powiaty,  gminy  miejskie,  wiejskie,  dobra  dworskie.
                       Tworzone  są  okręgi  podatkowe  i  sądowe. Urzędy  obejmują  protestanci.
                        Garnizony  wojskowe  na  Śląsku   liczą  35.0  tys. żołnierzy  i  pochłaniają  80 %
                        budżetu  Śląska.
                       / Za  czasów  Habsburgów,  garnizon  wojskowy  na  Śląsku  liczył – ok. 1.5  tys. /.
                        Powszechny  pobór  do  wojska,  przymus  szkolny  oraz  pruski  porządek  prawny,
                        doprowadził  wkrótce  do  likwidacji  analfabetyzmu  na  Śląsku.

  Rok 1767      Powołana  została  komisja  rządowa,  celem  dokonania  na  Śląsku
                        inwentaryzacji  zrujnowanych  i  nieefektownych  80.  kopalń  węgla,  oraz 
                       120.  kuźnic  żelaza.

  05.06.1779.  W  Berlinie  utworzony  został  Departament  Górnictwa  i  Hutnictwa,  którego
                       szefem  został  Friedrich  Heinitz.
                       W  Złotym  Stoku  utworzony  został  Wyższy  Urząd  Górniczy,  przeniesiony
                       wkrótce  do  Wrocławia,  którego  szefem  został  hrabia  Friedrich  Wilhelm  Reden.
                       W  Tarnowskich  Górach  utworzony  został  Urząd  Górniczy,  a  w  Świerklańcu
                       pierwszą  szkołę  górniczą  na  Górnym  Śląsku. 

  ---     Kolejna  kolonizacja  Śląska.  Na  Górnym  Śląsku,  do  roku  1806,  w  kuźnicach,
                       manufakturach,  budowanych  zakładach  przemysłowych,  kopalniach,  lasach
                       osadzono  60  tys.  kolonistów  z  Brandenburgii  i  Saksonii  wraz  rodzinami.  
                       W  powiecie  opolskim  powstało  56  osiedli  kolonistów,  w  powiatach:  Niemodlin,

Kluczbork,  Olesno – 79,  w  okolicach  Bytomia  T.  Gór,  Pszczyny,  Rybnika  
                       założonych  zostało  93  osiedli  i  wsi.
                       Początek  organizacji  planowego  rozwoju  przemysłu  na  Śląsku.
                       Gospodarka  stała  się  narzędziem  do  rozbudowy  potęgi  państwa.

  Rok 1794     W  Prusach  i  na  Śląsku  wprowadzono  w  życie  Powszechne  Pruskie  Prawo   
                       Krajowe / Allgemeine  Preussisches  Landrecht /.  Ślązacy  żyją  wg  Prawa.

  Lata 1772 – 1795. 3. rozbiory  Polski.  Upadek  państwa  polskiego. 
                                Jest  to  wstyd  i  hańba  dla  polskiego  parlamentaryzmu.
                                Polacy  zapomnieli  o  Śląsku  Piastów. Myślą  tylko  o  Polsce  Jagiellonów.

  Rok 1796     Koniec  okresu  rozwoju  manufaktury  na  Śląsku.
                       Rozwój  kopalń  głębinowych,  hut  żelaza  i  cynku.  Koncentracja  kapitału.
                       Na  Śląsku  żyje  ok.  880  tys.  ewangelików  i  870  tys.  katolików.

  06.08.1806.  Cesarz  Franciszek II  Habsburg  zrzekł  się  godności  i  tytułu  cesarza.
                       Koniec  I  Rzeszy  Niemieckiej / istniejącej  od 962 r. /.

  14.10.1806.  Klęski  wojsk  pruskich / Jena /.  z  armią  Napoleona. 
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                       Ucieczka  króla  Prus  Fryderyka  Wilhelma III  Hohenzollerna  do  Królewca.
                       Rozbicie  armii  i  struktur  państwa  pruskiego.

  25.06.1807. Zdobycie  Śląska / Kłodzka /  przez  Francuzów / Hieronim  Bonaparte /.
                      Kontrybucja  nałożona  przez  Francuzów  na  Śląsk,  to  325.0  tys.  talarów.

  10.07.1807. Karol  baron  von  und  zum  Stein  ministrem  Prus  ds.  reformy  państwa.
                      Reforma  ukształtuje  ducha  kasty  urzędniczej  i  jej  klimat  moralny.
                      Razem  z  Herdenbergiem,  dnia 19.11.1808 r.  wprowadzą  w  życie / Städteordnung /
                      -  ordynację  miejską  dla  wszystkich  miast  feudalnych  i  królewskich,  czyli
                      samorząd. 
                      Urzędnik  staje  się  „kapłanem  państwa”  wcielający  w  życie  teorie  Immanuela
                      Kanta  o  etyce  obowiązku / imperatyw  kategoryczny /  oraz  Georga  Hegla
                      gloryfikującego  państwo  pruskie  jako  wykwintu  „mądrości  Bożej”.
                      
  09.12.1807. Król  Prus  wydał  edykt  o  zniesieniu  poddaństwa  chłopów,  wchodzącego  
                      w   życie,  dnia: 11.11.1811 r. Wzrasta  liberalna  gradacja  społeczeństwa 
                      / równi  wobec  prawa,  ale  z  pogłębiającą  się  zależnością  ekonomiczną /.

             ---     Generał  Gerhard  Scharnhorst  odbudowuje  armię  pruską.
                       Siły  zbrojne  dzielą  się,  na: armię  stalą,  rezerwę  pierwszego  i  drugiego  rzutu
                       nazwaną  Landwehrą,  czyli  obroną  krajową  oraz  pospolite  ruszenie – Landsturm.
  
  10.10.1810. Kontrybucja  francuska / 180  mln. talarów / skutkuje  wydaniem  przez  króla
                      Fryderyka  Wilhelma III  Hohenzollerna  Edyktu  Sekularyzacyjnego. 
                      Na  Śląsku  likwidacji  uległo  69  domów  zakonnych.
                      Majątki  kościelne  sprzedano  zasłużonym  i  bliskim  rodziny  Hohenzollernów.
                      Ze  sprzedaży / m.  innymi  Góry  św.  Anny,  Rud  Raciborskich,
                      klasztoru  w  Bytomiu  i  innych / fiskus  pruski  uzyskał  13.0  mln.  talarów. 
                      640.  wypędzonych  zakonników  i  250  zakonnic  otrzymało  głodowe  renty.
                      Państwo  pruskie  powstałe  w wyniku  reformacji,  odradzało  się  teraz
                      skutkiem  sekularyzacji.

  17.04.1814. Francuzi,  po  otrzymaniu  kontrybucji  opuścili  Śląsk / Głogów /.
                      W  wojnie,  życie  straciło  ok.  250  tys.  mieszkańców  Śląska.

  19.03.1816. Likwidacja  ministerstwa  ds.  Śląska. Śląsk  stal  się  jedną  z 10.  prowincji  państwa,
                      do  której  przyłączono  Górne  Łużyce / Zgorzelec,  Lubań /.
                      Provinz  Schlesien,  podzielona  został  na  4.  rejencje / Regierungsbezirk /:
                      legnicką,  wrocławską / z  włączonym  Kłodzkiem /,  dzierżoniowską  i  opolską.
                      Na  czele  prowincji  stał  Oberpräsident,  a  rejencji  Regierungspräsident.
                      Rejencje  podzielono  na  powiaty / Kreis /,  którymi  kieruje  Landrat.
                      Pierwszym  Nadprezydentem  Śląska  został  w  latach 1816 – 1820  i  1820 – 1845
                      Fryderyk  Teodor  von  Merckel.

  01.05.1816. Rejencja  opolska / Regierungsbezirk  Oppeln /,  na  historycznym  Górnym  Śląsku,
                      od  którego  oderwano  dawne  księstwa  górnośląskie: cieszyńskie / 2.280  km.  kw. /
                      i  opawskie / 2.868  km.  kw. /,  liczy  13.230,36 km. kw. i  516.618  mieszkańców.
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                      Powiat  bytomski  tworzą:  Bytom,  Tarnowskie  Góry,  Mysłowice,  Katowice,
                      Królewska  Huta,  106  gmin,  84  majątki  ziemskie.
                      91,8 %  mieszkańców  powiatu  bytomskiego  używa  języka  polskiego.

  08.06.1816. Powołanie  Związku  40.  Państw  Niemieckich,  w  którym  Austria  i  Prusy
                      uczestniczą  tylko  z  tytułu  ziem  przyłączonych. 
                      O  prymat  w  Związku  Państw  Niemieckich  walczą  Austria  i  Prusy.
                      Pierwsza  faza  industrializacji  Westfalii / Essen, Düsseldorf,  Dortmund, Bohum /
                      oraz  Nadrenii / Aachen,  Köln /.
                      Druga  faza  industrializacji  Górnego  Śląska.

  16.07.1821. Bullą  „De  salute  animarum”,  papież  Pius VII  wyłączył  diecezję  wrocławską 
                      z  prowincji  gnieźnieńskiej  i  przyporządkował  ją  Stolicy  Apostolskiej.
                      Spolonizowane  dekanaty:  bytomski  i  pszczyński,  wyłączone  zostały z  diecezji
                      krakowskiej / bp  Jan Paweł  Woronicz /,  znalazły  się  w  diecezji  wrocławskiej.

  Rok 1825.   Na  Śląsku  powołano  do  życia  sejmik  prowincjonalny.  Tworzą  go  książęta,
                      posłowie  szlacheccy,  posłowie  miejscy,  przedstawiciele  gmin  wiejskich.

  Rok 1827.   Na  Śląsku  powołano  do  życia  sejmiki  powiatowe. Tworzą  go  posiadacze  dóbr
                      rycerskich,  miejscowa  szlachta,  przedstawiciele  miast  i  reprezentanci  wsi.

  23.03.1849. Zgromadzenie  Narodowe  we  Frankfurcie  nad  Menem  uchwaliło  konstytucję.
                      Ślązacy  żyją  prawem,  samorządem,  edukacją,  porządkiem  publicznym  i  pracą. 

  Rok 1849.   W  prowincji  Śląsk  żyje  3.061.539  mieszkańców.
                      1.569.248 osób,  czyli  51,23 %  to  protestanci.  1.459.981- 47,69 %  to  katolicy.

                      W  rejencji  opolskiej  żyje  956.912  mieszkańców.
                       96.372  osoby,  czyli  9,98 %  to  protestanci,  852.862 – 88,30 %  to  katolicy.

  Rok 1849     Górnoślązacy  w  Austrii / cesaroki /,  po  oddzieleniu  się  od  Moraw / włączonych
                       w  1782 r. /,  uzyskali  autonomię,  utworzyli  Sejm  Krajowy  Śląska  i  rząd  śląski
                       w  Opawie.  Patent  cesarski  z  lutego  1861 r.  pozwoli  na  używanie  języka
                       „krajowego”,  tzn. w  Księstwie  Cieszyńskim  i  Galicji  - języka  polskiego,  
                       w  księstwie  opawskim -  języka  niemieckiego.

  06.02.1850. Król  Prus  Fryderyk  Wilhelm IV Hohenzollern  zaprzysiągł  konstytucję.
                      Armia  przysięga  wierność  królowi. Rodzi  się  kult  soldateski / wojska /. 
                      Wojsko  staje  się  wychowawcą  narodu  i  drogą  do  kariery  urzędniczej.

  Rok 1861    Wilhelm I  Hohenzollern  von  Brandenburg  królem  Prus.
                      Otto  von  Bismarck  kanclerzem / premierem / Prus.  Śląsk  jest  prowincją  pruską.
                      W  rodzinie,  szkole,  wojsku,  urzędzie  rodzi  się  mistyka  obowiązku  i  rozkazu.

  Rok 1866     Wojna  austriacko – pruska  o  prymat  w  Związku  Państw  Niemieckich.
                       Klęska  Austrii.  Rozwiązanie  Związku  Państw  Niemieckich.
                       Powołanie  Związku  Północnoniemieckiego,  ale  już  bez  Austrii.
                       Celem  polityki  Prus  jest  zjednoczenie  państw  niemieckich  pod  swoją  kontrolą.
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  Rok 1870   Wojna  francusko – pruska.  Klęska  Francji. Kontrybucja  wojenna / 5.0  mld.
                     franków  w  złocie /  finansuje  dalszy,  wzmożony  rozwój  państwa  pruskiego.

  18.01.1871. Powołanie  do  życia II  Rzeszy  Niemieckiej.
                      Cesarzem  zjednoczonych  państw  niemieckich  został  król Prus  Wilhelm I / 1888 /.
                      Kanclerzem  Rzeszy  został  kanclerz  Prus  Otto  von  Bismarck / 1890 /.

  03.03.1871. Uchwalenie  konstytucji  zjednoczonych  Niemiec – II  Rzeszy  Niemieckiej.
                      Rzeszę  czyli  federację  państw  niemieckich  tworzą,  miasta: Brema,  Hamburg
                      i  Lubeka,  6  Wielkich  Księstw,  12  Księstw  oraz  królestwa:  Bawarii,  Prus,
                      Saksonii  i  Wirtembergii.
                      Na  czele  federacji państw  niemieckich  stał  cesarz – der  deutsche  Kaiser,

          Utworzono  Radę  Związkową,  czyli  reprezentanta  krajów  federacji – Bundesrat,
                      oraz  jednoizbowy  parlament – Reichstag. Wybory  do  Reichstagu  są  4. przymiotn.
                      Powszechne,  tajne,  równe  i  bezpośrednie.
                      Wszystkie  państwa  niemieckie  w  składzie  Rzeszy  posiadały  swoje  organy
                      władzy,  czyli  władców,  rządy,  sejmy / Landtagi /,  administrację,  sądownictwo
                      i  szkolnictwo.  W  ograniczonym  jednak  stopniu  prowadziły  politykę  zagraniczną
                      i  zarządzały  wojskiem.

            ---      Śląsk  stanowił  prowincję  w  królestwie  Prus – państwa II  Rzeszy  Niemieckiej,
                      z  swoim  nad - prezydentem  i  sejmem  prowincjonalnym  we  Wrocławiu.
                      Stolicą  II  Rzeszy,  Królestwa  Prus,  Reichstagu  Rzeszy  i  Landtagu  Prus  był
                      Berlin.  Stolicą  Provinz  Schlesien  był  Wrocław,  stolicą  rejencji  opolskiej  było
                      Opole.  Sejmik  Regierungsbezirk  Oppeln  urzędował  w  Raciborzu,  stolicą  
                      powiatu / Kreis / bytomskiego  był  Bytom.
                      Dnia  13.12.1872 r.  w  Prusach  i  na  Śląsku  ustawowo  uregulowany  został  status 
                      jednostek  terytorialnych,  wg  tzw. Kreisordnung,  dotyczący  wyborów  do  gminy
                      wiejskiej / Landgemeinde /,  czyli  rady,  zarządu,  wójta  i  ławników  Gminy,  oraz
                      obszarów  dworskich / Gutsbezirke /  jak  również  kompetencje  urzędu  tzw.
                       Amtsbezirke,  dotyczące  policji,  prawa  budowlanego,  warunków  sanitarno -
                      epidemiologicznych  i  porządku  publicznego.
                      Konstytucyjny  porządek  prawny  II Rzeszy  i  Królestwa  Prus,  budzi  zaufanie
                      Ślązaków  do  państwa  prawa  i  samego  Prawa.  Kontynuowany  jest  jednak
                      proces / nie  do  końca  skuteczny / sprusaczania  państw  niemieckich.
                      Nikt  Prusakiem  się  nie  rodzi. Prusakiem  się  staje  świadomym  wysiłkiem.
                      
  10.12.1871. Dla  osiągnięcia  celów  politycznych,  tj.  walki  z  Kościołem  katolickim 
                      i  polskością  na  dawnych,  przed  rozbiorowych  ziemiach  polskich / Wielkopolska,
                      Warmia  i  Pomorze  Gdańskie / i  Górnym  Śląsku,  kanclerz  Otto  von  Bismarck
                      wprowadza  w  życie  ustawy  tzw.  Kulturkampfu / do  1883 r. /.
                      Represje  Kulturkampfu,  powodują  ożywienie  ruchu  narodowo – polskiego,
                      którego  znaczącym  czynnikiem  integracji  Polaków  w  protestanckim  państwie
                      pruskim  jest  katolicyzm / ludu  i  niższego  duchowieństwa /.

  Rok 1880    Na  Śląsku  umowny  koniec  żywiołowego,  liberalnego  kapitalizmu.
                      Początek  zorganizowanej  pod  względem  technicznym,  ekonomicznym
                      i   świadczeń  socjalnych  industrializacji.  
                      Wprowadzone  zostały  wzorce  protestanckiego  etosu  pracy.
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  Rok 1910    Śląsk  liczy  5.2  mln.  mieszkańców.  Górny  Śląsk  liczy 2.2  mln. mieszkańców.
                      Na  Śląsku,  większość  miast  jest  skanalizowana  i  zelektryfikowana.  Śląsk  est
                      drugim  ośrodkiem  gospodarczym  II  Rzeszy,  po  rejonie  Nadrenii – Westfalii. 
                      Udział  produkcji  przemysłowej  II Rzeszy  w  produkcji  światowej – 15,3 %
                      a  Anglii – 12,1 %,  Francji – 6,1 %. 
                      Na 10.  najbogatszych  rodów  przemysłowo – ziemiańskich  II  Rzeszy,  7  żyje 
                      na  Górnym  Śląsku.  
                      Poziom  analfabetyzmu  w  II Rzeszy  i  Śląsku  wynosi - 0,2 %.,  w  Galicji – 20 %  
                      a  w  Carskiej  Rosji – 40 %..
 
            ---      Na  obszarze  rejencji  opolskiej / 13.320,36  km. kw. /,  stosunki  religijne  wyglądają:
                      katolicy – 85 %,  ewangelicy – 10 %,  inne  wyznania – 5 %.
                      Stosunki  językowe  wyglądają: 52,99  język  polski,
                                                                          40,05  język  niemiecki,
                                                                            4,02  język  niemiecki  i  polski,
                                                                            2,59  język  czeski,
                                                                            0,33  język  inny.
  Rok 1910    Roczne  wydobycie  węgla  na  Górnym  Śląsku  wynosi – 43.0  mln.  ton.
                      Wytopiono 700  tys. ton  surówki,  wyprodukowano  2.5  mln.  ton  koksu  i  1,2  mln.
                      ton  stali.  Szacowane  zasoby węgla: 5 – 6 mld.  ton.

  01.08.1914. Niemcy  wypowiedziały  wojnę  Rosji  i  Francji / 03.08. / Początek  Wielkiej  Wojny.
                      Górny  Śląsk  zapleczem  gospodarczym  i  werbunkowym  dla  frontu  wschodniego.

  Lata 1915 – 1918. Niedostatki  zaopatrzenia  na  Górnym  Śląsku,  głód,  protesty,  strajki.

  25.10.1918. Wojciech  Korfanty  w  wystąpieniu  w  Reichstagu,  domaga  się  dla  przyszłego
                      państwa  polskiego  / jeszcze  nieistniejącego  / etnicznie  polskiego  Górnego
                      i  Średniego  Śląska.

  05.11.1918  Początek  rewolucji socjalno – politycznej  w  Niemczech.

  08.11.1918. W  Magdeburgu,  polityk  niemiecki  Hans  von  Keseler  ustala  z  brygadierem
                      Józefem  Piłsudskim  warunki  przyszłej  współpracy / agentura,  czy  tylko  gra
                      podobna  do  tej,  z  sierpnia 1914 r.  z  austriackim  wywiadem  wojskowym ? /.
                      Po  deklaracji  Brygadiera,  że „nie  życzy  sobie  ani  cala  terytorium  niemieckiego”
                      a  w  szczególności  Gdańska  ani  Górnego  Śląska,  przewieziony  został  on  wraz 
                      płk. Kazimierzem  Sosnkowskim  salonką  do  Berlina,  gdzie  z  rządem  Maksa
                      Badeńskiego  i  sztabem  wojskowym  feldmarszałka  Pauła  von  Hindenburga
                      kontynuowane  były  rozmowy  polityczno – wojskowe.
                      Po  owocnych  rozmowach  w  Berlinie  z  władzami   okupacyjnymi  ziem  polskich,
                      J. Piłsudski  i  K. Sosnkowski  przewiezieni  zostali  salonką  do  Warszawy / 10.11. /.

  09.11.1918. Ucieczka  cesarza  Wilhelma II  do  Holandii. Niemcy  są  w  chaosie  i  władaniu
                      10.  tysięcy  zrewolucjonizowanych  rad  robotniczo – żołnierskich.
                      W  Berlinie  rządzi  Rada  Pełnomocników  Ludowych.
                      We  Wrocławiu  rządzi  Volsrat,  a  od  15.11.1918 r.  Zentralrat  für  die  Provinz
                      Schlesien - Centralna  Rada  dla  Prowincji  Śląskiej  z  nadprezydentem
                      Felixem  Philippem. 
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                      Prezydentem  rejencji  opolskiej  jest  Walther  von  Miquel.
                      W  Berlinie,  uprzedzając  komunistów,  z  okna  Reichstagu  Philip  Scheidemann 
                      / SPD / ogłosił  powstanie  Republiki  Niemiec.

  11.11.1918. W  Compiegnie,  rozejm  pokojowy  z  Niemcami  na  zachodnim  froncie  wojny.

             ---     Na  frontach  Wielkiej  Wojny  poległo 56.200  Górnoślązaków, / w  tym  162.  
                      z  Huty  Goduli /.  42.100  zostało  rannych,  28.100  kalekami.
                      Wojna  pozostawiła  na  Górnym  Śląsku:  16.220  wdów,  35.300  sierot
                      i  5.100  samotnych  rodziców.

  12.11.1918. W  Poznaniu  utworzono  Naczelną  Radę  Ludową. / rząd  Wielkopolski /
                      Premierem  Rady  został  ks. Stanisław  Adamski,
                      Ministrem  Spraw  Zagranicznych – ks.  Arkadiusz  Lisiecki,
                      Ministrem  Spraw  Wewnętrznych  i  Wojskowych – Wojciech  Korfanty,
                      oraz  Adam  Poszwiński / patrz  str.  7  „Problem  G. Śląska /. 

             ---     W  Bytomiu  utworzono  Radę  Ludową  dla  Górnego  Śląska,  która  w  „Ulu”,  od
                      19.11.1918 r.  przekształci  się  w  Naczelną  Radę  Ludową  dla  Śląska.
                      Rodzą  się  mity:  rewolucyjny,  mit  narodowy  polski  i  pruski,  śląski  separatyzm.

  14.11.1918.  Decyzją  Rady  Regencyjnej / książę  Zdzisław  Lubomirski /,  w  Kongresówce,
                       brygadier  Józef  Piłsudski  został  Naczelnikiem  Państwa.

  22.11.1918. Dekretem J. Piłsudski  ogłosił się „Tymczasowym Naczelnikiem Państwa – Republiki.

  28.11.1918.  Dekret  Naczelnika  Państwa  J. Piłsudskiego  o  ordynacji  wyborczej  do  Sejmu
                       Ustawodawczego  Republiki  Polskiej.  Dekret  przewiduje  wybory  w 11. okręgach
                       państwa  pruskiego,  w  tym  na  Górnym  Śląsku,  w  okręgach: Bytom,  Opole
                       i  Katowice. 
                       Zaczyna  się  kolejna,  polityczna,  a  wkrótce  i  zbrojna  walka  o  Górny  Śląsk,
                       do  którego  historyczne  prawa  zgłaszają  Czesi,  cywilizacyjne  i  ekonomiczne
                       Prusy,  egzystencjalne  Niemcy / patrz Paul  von  Hindenburg /
                       i  wyznaniowe  Polacy / Wielkopolanie /.  Biedna  Polska  potrzebuje  przemysłu
                       i  środków  płatniczych.

                       Profesor  uniwersytetów  we:  Monachium,  Fryburgu  Bryzgowijskim,  Heidelbergu,
                       pionier  współczesnej  socjologii  dr  Max  Weber , opisał  ówczesną  sytuację
                       społeczno  polityczną  na  Górnym  Śląsku:
                       „Polaków  z  Górnego  Śląska  nie  cechowało.....w  zasadzie  żadne  takie  świadome
                       polskie  poczucie  narodowe,  które  sprawiałoby,  że  uznawaliby  się  za   

           pozostających  w  opozycji  do  opierającego  się  głównie  na  bazie  niemieckiej
                       wspólnoty  językowej  pruskiego  związku  politycznego.
                       Byli  lojalnym,  jeśli  nawet  pasywnymi  Prusakami,  choć  nie  byli  Niemcami,
                       zainteresowanymi  jakoś  istnieniem  narodowego  związku  politycznego  Rzeszy
                       Niemieckiej  i  nie  odczuwali,  przynajmniej  w  masie  żadnej  świadomej  
                       a  przynajmniej  żadnej  silnej  potrzeby  oddzielenia  się  od  mówiących  po
                       niemiecku  współobywateli” / a  może  język  wyznawanej  przez  większość  religii ?
                       bo  chyba  nie  cywilizacyjna  przepaść  opisana  przez  P.  von  Hindenburga /.
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            ---       Profesor  ekonomii  społecznej w  Akademii  Ekonomicznej  w  Berlinie,  nauczyciel
                       Wojciecha  Korfantego  dr  Werner  Sombart  o  zgłaszanych  pretensjach  Polaków
                       do  Górnego  Śląska,  pisał:
                       „Co  za  naiwność,  co  za  niesprawiedliwość,  zgłaszać  pretensje  do  dzielnic  jak
                       Górny  Śląsk  dla  cudzego  narodu,  ponieważ  mieszka  tam  ludność  polska.
                       Wszak  mieszka  tam  i  może  mieszkać  dlatego,  że  gospodarczy  duch  niemiecki  
                       stworzył  jej  warunku  życia.  Robotnicy  na  G. Śl.  byli  tylko  przedmiotem,  nigdy
                       podmiotem  gospodarczym,  byli  tylko  materią,  nigdy  duchem.......”.

             ---      Adolf  Hitler,  jako  jedną  z  przyczyn  wojny  w  1939 r.  z  Polską,  poda
                       niewiarygodność  Polaków  w  czasie  prowadzonych  w  1918 r.  negocjacji / ? /.   
                       Na  Górnym  Śląsku  tworzone  są  niemieckie  zbrojne  oddziały  Samoobrony,
                       / Selbsschutz,  Heimatschutz,  Verband  Heimattreuer  Oberschlesien  i  inne,  np.
                       konspiracyjne  Polskie  Oddziały  Wojskowe / POW /,  śląskie  organizacje
                       separatystyczne  opcji  pruskiej / np. katolicka  partia  „Centrum”  z  programem 
                       „ Śląsk  dla  Ślązaków”  i  polskiej / np. braci  Reginków / i  komuniści,  oczekujący
                       wyzwolenia  narodowego  i  społecznego  przez  Sowiecką  Rosję.

  11-14.02,1919.  Weimar.  Zgromadzenie  Narodowe  Niemiec  wybrało  prezydentem
                             Friedricha  Eberta,  a  premierem  Philippa  Scheidemanna.

  07.05.1919.  Konferencja  Pokojowa  w  Paryżu  ustaliła  wysokość  reparacji  wojennych
                       Niemiec  na  kwotę  226.0  mld. RM  z  terminem  płatności do  1945 r.  i rocznym
                       oprocentowaniem – 6 %.  Cały  Górny  Śląsk  przyznano  Polsce.

  04.06.1919.  Rada  Najwyższa  Konferencji  Pokojowej  w  Paryżu,  podjęła  decyzję 
                       o  przeprowadzeniu  jednak  plebiscytu,  m.  innymi  na  Górnym  Śląsku.

  23.06.1919.  Zgromadzenie  Narodowe  Republiki  Weimarskiej  Niemiec  ratyfikowało  warunki
                       pokojowe  z  Paryża. Niemcy  utraciły 12 %  terytorium,  10 %  ludności, 75 %
                       zasobów  rudy  żelaznej,  75 %  cynku,  50 %  zasobów  węgla  i  50 %  cyny.

  28.06.1919.  Podpisanie  traktatu  pokojowego  w  Wersalu.  Polskę  reprezentował  premier
                       Ignacy  Paderewski  i  minister  spraw  zagranicznych  Roman  Dmowski.

  11.07.1919. Zakończono  negocjację / granica / pomiędzy  Naczelną  Radą  Ludową  Wielkopolski
                      / ks. ks.  S. Adamski,  A.  Lisiecki /  a  władzami  w  Warszawie  n. t.  warunków
                      integracji  katolickiej  Wielkopolski / Endecja / z  socjalną  Kongresówką / PPS /.
                     
  31.07.1919. Zgromadzenie  Narodowe  Niemiec  przyjęło  Konstytucję  Republiki.
                      Samodzielne  państwa  Rzeszy  stały  się  krajami / Länder /  Republiki.
                      Republika  składa  się  z  18  krajów. Największym  są  Prusy / 60 %  powierzchni
                      i  61 %  ludności  Republiki /.  Jedną  z 12.  prowincji  Prus  jest  Śląsk,  którego
                      składnikiem  jest  m.  innymi  rejencja  opolska.

  18.08.1919. W  Rejencji  Opolskiej  wybuchło  antypruskie  i  antysystemowe  powstanie.
                      Jaka  była  identyfikacja  Górnoślązaków  z  Polską,  polską  tradycją  prawną ?

  14.10.1919.  Sejm  pruski / Landtag /  podniósł  rejencję  opolską  do  rangi  prowincji.
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  11.02.1920. – 20.06.1920. Górny  Śląsk,  jeden  z  najbogatszych  i  strategicznych  obszarów  i
          zapalnych  punktów  w  Europie,  we  władzy  Międzysojuszniczej

                                             Komisji  Zarządzającej  i  Plebiscytowej.

  15.05.1920.  Wojciech  Korfanty,  jako  polski  Komisarz  Plebiscytowy  na  Górnym  Śląsku
                        powołał  Komisję  Samorządową  Polskiego  Komitetu  Plebiscytowego,  celem
                        przygotowania  projektu  ustawy  autonomicznej  i  jej  negocjacji  z  rządem.  
                        Projekt  negocjowany  w  Warszawie  dotyczył  warunków  funkcjonowania
                        przyszłego,  autonomicznego  województwa  śląskiego  w  strukturze  państwa. 
                        Projekt  ustawy  opracował  Ślązak,  prof.  dr  Józef  Buzek  z  UJK  w  Lwowie.
                        Górnoślązacy  stawiali  państwu  polskiemu  warunki,  na  jakich  dokonają
                        wyboru  połączenia  się  z  państwem  polskim.

                        Warunki: - zabezpieczenie  swojej  egzystencji  na  dotychczasowym  poziomie,
                                        - usunięcie  niekorzystnego  rozwarstwienia  społecznego,
                                        - udział  w  gospodarowaniu  zasobami  i  infrastrukturą  na  prawach
                                          współgospodarza,
                                        - otwarcie  możliwości  awansu  społecznego  Górnoślązaków.

  15.07.1920.  Sejm  ustawodawczy  w  Warszawie  uchwalił  konstytucję,  której  integralną
                       częścią  jest „statut  organiczny  województwa  śląskiego”,  nazwany  autonomią
                       województwa,  ze  względu  na  kompetencje  ustawodawcze  sejmu  śląskiego,
                       / skarb  śląski,  policję  śląską,  i  inne /. Statut  organiczny....  miał  być  gwarancją,
                       że  w  przyszłym  polskim  województwie  śląskim,  mającym  powstać  na  obszarze
                       wydzielonym  z  pruskiej  prowincji  opolskiej,  nie  będzie  cywilizacyjnego
                       równania  w  dół,  czyli  do  poziomu  życia  w  Galicji,  b.  Królestwie  czy  na
                       Kresach  Wschodnich  Polski.

                       W  artykule 44  statutu  zapisano,  że  ograniczenie  autonomii  województwa
                       wymaga  zgody  Sejmu  Śląskiego.  Gwarantem  dla  Górnoślązaków  autonomii
                       przyszłego  województwa  śląskiego  był  autorytet  Wojciecha  Korfantego.
                       Górnoślązacy  zaufali  swojemu  trybunowi,  ale  i  stanowionemu  w  Polsce
                       prawu  konstytucyjnemu. Jednakże  doktryna  polityczna  Polski,  nie  znała
                       pojęcia  autonomii. Dominował  bizantyjsko – moskiewski  centralizm.
                       Wiara  Górnoślązaków  w  dotychczasowe  prawo,  była  silniejsza,  aniżeli
                       znajomość  bezprawia  i  anarchii  w  historii  Polski / liberum  veto /.

  20.03.1921.  Plebiscyt  na  Górnym  Śląsku / w  części  prowincji  opolskiej,  na  obszarze 
                       11.008  km.  kw.,  tj  83 %  obszaru  prowincji  opolskiej. /.

                       Wynik  plebiscytu:  60 %  votantów  głosowało  za  pozostaniem  w  państwie 
                       pruskim, 40 %  votantów  głosowało  za  propozycją  życia  w  Polsce,  w  przyszłym,
                       autonomicznym  województwie  śląskim,  czyli,  w  stosunku: 707.393 : 479.365.
                       O  podziale  obszaru  objętego  plebiscytem  decydował  jednak  nie  jego  wynik,  
                       a  Rada  Najwyższa  Kongresu  Pokojowego  w  Paryżu.

  03.05.1921.  Pierwotna  propozycja  podziału  obszaru  plebiscytowego  wg  wyniku  plebiscytu
                       doprowadził  do  wybuchu  kolejnego,  już  trzeciego  powstania  we  wschodniej
                       części  Górnego  Śląska / pruskiej  prowincji  opolskiej /.
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                       Powstanie  to,  jako  militarne  zwycięstwo  opcji  polskiej  na  tym  terenie, 
                       ze  względu  na  jego  organizację,  autorytet  Dyktatora  powstania,  czyli
                       Wojciecha  Korfantego,  jego  dyplomatyczny  kunszt,  było  i  jest  fenomenem 
                       w  skali  światowej.  

  20.10.1921.  Rada  Ambasadorów  zaakceptowała  decyzję  Ligi  Narodów  w  sprawie  podziału
                       obszaru  plebiscytowego  na  Górnym  Śląsku.
                       Polska  otrzymała 3.214  km. kw. tj.  29.19 %  obszaru  plebiscytowego  i  996.500  
                       Ślązaków,  w  tym  250  tys. opcji  niemieckiej,  a  utworzone  na  bazie  tego
                       obszaru  województwo  śląskie  liczyło 4.216  km.  kw.  co  stanowiło 1.1 %  obszaru
                       państwa  polskiego,  zamieszkałe  przez  1.125.528  mieszkańców.
                       Ślązaków  opcji  polskiej  w  województwie  śląskim  mieszkało  70,1 % ,
                       a  Ślązaków  opcji  niemieckiej – 29,9 %.

                       Przemysł  województwa  śląskiego  dawał  będzie  gospodarce  krajowej:  73,0 %
                       produkcji  węgla,  78,0 %  surówki, 78,0 %  cynku,  71,0  %  stali  99,0 %  ołowiu.
                       Produkcja  województwa  śląskiego  w  znaczącym  stopniu  stała  się  racją
                       istnienia  gospodarki  polskiej  i  zapewniła  egzystencję  II RP.

  30.05.1922.  Charyzmatyczny  polityk  górnośląski,  członek  Niemieckiej  Katolickiej  Partii
                       „Centrum”  ks. Carl  Franz  Ulitzka,  w  Reichstagu:
                       „Rozstrzygnięcie  w  sprawie  Górnego  Śląska  z  prawnego  punktu  widzenia,
                       jest  pogwałceniem  norm  prawnych,  z  politycznego  widzenia  głupstwem,
                       a  gospodarczego  punktu  widzenia  przestępstwem”.

  03.09.1922.  Referendum  w  zachodniej  części  Górnego  Śląska / Provinz  Oppeln /  w  sprawie 
                       swojego  statusu  w  Republice  Weimarskiej  Niemiec.  Wynik: 91,22 %  votantów
                       opowiedziało  się  za  statusem  prowincji  w  Landzie  Prusy,  a  przeciw
                       samodzielnemu,  autonomicznemu  landowi / Land  Oberschlesien /  w  Republice.
                       Ślązacy  w  prowincji  opolskiej  zostali  Prusakami,  a  nie  Niemcami.

  11.10.1922.  Inauguracyjne  posiedzenie  sejmu  śląskiego  pierwszej  kadencji / do  23.01.1929 /.
                       Po  wystąpieniu  premiera II  RP  Juliana  Nowaka,  interpretującego  zapisy „statutu
                       organicznego  województwa  śląskiego”  w  duchu  nie  zgodnym  z  intencjami
                       umowy  społecznej  zawartej  w  dniu  15.05.1920 r.  pomiędzy  Komisariatem
                       Plebiscytowym  w  Bytomiu,  a  rządem  w  Warszawie,  strażnik  umowy  i  gwarant
                       autonomii  województwa  śląskiego  Wojciech  Korfanty,  powiedział:
                       „my śmy  nie  tego  się  spodziewali”. 
                      Początek  konfliktu  politycznego,  pomiędzy racjami  zwolenników  wynegocjowanej
                       i  wywalczonej  autonomii  Górnoślązaków  a  racjami  centralnego  zarządzania
                       państwem  urzędników  w  Warszawie / bizantyjsko – moskiewskiego  chowu /.

   16.12.1922.  Po  wizycie  u  prymasa  Polski,  wybrany,  dnia  09.12.1922 r.  pierwszy  prezydent
                        II  RP  prof.  dr  inż.  Gabriel  Narutowicz,  został  zamordowany.
                        Strzelał  w  Zachęcie,  fanatyczny  narodowiec  i  katolik  Eligiusz  Niewiadomski. 
                        W  sądzie,  przed  egzekucją / 31.01.1923 r./ głosił,  że  czyn  jego  jest  zgodny 
                        wolą  Boga  i  narodu.
              W  dniu  egzekucji  zabójcy,  w  niektórych  kościołach  odprawiane  były
                        nabożeństwa  w  intencji  nie  zamordowanego  prezydenta,  a  mordercy.
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                       Wcześniej,  wybrany  przez  Zgromadzenie  Narodowe  Prezydent,  który  pokonał
                        hrabiego  Maurycego  Zamojskiego,  przez  środowiska  prawicowe  obrzucany  był
                        inwektywami,  typu:  żyd  i  mason,  zdrajca,  sponiewierano  Polskę.

  12.05.1926. Zamach  stanu  Józefa  Piłsudskiego. Złamano  konstytucję  i  zasady  demokracji.
                      Wprowadzono  dyktaturę - sanację,  zwaną  odnową  moralną.
                      W  perspektywie  planowany  jest  zamach, / poprzez  skompromitowanie  fałszywymi
                      oskarżeniami  Wojciech  Korfantego / na  autonomię  województwa  śląskiego,
                      na  skarb  śląski,  na  stanowiska  w  zarządzaniu  gospodarką  województwa,
                      na  gwarantowane  Powstańcom  i  Ślązakom  miejsca  pracy.
                      
  01.06.1926. Z  poparcia  J.  Piłsudskiego,  prezydentem II  RP  został,  nazywany  marionetką
                      Naczelnika  Państwa  prof.  dr  Ignacy  Mościcki. Nastąpiły  czystki  w  administracji,
                      wojsku. Wzmacnia  się  władza  wykonawcza. Tracą  autonomię  sądy  i  parlament.
                      O  prezydencie  II RP,  w  żarcie: „Tyle  znacy  co  Ignacy,  a  Ignacy  gówno  znacy”.

  25.08.1926. Wojewodą  śląskim,  z  nominacji  Sanacji  został  przeciwnik  polityczny  Wojciecha
                      Korfantego, / jeszcze  z  czasów  III  Powstania  Śląskiego /, płk  dr  dr  Michał
                      Grażyński / 1890 – 1965 /,  M. Kurzydło /.  Dezawuuje  zasługi  i  dokonania
                      Dyktatora III  Powstania,  dzieli  środowisko  powstańców  śląskich  i  Ślązaków.

  05.07.1927. Prasa  sanacyjna,  organ  wojewody  M.  Grażyńskiego  „Polska  Zachodnia”  nazywa
                      W.  Korfantego  jurgieltnikiem   / agentem /  niemieckim,  oraz  „moralnym
                      opryszkiem  i  szantażystą.
                      W  Warszawie,  W.  Korfanty  oskarżony  został  przed  sądem  marszałkowskim
                      o  defraudację.  W  procesie  sądowym  został  uniewinniony.
                      Do  końca  życia  pozostał  / z  ukrytym /  poczuciem  krzywdy.

  23.01.1929. Prezydent II  RP  Ignacy  Mościcki,  dekretem,  łamiąc  Konstytucję,  bezprawnie  
                      rozwiązał  Sejm  Śląski  pierwszej  kadencji.  Polityka  sanacji,  czyli  dobrej  zmiany
                      na  Górnym  Śląsku  przegrywa  „sprawę  polską”  na  labilnie  narodowo  Śląsku.
                      Prysł  mit o  praworządnej  i  wymarzonej  przez  Górnoślązaków  Polsce.  
                      Początek  czystki  kadrowej  w  administracji  województwa  śląskiego,  co  skutkuje
                      wzmożonym  napływem  z  Galicji  tzw.  Goroli.
                      Polscy  Górnoślązacy,  wyśmiewani  są  teraz  przez  niemieckojęzycznych  sąsiadów,
                      / cici  rici  autonomia  w  rzyci /,  uciekają  często  w  tzw.  śląskość.

  17.09.1930. Prezydent II  RP  Ignacy  Mościcki,  bezprawnie  rozwiązał  sejm  śląski  drugiej
                      kadencji / od  27.05.1930 r. /.

  26.09.1930. Wojciech  Korfanty,  poseł  do  Sejmu II  RP,  Sejmu  Śląskiego,  wcześniej  pruskiego
                      Landtagu  i  cesarskiego  Reichstagu  w  Berlinie  aresztowany  i  osadzony  wraz
                      politykami  opozycji  antysanacyjnej  w  Brześciu  nad  Bugiem.  Upokarzany,  bity.
                      „Polska  Zachodnia”  w  Katowicach,  po  ingresie  bpa  S.  Adamskiego,  pisała:
                      „Biskup  Stanisław  Adamski  / d.  współpracownik  W.  Korfantego /  powinien  
                       poprzeć  antyniemiecki  kurs  wojewody  Grażyńskiego”.

  26.09.1931. Prezydent II  RP  Ignacy  Mościcki,  bezprawnie  rozwiązał  Sejm  Śląski
                      / od  17.09.1930 r. /.  Wojciech  Korfanty  jest  aresztowany  i  upokarzany.
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                      W przemyśle  województwa  śląskiego,  stanowiska  pracy  musiało  opuścić  249
                      najwyższych  urzędników – Ślązaków.  Sprowadzani  z  Galicji  fachowcy  otrzymują
                      z  tytułu  rozłąki  40 %  dodatek  do  pensji.  Średnia  pensja  takiego  fachowca,
                      to  ok. 5.000  zł / np.  dyrektora  kop. „Wawel”/ ,  górnika – 200  zł / mojego  ojca /.
                      „Prawdziwym  powstańcom  śląskim”  / popierającym  rządy  sanacji,  odcinających
                      się  od  W.  Korfantego,  jak  np.  gen. Jerzy  Ziętek /  stawiane  są  pomniki 
                      z  zafałszowaną  często  inskrypcją  na  cokole.  Gorszy  sort  powstańców
                      / wg  akolitów  wojewody /  zostają  bez  pracy,  o  czym  prześmiewczy  wierszyk:
                      „Oj  łakome  kąski,  te  posadki  górnośląskie,
                      Dalej  więc  na  łów !  Precz  Ociepka,  Malik,  Śmieja !
                      Bo  tu  jedzie  Galilea – Austriacki  huf”.

  23.04.1935. Prezydent II  RP  Ignacy  Mościcki  podpisał  nową  konstytucję,  niedemokratyczną 
                      w  której  państwo  stawiane  jest  przed  narodem / patrz  G. Hegel /,  przed
                      człowiekiem / w  sprzeczności  do  nauki  Kościoła /. Nie  liczą  się  sądy.
                      Prezydent  jest  władzą  najwyższą  i  odpowiada  tylko  przed  Bogiem  i  historią
                      / patrz:  faszyzm  B. Mussoliniego  i  nazizm  A. Hitlera /.

                      Górnoślązacy  stracili  swoją  ochronę  prawną,  gdyż  państwo  polskie  oszukało
                      mieszkańców  województwa  śląskiego. Położyło  rękę  na  zasobach  ludzkich
                      i  naturalnych  a  także  na  Skarbie  Śląskim. W.  Korfanty  i  inni  politycy  opozycji,
                      w  obawie  przed  kolejnym  aresztowaniem  udali  się  na  emigrację.

                      W  chwili  tragicznej  próby  we  wrześniu  1939 r.  Górnoślązacy  zostali   sami. 
                      Bez  importowanych  urzędników  i  wojska. Zostali  tylko  harcerze  i  b.  powstańcy.
                      „Nie  Śląsk  zdradził  Polskę,  a  Polska  przedwrześniowa  zdradziła  Śląsk”.
                      W  roku  1945,  Wojsko  Polskie  także  nie  wyzwalało  Górnego  Śląska.

  24.09.1935. - 06.05.1945. Ostatnia  kadencja  Sejmu  Śląskiego  wg  niedemokratycznej  ordynacji
                                             wyborczej  i  konstytucji,  przerwana  został  przez  okupacją,
                                             niemiecką,  sowiecką  i  słowacką,  zakończona  została  bezprawnym
                                             dekretem  komunistycznej  Krajowej  Rady  Narodowej / KRN /.

                      Pomimo  obalenia  komunizmu,  dekomunizacji  państwa  polskiego,  kolejnej,  od
                      2015 r.  dobrej  zmiany  politycznej  w  Polsce,  prawda  o  nabytych  prawach
                      Górnoślązaków,  odebranych  im  przez  polską  sanacją  Józefa  Piłsudskiego,
                      okupacyjne  władze  niemieckie,   komunistycznych  agentów  Moskwy,
                      dla  wielu  polityków  w  Polsce,  jest  tylko  „prawdą  alternatywną”,  post  prawdą.

  07.07.1945. Dekret  KRN. „Włącza  się  do  obszaru  województwa  śląskiego,  z  województwa
                                             kieleckiego  powiaty  będziński  i  zawierciański”,  gdyż „Ślązacy
                                             są  kolaborantami,  nacjonalistami,  separatystami  i  do  rządzenia
                                             dopuścić  ich  nie  wolno”.
                     Do  tej  pory,  od  roku  1989,  nie  pojawił  się  w  polityce  polskiej  polityk – Ślązak,
                     nie  tylko  z  przypadku  urodzenia,  ale  jako  dziedzic  wyznawanych  od  ponad  
                     1.150  lat  na  tej  ziemi  wartości,  wynikających  z  prawa  rzymskiego 
                     i  chrześcijańskiej  kultury  prawnej,  i  przypomniał,  „prawdziwym  Polakom”,  o
                     obowiązku:  Pacta  sunt  servanda,  czyli,  że  umów  należy  dotrzymywać,  umowy
                     zobowiązują,  nawet  wtedy,  a  zwłaszcza  wtedy,  kiedy  dotyczą  Górnoślązaków.
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                     Nawet  dekomunizacja  przeprowadzana  po 1989 r.  w III  RP,  nie  dotyczyła  i  nie
                     dotyczy  komunistycznego  bezprawnego  dekretu  KRN  z  06.05.1945 r.,  odbierając,
                     podobnie  jak  polska  sanacja,  okupanci  niemieccy  i  polscy  komuniści
                     Górnoślązakom  nabyte  prawa.
                     W  tej  sprawie  polscy  politycy  wszystkich  opcji  politycznych  są  i  byli  
                     jednomyślni / niedouczeni ? /, że  w  imię  tzw.  wartości  narodowych  i  niestety,
                     przywoływanych  tak  często  wartości  chrześcijańskich,  Górnoślązaków  można
                     oszukać  i  ośmieszać,  np.  przez  nominacje  na  strategiczne  urzędy  na  Górnym
                     Śląsku  osób  z  klucza  partyjnego,  najczęściej  niekompetentnych / M.B.W. / 
                     Czy  jest  to  jedyny  przypadek  tzw.  polskiego  pojmowania  prawa,  praworządności 
                     i  solidarności  narodowej ?
           
             3.     Wybrane  / na  ogół  kontrowersyjne /  opinie  o  Polakach.

   Rok 1495 Biskup  wrocławski  Johannes IV  Roth:
                    „Naród  polski  nie  ma  na  ogół  wrodzonych  zdolności  do  zdobywania  dobrobytu  
                    i  kultury”.     

  Rok 1772. Król  Prus  Fryderyk II  Hohenzollern  o  Polakach:
                    „Żałuję  filozofów,  którzy  zajmują  się  losem  tego  pod  każdym  względem  pogardy
                    godnego  narodu”. Na  Śląsku: „Nie  chcę  tam  mieć  Polaków........gdyż  Polacy  to
                    wstrętny  naród......  i  chętnie  chciałbym  się  ich  wszystkich  pozbyć”.

  Rok 1789  Imperatorowa  Rosji  Katarzyna II,  baronówna  Zofia  Augusta  Anhalt – Zerbst
                    z  Szczecina: „Z  Prusakiem  należy  się  imać  wszelkich  sposobów,  lecz  z  Polakami
                                          nie  ma  nic  zabawnego  jak  ich  bić”.

  Rok 1862  Otto  von  Bismarck  premier  Prus,  mówił:
                    „Bijcie  Polaków,  aby  im  ochota  odeszła  od  życia.......Wilk / Polak / nie
                    odpowiada  za  to,  że  Pan  Bóg  stworzył  go  takim  jakim  jest,  dlatego  zabija  się
                    go,  gdy  się  tylko  może”.
                     „Panowanie  polskie  było  haniebne  i  złe  i  nigdy  nie  może  odżyć”.
                    „Dać  Polakom  rządzić,  to  sami  się  wykończą”.

  Rok 1891  Hrabia  Franciszek  von  Ballestrem  z  Rudy  i  Pławniowic,  czołowy  polityk
                    Niemieckiej  Katolickiej  Partii  „Centrum”,  poseł  z  Górnego  Śląska  do  Reichstagu
                    jego  przewodniczący  do  1906 r.,  w  „Nowinach  Raciborskich”.  
                      W  artykule  pt. „Der  Oberschlesischen  Polen  mus  man  aufs  Maul  schlagen”,
                    napisał: „Mówiący  po  polsku  chłop  górnośląski  nie  czuje  się  Polakiem 
                    w  znaczeniu  narodowym  i  nie  rozumie  tego  pojęcia,  gdyż  jest  Prusakiem”.

  Rok 1896  Róża  Luksemburg,  działaczka  SDKPiL.
                    „Nie  wierzcie  tym,  co  was  namawiać  będą  do  odbudowania  państwa  polskiego.
                    Nie  oczekujcie  żadnego  zbawienia  od  niezależnej  Polski,  bo  ona  was  nie  zbawi.
                    Niech  wam  dadzą  raz  spokój  z  niepodległą  Polską”.

  Rok 1900  Bernard  von  Bülow  kanclerz  i  premier  II  Rzeszy  Niemieckiej.
                    „Polska  upadła,  gdyż  przestała  być  organizmem  zdolnym  do  samodzielnej
                    egzystencji  państwowej........Prusy  dały  wolność  i  prawo  masom  polskiego  ludu
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                    .......obecnie  dzięki  kulturze  i  opiece  pruskiej  wyrosło  mieszczaństwo,  które
                    na  polu  gospodarczym  prowadzi  zwycięską  walkę  z  niemczyzną”.

   Rok 1907  Wilhelm  von  Massow,  polityk,  publicysta,  w  książce  pt.
                     „Die  Polen  not  im  Deutschen  Osten”,  o  Polakach:  „brak  charakteru,  miękki
                     sentymentalizm,  ospałość,  słabość  woli,  pobudliwość  temperamentu,  oraz
                     podstępność,  nierzetelność  i  obłudę”.

  13.05.1921. Premier  Zjednoczonego  Królestwa  Wielkiej  Brytanii  David  Lioyd  George,
                      w  Izbie  Gmin,  powiedział:  „Przyznać  Polsce  przemysł  górnośląski,  to  tyle
                                                                      co  małpie  dać  zegarek”.

  28.05.1921. Zwycięski  dyktator  i  przywódca w  1921 r.  III  Powstania  Śląskiego  Wojciech
                      Korfanty  o  politykach  w  Warszawie:
                      „Gdybym  zawsze  stosował  się  do  zaleceń  rządu,  Górny  Śląsk  dawno
                      przepadłby  dla  Polski.  Dotychczasowy  rząd  jest  zupełnie  bez  planu  i  bez  głowy
                      i  w  ogóle  nie  ma  żadnych  wytycznych  w  swej  polityce  śląskiej”.  

  16.04.1922. Dowódca  niemieckiej  Reichswehry  gen. Hans  von  Seeckt  w  Rappalo:
                      „......Polska  musi  zniknąć  i  zniknie  dzięki  własnej  słabości  i  dzięki  Rosji
                      -  i  z  naszą  pomocą”.
                      
              ---    Feldmarszałek  Paul  von  Beneckendorff  Hindenburg / 1847 – 1934 /:
                      „Największą  klęską  Niemiec  w  Wersalu  jest  odbudowanie  niepodległej  Polski.
                      Nigdy  Niemcy  się  z  tym  nie  pogodzą”.

  24.09.1922. Kanclerz  Republiki  Niemiec  Josef  Wirth,  katolik,  na  spotkaniu  w  Moskwie:
                      „Polen  muss  erledigt  werden” - Polskę  trzeba  wykończyć.

  28.10.1925. Bullą  papieża  Piusa XI  „Vixdum  Poloniae  Unitas” - skoro  tylko  nastąpiła
                       jedność  Polski,  odtworzona  została  kościelna  struktura  organizacyjna,  likwidując
                      stan  tymczasowości  w  Polsce.  Utworzona  została  diecezja  katowicka.

  Rok 1925.   Pierwszy  biskup  katowicki  ks.  dr  August  Hlond / 14.12.1925 – 14.06.1926 /,
                      piętnując  ułudę,  męty  i  błoto  wnoszone  na  Górny  Śląsk  przez  tych  Polaków 
                      co  chcą  się  nazywać  katolikami,   pisze:
                       „.....katolicyzm  mglisty  i  ciemny,  który  sobie  z  żadnej  prawd  wiary
                      i  żadnego  obowiązku  religijnego  jasno  sprawy  nie  zdaje.  Jakiś  katolicyzm
                      płytki  i  powierzchowny.......Jakiś  katolicyzm  zwyczajowy,  niby  produkt  tradycji
                      narodowych  i  rodzinnych......katolicyzm  okolicznościowy,  z  którym  niby
                      z  tradycyjnym  uzupełnieniem  pojęcia  Polaka  wystąpić  wypada  w  święta
                      narodowe........który  dla  polityków  jest  drogą  do  pewnych  faktów  i  celów,
                      a  którym  partie  posługiwać  się  mogą  jako  środkiem  propagandowym,  zwłaszcza
                      w  okresie  wyborczym”.

  14.06.1929. Podpisany  został  konkordat  pomiędzy  Wolnym  Państwem  Pruskim  a  Stolicą
                      Apostolską,  na  mocy  którego,  m.  innymi  utworzona  została  metropolia
                      wrocławska,  w  skład  której  weszły:  okrojone  bpstwo  wrocławskie,  berlińskie,
                      warmińskie  i  prałatura  pilska.
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                       Metropolitą  został  bp  wrocławski  ks.  dr  Adolf  Bertram / do  1945 r. /.
                       Prałatem  pilskim  ks  dr  Maksymilian  Kaller  z  Bytomia,  w  latach  1930 – 1945,
                       biskup  warmiński.  

  Rok 1931     Minister  gospodarki  II RP  Eugeniusz  Kwiatkowski:
                       „Uczmy  się  Śląska”.

  22.08.1939.  Führer III Rzeszy  Adolf  Hitler,  Austriak,  ochrzczony  jako  katolik / 1889 – 1945 /:
                       „Celem  naszym  jest  całkowite  zniszczenie  Polski.
                       Należy  Polskę  całkowicie  wymazać  z  mapy  Europy.
                       Zniszczenie  Polski  jest  pierwszym  naszym  zadaniem.

  08.10.1939.  Górny  Śląsk  wraz  Zagłębiem  Dąbrowskim  i  zachodnimi  powiatami  Małopolski
                       / Jaworzno /  dekretem  A.  Hitlera  włączony  został  do  III  Rzeszy  Niemieckiej.
                       Historyczny  Śląsk / ale  już  jako  prowincja  dolnośląska  i  górnośląska /,
                       w  granicach  z  1763 r.  liczy  7,7  mln.  mieszkańców.

  26.10.1939.  Wg  pierwszego  przeprowadzonego  spisu  policyjnego  w  rejencji  katowickiej
                        tzw.  „palcówki”,  język  polski  jako  swój  podało: 1.007.014  tj. 43,45 %
                        mieszkańców,  jeżyk  niemiecki – 897.812  tj. 38,47 %,  śląski – 288.445
                        tj. 12,45 %.  mieszkańców.
                        Narodowość  śląska / Schlonsaken /  zadeklarowało  157.057  osób,  tj. 6,78 %.

  01.01.1941.  Z  dawnej  pruskiej  rejencji  opolskiej  i  polskiego  województwa  śląskiego,
                       utworzona  została  prowincja  górnośląska / Provinz  Oberschlesien /.
                       Liczy  ona  4.174.617  mieszkańców  i  20.617  km.  kw.
                       W  jej  skład  weszły,  m.  innymi: Opole,  Racibórz,  Opawa,  Nysa,  Cieszyn,
                       Bielsko,  Katowice,  Bytom,  Kluczbork.

       10.1942.  Podział  ludności  w  prowincji  górnośląskiej / rejencje  katowicka  i  opolska /
                       wg  wpisanych  urzędowo  na  Deutsche  Volksliste / DVL /.

  13.03.1942.  Liczba  ludności  w  prowincji  w  ogóle                       -  4.174.500  osób
                       Liczba  ludności  w  d.  rejencji  katowickiej  w ogóle  -  2.824.500  osób.  
                       Liczba  ludności  w  d.  rejencji  opolskiej  w  ogóle     -  1.350.000  osób

           DVL  rejencja  katowicka – 1.450  tys. / czyli  60,0 %  populacji /.
                       na  DVL – 1                     -     6,16 %  aktywni  Niemcy,
                       na  DVL -  2                     -   14,69% pasywni  Niemcy,
                       na  DVL -  3                     -   64,19 % grupa  do  zniemczenia /Ślązacy /,
                       na  DVL -  4                     -     4,26 %  spolonizowani  renegaci.
                       Obywatele III  Rzeszy,  Reichsdeutsche  - osadnicy – 4,89 %,
                       Reszta,  grupa 5,81 %  nie  była objęta  spisem.

              ---    Gauleiter  prowincji  górnośląskiej  Fritz  Bracht,  o  Ślązakach  nie  uznanych  przez
                      urząd  kwalifikacyjny  za  Niemców,  a  za  „otumanionych  polską  propagandą
                      Niemców”,  czyli  Polaków,  do  czasu  skutecznego  odwołania  się  ich  od
                      urzędniczej  kwalifikacji / do  10  lat /,  a  zaliczonych  teraz  do  grupy  DVL – 3:
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                      „Cały  ten  polski  motłoch  zostanie  wytrzebiony  i  nie  trzeba  będzie  długo
                      czekać  na  to,  aby – gdy  tylko  zostanie  wywalczone  zwycięstwo – ostatnie
                      resztki  tej  hołoty  zniknęły  z  Górnego  Śląska”.
                      Takie  to  perspektywy  wyznaczyły  polskim  Górnoślązakom  okupanci  niemieccy !
                      A  jakie  perspektywy  wyznaczyli  polskim  Górnoślązakom  komuniści  polscy ?

  13.11.1944. Dekret  Polskiego  Komitetu  Wyzwolenia  Narodowego / PKWN /.
                      „Każdy  obywatel  polski,  który  w  czasie  okupacji  niemieckiej  zadeklarował
                      przynależność  do  narodowości  niemieckiej,  bądź  korzystał  z  praw  i  przywilejów
                      z  tytułu  przynależności  do  narodowości  niemieckiej  podlega,  niezależnie  od
                      odpowiedzialności  karnej,  przetrzymywaniu  i  umieszczony  na  czas  nieoznaczony
                      w  miejscu  odosobnienia  i  poddany  przymusowej  pracy”. / Obligatoryjne
                      uznanie  za  wrogów  narodu  polskiego /.
                      / patrz  partykularyzm.........str 12 - 15 „Problem  G. Śląska  w  Polsce” /

  01.01.1945. Prowincja  górnośląska  liczy  ok. 4,7  mln.  mieszkańców,  w  tym  ok. 450  tys.
                      ewakuowanych  z  powodu  bombardowań  z  głębi  Rzeszy.
                      Wkrótce,  przed  zbliżającym  się  frontem  sowieckim,  do  Czechosłowacji  zbiegnie
                      1,6  mln. osób,  drugie  tyle  do  Saksonii,  Bawarii  Turyngii.
                      W  prowincji  górnośląskiej  pozostało  ok. 1.5  mln. Górnoślązaków,  autochtonów.
                      Wojsko  Polskie  nie  wyzwalało  Śląska / ani  Górnego  Śląska /.

  09.05.1945. Na  historycznym  pruskim  Śląsku / prowincja  dolnośląska  i  górnośląska /  zostało
                      ok. 3.0  mln. mieszkańców.  Do  końca  roku  wysiedlono  za  Odrę  i  Nysę
                      2.698.903  mieszkańców,  z  czego  ok. 600  tys.  z  Górnego  Śląska.
                      W  rejencji  katowickiej  pozostało  ok. 1.4  mln. Górnoślązaków,  autochtonów.
                      W  latach  1945 – 1985,  z  Górnego  Śląska / d.  rejencja  katowicka  i  opolska /
                      do  Niemiec  wyjechało  1.280  tys.  mieszkańców.  

  06.05.1945. Dekret  KRN  znosi  konstytucyjny  statut  autonomii  województwa  śląskiego.
                      Za  polskość  płacą / w  Polsce / Górnoślązacy,  za  niemieckość  płacą
                      Górnoślązakom / w  Niemczech /.  Komuniści  PRL  poszli  w  ślady  sanacji II  RP.

  30.06.1945  W  skład  Polskich  Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie  wchodzi  89.631
                      ochotników,  dezerterów  z  Wehrmachtu,  co  stanowi  36,0 %  składu  osobowego
                      oddziałów  wojskowych.  Z  grupy  195  tys.  Górnoślązaków  wpisanych  na  
                      DVL - 3  w  Wehrmachcie  zginęło 75 tys.  a  drugie  tyle  zostało  rannych.
                      Całkowita  ilość  Górnoślązaków  w  Wehrmachcie – ok. 250  tysięcy.

  08.07.1945. Prymas  Polski  ks.  dr  August  kardynał  Hlond,  przewidując  w  przyszłości
                      utrudnienia  w  kontaktach  z  Watykanem,  po  osobistej  rozmowie  z  papieżem
                      Piusem XII,  otrzymał  dla  siebie  i  swoich  następców  nadzwyczajne  prawa,  tzw.
                      „facultates  specialissimae”,  które  dawały  mu  prawie  papieskie  uprawnienia.

  17.07.- 02.08.1945.  Konferencja  Pokojowa  „Wielkiej  Trójki”  w  Poczdamie.
                                   Harry  Truman,  Clement  Attlee  i  Józef  Stalin  zadecydowali,  że:
                               linia  graniczna  Odra – Nysa  będzie  tymczasową  granicą  między  oddanymi
                               pod  zarząd  Polski / do  czasu  podpisania  układu  pokojowego / niemieckimi
                               terenami  wschodnimi,  a  sowiecką  strefą  okupacyjną  Niemiec.
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  20.07.1945.          Do  Polski  z  Watykanu / po  śmierci  abpa  Wrocławia  ks.  dra  Adolfa
                               kardynała  Bertrama / wrócił  Prymas  Polski  August  kardynał  Hlond.
                               Delegacja  watykańska  dla  Prymasa,  stanowiła:
                               „Z  tych  uprawnień,  Wasza  Eminencja  będzie  mógł  skorzystać  na
                               całym  polskim  terytorium”.

  14.08.1945.  Prymas  Polski  utworzył  na  Ziemiach  Zachodnich  i  Północnych  przyznanych
                       pod  zarząd  Polsce  w  Poczdamie  Administrację  Apostolską.
                       Administratorem  we  Wrocławiu  został  ks.  dr  Karol  Milik,  a  w  Opolu  
                       ks.  dr  Bolesław  Kominek.

       08.1945.  Na  I  Zjeździe  Przemysłu  Ziem  Odzyskanych  we  Wrocławiu  i  Jeleniej  Górze
                       minister  przemysłu  Hilary  Minc,  deklarował:
                       „Trzeba  skończyć  z  błędnym  i  fałszywym  stanowiskiem  „szabru”  w  skali
                       ogólnopaństwowej,  jako  kwitnącego  interesu  kosztem  ziem  Zachodnich”.
                       Satyryczny  wierszyk  tego  czasu,  opisywał  stan  rzeczy  na  Śląsku:
                       „Zaludniają  ziemie  śląskie,  elementy  czysto  polskie.
                       Osadnicy,  robotnicy, rzemieślnicy,  urzędnicy,
                       a  najwięcej – szabrownicy”.

             ---      Maria  Dąbrowska / 1889 – 1965 /,  autorka  „Nocy  i  Dni”   w  swoich
                       „Dziennikach”  z  lat 1914 – 1965,  w  tomie VI  napisała:
                       „Ziemie  odzyskane  dostaliśmy  wzorowo  i  po  mistrzowsku  zagospodarowane
                       przez  Niemców.  Jeszcze  i  dziś,  wszystko  co  tam  jest,  reszta  niemieckiej
                       cywilizacji,  tchnie  ładem  i  zamożnością,  szczęśliwością  ludzi,  których  nawet
                       podły  system  hitlerowski  nie  zdołał  uczynić  zdeprawowanymi  nędzarzami.
                       Żeby  zjednać  sobie  autochtonów  tych  ziem,  winniśmy  byli   przyjść  tam  nie
                       z  wrzaskiem  o  końcu  nędzy  kapitalistycznej,  ale  z  jeszcze  lepszą  kulturą
                       i  cywilizacją,  jeszcze  wyższą  organizacją  życia,  z  jeszcze  większą  szansą
                       na  zamożność.
                      A  my ?  Cośmy  przynieśli  tym  ziemiom ?  Rosyjski  bród  i  smród,  polskie
                      bezprzykładne  szabrownictwo,  zaniedbanie,  zdziczenie  ogrodów,  odłogi,  ogonki,
                      biedę,  a  teraz  niemal  głód.
                      Boleję  nad  tym,  że  to  aż  tak  źle  poszło !  Taka  szansa.  Tyle  rzeczy  naprawdę
                      do  wygrania  i  tak  już  nie  przegrane,  ale  przesrane !”. 
  
       10.1946. August  kardynał  Hlond  prymas  Polski: 
                      „W  niecałe  dwa  lata,  religia  protestancka  został  wyparta  z  ziem  na  wschód  
                      od  Odry”.  Po  378. latach / 1568 – 1946 /,  religia  protestancka  przestała  być
                      panującą  religią  na  Śląsku.  Śląsk  został przywrócony  Kościołowi.

  25.02.1947. Na  mocy  ustawy  nr  46  Alianckiej  Rady  Kontroli,  Prusy / łac. Borussia /,
                      jako  podmiot  prawa  międzynarodowego  przestały  istnieć.
                      Po 184  latach / 1763 – 1947 /,  zakończył  się  formalny  związek  polityczny  Śląska
                      z  państwem  pruskim,  powstałym  w  Prusiech / w  Królewcu / w  1701 roku.  
                      
  Lata  1945 – 2002.  Na  Śląsk  przesiedliło  się  ok.  7.0  mln.  osób,  w  tym  ok.  70 %  pochodzi
                                  z  Polski  Centralnej  i  Wschodniej,  a  ok. 30 %  z  dawnych  Kresów.
                                  Stosunek  mieszkańców  przesiedlonych  na  Śląsk  do  autochtonów,  wynosi:
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                                  85 : 15,  a  w  województwie  śląskim,  podobna  zależność  kształtuje  się
                                  na  poziomie  70 : 30.

   Rok 2002   Polski  Górny  Śląsk  liczy  5.7 mln.  mieszkańców  i  powierzchnię  21.445  km.  kw.
                      Województwo  Śląskie  liczy   4.654.000  mieszkańców  i  12.333  km.  kw.
                      Województwo  Opolskie liczy 1.100.000  mieszkańców  i    9.412  km.  kw.  w  tym 
                      138.739  mieszkańców  uznających  się  za  mniejszość  niemiecką,  co  stanowi 
                      92,0 %  populacji  tej  grupy  w  III  RP.             
                      Wg  badań  socjologicznych,  75,8 %  mieszkańców  województwa  śląskiego
                      czuje  się  zdecydowanie  związanych  narodem  polskim,  18,3 %  słabo, 
                      1,2 %  wcale  nie  czuje  się  związana  z  narodem  polskim..

             ---     Obecnie,  rządzący  politycy / PiS /,  dzielą  Polaków:  wg  sortów  na  1  i  2
                      kategorię  obywateli,  komunistów  i  złodziei,  ubeków  i  patriotów,  prawdziwych 
                      i  nieprawdziwych  Polaków,  Kościół:  na  toruński  i  inny,  biskupów  kościoła
                      katolickiego: / 10.05.2015 r. / na  dobrych  i  innych,   katolików  na  tych,  którzy
                      mają  prawo  uczestniczyć  w  liturgii,  słuchać  Słowa  Bożego,  korzystać  z  łaski
                      sakramentów  i  tych  innych,  których  chce  się  wykluczyć  ze  wspólnoty  Kościoła.
                      Szkoda,  że  dzieje  się  to  przy   milczącej  akceptacji  niektórych  kościelnych,
                      autorytetów,  zainfekowanych  ideologią  rządzącej  partii.

 ---     Niestety,  spada  przy  tym  także  liczba  uczestników  niedzielnej  Mszy  św.
                       / do  40,0% /  spada  także  liczba  kleryków  w  seminariach  duchownych,  a
                      śląskość  kwalifikowana  jako  zakamuflowana  opcja  niemiecka,  staje  się
                      kolejnym,  pejoratywnym  wyróżnikiem  Ślązaka,  po  kulturowym,  rasowym  
                      i  klasowym,  a  teraz  i  narodowym.

             ---     Taka  partyjniacka  polityka  dzielenia  Polaków,  wzorem  pruskiego  kulturkampfu,
                      niemieckiego  nazizmu / DVL / i  sowieckiego  komunizmu,  przy  milczącej
                      postawie  tzw.  „posłów  śląskich”  w  parlamencie  III RP,  nie  służy  jedności  ani
                      państwowej  ani  kościelnej,  a  sojusz  ołtarza  z  tronem,  sprzeczny  z  zasadą
                      cywilizacji  łacińskiej  ma  w  dzisiejszej  Polsce  charakter   krypto - bizantynizmu.
                      Ocena  negatywnych  skutków  dezintegracji  społeczeństwa  polskiego,  
                      i  społeczności  Kościoła  Katolickiego,  prowadzić  może  wielu  do  wniosku, 
                      że  możemy  mieć  do  czynienia  hipokryzją  elity  rządzącej  w  Polsce 
                      / demonstrowanie  swojej  religijności,  a  jej  stosunek  do  nauczania  Kościoła 
                      i  papieża  Franciszka /,  albo  agenturą  obcego wpływu.

                     Wybrane  fakty  i  opinie  o  Śląsku,  Ślązakach  i  Górnoślązakach.
                     Czy  warto  być  Ślązakiem  i  dziedzicem  wartości  i  bogactwa  tej  Ziemi ?

                     W  roku  1848  Paweł  Stalmach  z  Cieszyna,  społecznik  górnośląski  kultury
                     polskiej  opisał  nasz  kod  etniczny  i  narodowy,  z  którym  wypada  się  zgodzić: 
                    „Ka żdy  z  nas  pochodzi  z  określonego  skrawka  ziemi,
                     należy  do  niego  wracać,
                     odkrywać  jego  skarby,
                     uczyć  się  być  mu  wiernym”, oraz: „Musimy  świadomi  być  tego  żeśmy  Słowianie
                                                                                 żeśmy  między  Słowianami  Polacy,
                                                                                 a  między  Polakami  Ślązacy”.
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           ---      Bruno  Arndt   z  Bytomia / 1784 – 1922 / Górnoślązak  kultury  niemieckiej,  autor:
                     „Der  ruf  del  Felder” / Wołanie  z  pól /, oraz „Der  Verrirte  Vogel”/ zagubiony ptak /
                     zadeklarował:  Ich  bin  Stolz  ein  Oberschlesier  zu  sein,  und  ich  möchte  keine
                     andere  werden” / Jestem  dumny,  że  jestem  Górnoślązakiem,  i  nie  chcę  być
                     nikim  innym /. 
                     Podobnie  myśleli  inni,  jak  np. Heinrich  Schulz  z  Bytomia,  autor  oper:  

         „Zaczarowany  sen”  i  „Taniec  Indiańskich  zbóż”,  
                     Hans  Bimler  z  Huty   Goduli / 1860 – 1926 /,  znany  malarz  i  jego  syn Kurt ,
                     znany  rzeźbiarz  wrocławski.
                     Ginter  Bialas / 1907 – 1995 /  z  Bielszowic, muzyk  i  kompozytor  oper:  „Kot  
                     w  butach”,  „Hero  i  Leander”.  „Aucassin”,  „Nikolett”  oraz  licznych  kantat,
                     oratoriów  i  śląskich  pieśni  ludowych.
                     Norbert  Doleżich  z  Orzegowa,  literat,  autor:  „Ich  kamm  aus  Orzegow”.

           ---      Dolnoślązak  Gerhard  Hauptmann  ze  Szczawna  Zdroju / 1862 – 1946 /,  autor
                     m.  innymi  „Die  Weber” / Tkacze /,  opisujący  w  języku  niemiecko – śląskim  

         dramat  tkaczy  w  1844 r  w  rejonie  Bielawy,  laureat  literackiej  nagrody  Nobla
                     w  1912 r.  demonstracyjnie  ignorując  obowiązującą  w  latach  1933 – 1945  
                     nazistowską  narrację  ideologiczną:  „ Ein  Volk,  ein  Reich,  ein  Führer”,
                     deklarował,  że: „Ich  bin  Stolz  ein  Schlesier  zu  sein”.  
                     Nie  opuścił  Śląska.
                     Jego  brat  Karol,  na  potrzeby  literackiej  komisji  nagrody  Nobla,  zrobił
                     transkrypcję  w  języku  niemieckim  „Chłopów”  Władysława  Reymonta.

           ---      Pojęcie  Śląska: Kraina  geograficzna / ok. 44  tys.  km.  kw. /,  o  określonych
                     stałych  granicach / na  wschodzie  rzeki:  Przemsza  i  Brynica,  na  zachodzie: 

         Bóbr  i  Kwisa /  historyczna,  polityczna / o  zmiennych  granicach: Zielona  Góra,
                     Zgorzelec,  Cieszyn,  Karniów,  Opawa  i  kulturowa   / językowa / z  wielką  ilością
                     znaków  i  symboli  z  przeszłości,  rozmaicie  odczytywanych.

                     Podzielony historyczne  / 1202 r. / na  linii  przesieki  leśnej  i  rzek: Nysa  Kłodzka
                     i  Stobrawa,  mniej  więcej  tak, że  Dolny  Śląsk  liczył  ok.  24.0  tys.  km.  kw.
                     a  Górny  Śląsk  ok. 20  tys. km. kw.

                     Pisana  historia  Śląska,  to  okres  lat / 843 – 2017 / liczy  1.174  lata.
                     Pisana  historia  Polski,  to  okres  lat / 965 – 2017 / liczy   1.052  lata
                     Chrześcijaństwo  na  Śląsku / 845 – 2017 / liczy  1.172  lata.
                     Chrześcijaństwo  w  Polsce / 966 – 2017 /  liczy  1.051  lat.
                     Śląsk  w  jurysdykcji  biskupa  Ratyzbony  i  Pragi /  973  - 1000  /.

                     Protestantyzm  w  Europie,  w  cesarstwie  / 1517 – 2017 / liczy  500 lat.
                     Protestantyzm  na  Śląsku / 1522 – 2017 /   liczy    495  lat.
                     Protestantyzm  na  Górnym  Śląsku / 1545 – 2017 /  liczy  472  lata.

           ---      Ks. dr  Emil  Szramek,  proboszcz  w  Katowicach,  w  1934 r. napisał:
                     „Śląsk  pod  względem  geograficznym  stanowi  rodzaj  narożnika  i  od  wieków
                     dzieli  los  wszystkich  narożników,  że  się  mianowicie  o  nie  zawadza, 
                     i  o  nie  uderza”.
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            ---     Władanie  na  Śląsku:
                     Czechów – 446  lat,  Polaków – 440  lat,  Domu  Habsburskiego – 392  lata,
                     Franków  Wschodnich – 246  lat,  w  tym  książąt  wielkomorawskich – 94  lata,
                     Pruskiego  Domu  Hohenzollernów – 178  lat,  w  tym  2  lata  - Międzysojuszniczej 
                     Komisji  Rządowej  i  Plebiscytowej,
                     II  Cesarstwa  Niemiec,  Republiki  Weimarskiej  i  III  Rzeszy / 1871- 1945 / 74  lata.

             ---    Filozof  francuski  Henri  Bergson,  napisał:
                     „Prawdziwi  bohaterowie  historii,  to  nie  zdobywcy,  a  święci”.
                     Śląsk  do  dnia  dzisiejszego,  dał  kościołowi  powszechnemu  8.  świętych,
                     kościołowi  lokalnemu 16.  błogosławionych,  w  tym  8.  zamordowanych  
                     w  niemieckich  obozach  zagłady  w  okresie  ostatniej  wojny  światowej  i  41.  sług
                     Bożych – kandydatów  na  ołtarze,  w  tym  18.  zamordowanych  w  KL,  wśród
                     których  są  m.  innymi  b.  proboszcz  w  Rudzie Śl. -  1  o. ks. Franciszek  Kałuża 
                     i  ks.  Norbert  Kompolla  z  Orzegowa,  ks.  Jan  Macha  z  Chorzowa  Starego
                     -   wikary  w  Rudzie  Śl – 1  u  św.  Józefa.

 15.08.1925. Ks. dr  August  Hlond – biskup  katowicki  w  Piekarach  Śląskich:
                     „Ludu  Śląski !  Ktokolwiek  dochodzi  przyczyn  twej  głębokiej  wiary,  musi  pójść
                     do  Piekar.  Bez  nich  nie  można  ani  twojej  duszy  zrozumieć,  ani  twego  życia
                     ogarnąć.  Tylko  ten  je  pojmie,  kto  cię  wdział  przed  cudownym  obrazem 
                     przejrzał  związki  między   nim,  a  Tobą”.

  Rok 1925   Ksiądz  Jan  Melz,  proboszcz  w  Starym  Koźlu,  w  raporcie  do  swego  biskupa
                     ordynariusza  we  Wrocławiu  ks.  dra  Adolfa  Bertrama:
                     „Należy  stwierdzić  jedno,  lud  górnośląski  jest  polski. Dowodzi  tego  jego  język,
                     jego  odrębność,  jego  zwyczaje,  jego  pieśni,  jego  swoista  religijność,
                     dotychczasowe  porządki  jego nabożeństw  oraz  stare  schematy  diecezji.
                     Jego  język  jest  rzeczywiście  polski”.

   Rok 1791. Johann  Gottlieb  Schummel,  w  swoim  opisie  po  Śląsku,  pt.
                     „Schummel's  Reise  durch  Schlesien  in  Julius 1791”,  napisał:
                    „Nie  rozpoczynajmy  procesu  przeciwko  polskim  Górnoślązakom,  gdyż  przed
                    trybunałem  historii,  przegramy  go  we  wszystkich  instancjach”.

  Rok 1800  Polskość  na  Górnym  Śląsku  została  wyrugowana  z  życia  publicznego,
                    wchodząc  na  plan  kultury  kościelnej,  a  także  tradycyjnego  obyczaju.

                    Upadek  państwa  polskiego / 1772 – 1795 / usunął  z  polskiego  myślenia
                    politycznego  sprawę  Górnego  Śląska / i  Śląska /.  Polacy  zapomnieli 
                    o  dziedzictwie  pierwszych  Piastów.  Myśląc  o  odbudowie  państwowości
                    polskiej,  mieli  przed  sobą  wizję  Polski  Jagiellonów.
                    Przebudzenie  narodowo – polskie  w  XIX  w.  Górnoślązaków  nie  było  wynikiem
                    polityki  państwa  polskiego  / przecież  nieobecnego /.
                    Było  raczej  skutkiem  agresywnego  prusactwa, „Kulturkampfu”  kanclerza  Otto  
                    von  Bismarcka,  ambicji  politycznych  Wielkopolan,  resentymentów  w  słowiańskiej
                    duszy  Górnoślązaka,  do  której  łatwiej  z  religijnym  przesłaniem  trafiał  śląski
                    kapłan  z  „ludu  wzięty”,  aniżeli  kapłan  „obcy”. 
                    Reszty  dopełniła  Wielka  Wojna  / 1914 – 1918 /  i  upadek  Domu  Hohenzollernów.
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  Rok 1818  Ksiądz  Alojzy  Nepomucen  Fitzek,  proboszcz  w  Niemieckich  Piekarach:
                    „Tak  długo  silnej  wiary  między  katolickim  ludem  górnośląskim,  jak  długo
                    języka  polskiego”.

  Rok 1934   Ks  dr  Emil  Szramek: „Górnoślązak  niezepsuty,  jest  typowym  homo  religiosus,
                     czyli  człowiekiem  rdzennie  religijnym”. „Germanizacja  zasypała  źródła
                     świętości  na  Śląsku. 
                     Uciekinierzy  ze  Śląska,  zyskali  Vaterland,  ale  utracili  Heimat”.
                    Temat  Śląska  w  nauce,  kulturze  i  historii  Polski  do  końca XIX w. był  marginalny,
                     wręcz  nieobecny.

             ---    Rację  miał  ks. Józef  Gregor  z  Witosławic  k.  Koźla,  badacz  folkloru  i  kultury
                     śląskiej,  w  latach  1882 – 1884  kapelan  w  pałacu  hrabiego  Hugo  Henckla  
                     von  Donnersmarck  w  Siemianowicach,  który  w 1880  roku  napisał:
                     „Długo  Śląsk  nasz  ukochany, 
                     Bez  wszelkiej  obrony,
                     Został  od  swych  zaniedbany, 
                     Od  obcych  wzgardzony”.

                    Podobnie  uważał  ks. Jan  Kapica – proboszcz  w  Tychach / do 10.09.1930 r. /,
                    wcześniej,  w  czasach  pruskich  działacz  Niemieckiej  Katolickiej  Partii  „Centrum”,
                    apostoł  trzeźwości  na  Górnym  Śląsku,  wikariusz  biskupa  wrocławskiego  na
                    obszarze  plebiscytowym  G. Śląska,  przeciwnik  polityczny  Wojciecha  Korfantego 
                    w  wyborach  do  Reichstagu  z  którym  przegrał  w  kampanii  wyborczej  / 1905 r. /
                    mandat, za  co  W.  Korfantego  spotkały  szykany  lokalnego  Kościoła,  szczególnie
                    ze  strony  bytomskiego  dziekana  ks.  Reinholda  Schirmeisena  / odmowa  udzielenia
                    ślubu  w  Bytomiu,  w  kościele  św.  Trójcy /,  który  pisał:
                    „Lud  górnośląski  był  zawsze  sługą,  nigdy  panem.  Zawsze  posłuchał,  zawsze
                     milczał;  nigdy  nie  był  panem  swego  losu,  zawsze  przedmiotem  targu
                     politycznego.  Nie  miał  nic  własnego (..........).  Nie  miał  własnego  prawa.
                     Lud  górnośląski  to  biedna  sierota  między  narodami”
                    „Żal  mi  tego  ludu” – napisano  na  jego  nagrobku  w  Tychach.

  26.09.1930. Poseł  do  sejmu  II  RP,  Sejmu  Śląskiego,  a  wcześnie  pruskiego  Landtagu
                      i  cesarskiego  Reichstagu  w  Berlinie  Wojciech  Korfanty  aresztowany  i  razem  
                      z  politykami  opozycji  antysanacyjnej  osadzony  w  Brześciu  nad  Bugiem.
                      Ks.  dr  Emil  Szramek,  protestując  przeciwko  temu  bezprawiu  pisze:
                      „Wodza  ludu  górnośląskiego,  który  Koronie  Polskiej  perłę  przywrócił”,
                      a  którego  teraz:  „jako  najwi ększego  szkodnika  i  warchoła  w  odrodzonej
                      Polsce” -  nie  zemsta  ani  gwałt,  ale  ręka  sądowej  sprawiedliwości..”
                      trzymała  razem  z  innymi  w  więzieniu  w  Brześciu  nad  Bugiem,
                     
  Rok 1936    Ksawery  Pruszyński,  pisarz,  publicysta,  polityk.
                      „Robotników  na  Śląsku  nie  trzeba  uczyć.  Ci  ludzie  czytali  gazety,  kończyli
                      gimnazja........Chłopów  na  Kresach  trzeba  uczyć,  w  Kongresówce  prowadzić,
                      w  Małopolsce  wspierać  radą.
                      Robotników  na  Śląsku  nie  trzeba  uczyć. Ci  ludzie  znają  wielki  europejski  język,
                      ci  ludzie  są  nowocześni  jak  górnicy  z  Ardenów,  jak  robotnicy  z  Liverpoolu.
                      Tych  ludzi  trzeba  dopuścić”.
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  Rok 1939     Biskup  katowicki  ks.  Stanisław  Adamski  do  prymasa  Polski  Augusta  Hlonda.
                       „Kościół  nie  jest  miejscem  do  załatwiania  porachunków  narodowych,  czy
                       partyjnych....... Uważam  za  wskazane  bardzo  silnie  wystąpić  przeciwko
                       nadużywaniu  Kościoła,  aby  udaremnić  dalsze  próby  posługiwania  się
                       bohaterstwem  narodowym  kosztem  Kościoła”.

  Lata 1939 – 1945  II  Wojna  Światowa.  Niewyobrażalne  do  tej  pory  zbrodnie  na  ludności
                                cywilnej,  dokonywane  przez  Niemców,  Sowietów  i  Japończyków.

  04.10.1965.  Ks  bp  dr  Bolesław  Kominek – Górnoślązak,  absolwent  gimnazjum  języka
                       niemieckiego,  w  czasie  okupacji  niemieckiej -  III  DVL,  brat  w  Wehrmachcie, 
                       od  1960 r.  przygotowujący  i  konsultujący  treść  tzw.  „Orędzia”  do  biskupów
                       niemieckich,  spotkał  się  w  Rzymie  z  biskupami  niemieckimi:
                       Franzem  Hengsbachem,  Otto  Spülbeckiem  i  Josefem  Schäfferem,  których
                       zapoznał  z  obszernymi  fragmentami  przygotowanego  „Orędzia”.

  18.11.1965.  W  Rzymie,  na  zakończenie  Soboru  Watykańskiego II,  Episkopatowi  Niemiec
                       biskupi  polscy / 35 biskupów / wręczyli  list  - „Orędzie”,  zapraszając  wszystkie
                       episkopaty  na  obchody 1000  lecia  chrztu  Polski  na  Jasną  Górę.
                       Reakcja  władz  PRL,  Moskwy  i  Berlina  była  histeryczna,  pełna  inwektyw
                       o  zdradzie  narodowej  i  agenturalności  biskupów.
                       Biskup  Bolesław  Kominek / i  współpracujący  z  nim  bpi  dr  Herbert  Bednorz
                       i  Juliusz  Bieniek – Górnoślązacy /,  odpowiedział:
                       „Or ędzie  miało  nam  wyważyć  drzwi  do  Europy,  to  musiało  być  radykalne.
                       Letni  dokument  nikim  by  nie  wstrząsnął” .
                       Biskupi  górnośląscy  byli  już  wówczas  Europejczykami.

  23.09.1992. Bullą  „Totus  Tuus  Poloniae  Populus” papież  Jan  Paweł II  wprowadził  nową
                      kościelną  strukturę  organizacyjną  w  Polsce,  w  której  znalazła  się  archidiecezja
                      katowicka / Górnośląska /,  w  skład  której  weszły:  diecezja  opolska /  bp.  Alfons
                      Nossol /  gliwicka / bp  Jan  Wieczorek /  i  katowicka  / abp  Damian  Zimoń /.

  Rok 2011    Wg  spisu  powszechnego  GUS,  36.085  mln.  obywateli  Polski  zadeklarowało
                      narodowość  polską. 809  tys.  narodowość  śląską / 362  tys.  jako  jedyną,  a  415 tys.
                      łącząc  ją  z  polską /,  228  tys.  kaszubską,  109  tys.  niemiecką,  48  tys.  ukraińską,

          47  tys  białoruską,  a  po  kilkanaście  tysięcy:  romską,  łemkowską,  rosyjską,  USA.

  Rok 2017.   Tzw. „dobra  zmiana” / od  2015 r. / w  polityce  wewnętrznej  w  Polsce  dotycząca
                      odcięcia  się  i  naprawienia  złej  przeszłości,  nie  usunęła  dotąd  skutków
                      dokonanego  na  mieszkańcach  województwa  śląskiego  bezprawia  sanacji  II RP,
                      nazistowskich   Niemiec  / III  Rzeszy /  i  polskiego  komunizmu  czasów  PRL.
                      Niestety  brak  wiedzy,  kompetencji  i  zła  wola  polskich  polityków  do
                      rozwiązania  problemów  Górnego  Śląska,  skutkuje  nieżyczliwością  i  budową
                      kolejnych  pięter  wzajemnego  obrażania.

                      Wystarczy  przypomnieć,  że  nawet  i  dzisiaj,  udział  województwa  śląskiego
                      w  wypracowaniu  PKB III  RP  wynosi  12.5 %,  a  także  stanie  zdrowotnym 
                      mieszkańców  województwa  na  tle  innych  regionów,  dekapitalizacji  infrastruktury
                      przemysłowej  i  komunalnej,  brak  strategicznych  inwestycji  pro – rozwojowych.
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                      Wyczerpują  się  także  zasoby  naturalne,  zdegradowano  naturalne  środowisko
                      i  pozostało  ok. 1.5  mld.  ton  toksycznych  odpadów  poprzemysłowych  do
                      usunięcia  i  neutralizacji,  a  stopień   czystości  wód  i  cieków  wodnych,  jest
                      najniższy  w  kraju
                      Ponadto   wysokość   średniego  wynagrodzenia  zatrudnionego  w  województwie
                      śląskim,  w  stosunku  innych  ośrodków,  nie  dorównuje  temu,  przedwojennemu.

                      I  tak,  średnioroczny  dochód  w  2012 r.  mieszkańca  Warszawy,  to  115.889 zł.
       mieszkańca  Krakowa,    to    61.802 zł.

                                                                                          mieszkańca  Wrocławia, to    61.614 zł.
                                                                                          mieszkańca  Trójmiasta, to    57.492 zł.

                                           rejonu  Katowic,             to    54.745 zł.

   Ruda  Śląska - Godula,  dnia 04.04.2017 r.                                    Zebrał  Aleksander  Leszczyna.


