
  Aleksander  Leszczyna                                                                         Godula,  dnia  21.02.2013 r.
  Klub  Inteligencji  Katolickiej
  i  Związek  Górnośląski  w  Rudzie  Śląskiej

  Temat:                     TOŻSAMOŚĆ  I  POJĘCIE   ELITY  NA  ŚLĄSKU.
               Elity  samorządowe  na  Śląsku,  miarą  jego  wielkości  oraz  wyznacznikiem  
               rozwoju  Miasta.   

1. Pojęcie  Śląska.              Kraina  geograficzna,  historyczna,  polityczna,  kulturowa
                                         z  wielką  ilością  znaków  i  symboli  z  przeszłości.

      2.  Cel  naszego  poznania.   Odczytanie  symboliki  Śląska  i  proporcji  naszego  miejsca 
                                                    w  historii  powszechnej  i  narodowej  polskiej,  na  tle
                                                    cywilizacji  łacińskiej  i  państwowości  Moraw,  Czech,  
                                                    I  Rzeszy  Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego  i  Cesarstwa
                                                    Habsburgów,  królestwa  Prus,  II  i  III  Rzeszy  Niemieckiej,
                                                    Republiki  Weimarskiej  i  Polski.

      3. Powody  poznania  Śląska. „Nie  jesteśmy  znikąd. 
                   Każdy  z  nas  pochodzi  z  określonego  skrawka  ziemi.  

       Należy  do  niego  wracać.  Odkrywać  jego  skarby.
                                                      Uczyć  się  być  mu  wiernym”. / Paweł  Stalmach 1848 r. /.

                  Oraz:   „Musimy  świadomi  być  tego  żeśmy  Słowianie.
                              Żeśmy  między  Słowianami  Polacy,
                              a  między  Polakami  Ślązacy”./ Paweł  Stalmach  1848 r. /.

                                                     „Cała  nasza  godność  leży  w  myśli”  / wiedzy  i  kulturze /.
      / Błażej  Pascal,  1623 – 1662 /.   

         Kultura – racjonalne  dopełnienie  natury  ludzkiej.  Bez  religii  kultura  jest  absurdem.
         Religia  jest  zawsze  ogniskową  kultury.  
         Religia  chrześcijańska  jest  wyznacznikiem  cywilizacji  łacińskiej,  drogą  na którą
         Śląsk  wkroczył  w  845 roku. 

        Lux  et  Silesiae – „Światło  ze  Śląska”,  to  dla  nas  zobowiązanie.
        W  Polsce,  w  jej  historiografii  zapomniano  o  tym,  że  Polska  weszła  do  cywilizacji 
        łacińskiej  i  kultury  europejskiej   przez  Śląsk.
        Cywilizacja  to  metoda / a  nie  chaos /  ustroju  społecznego.
        / prawo  lenne – alodialne  i  ziemskie,  prawo  rycerskie,  lokacje  miast  i  wsi,  samorządy,
         zakony,  szpitale  i  szkoły,  obyczaj,  kultura  rolna,  budownictwo,  nauka............./.

        Jako  świadomi  Ślązacy,  w  imię  zachowania  naszej  tożsamości,  zobowiązani 
        jesteśmy  do  przeniesienia  śląskiego  dziedzictwa  w  następne  pokolenia.
        Nie  renegocjujemy  ani  amputujmy  naszej  historii.
        Robią  to  ideolodzy  i  politykierzy  różnych  nacji  narodowych  i  opcji  politycznych.
        Śląskiem  i  Ślązakami  w  historii  narodowej  i  powszechnej  grano.  
        W  świadomości  wielu  ludzi  i  społeczeństw,  istnieje  kompleks  Śląska.
        Ślązacy  nie  brali  udziału  w  upadku  państwowości  polskiej  w  XVII  i  XVIII  wieku,
        ale  II  RP,  PRL  i  III  RP  odbudowali. 
        Kompleksy  Śląska  próbowano  i  nadal  próbuje  się  leczyć  przez:
        dehumanizację   Ślązaka  i  śląskości  i  Śląska.
        Wyróżnik  kulturowy,  rasowy  i  klasowy  Ślą zaka,  zastąpiono  ostatnio  narodowym.



  - 2 -
        / Czynili  to  politycy  II  i  III  Rzeszy  Niemieckiej,  politycy  II  RP:  Józef  Piłsudski,
          wojewoda  śląski  płk. dr  Michał  Grażyński,  w  PRL  gen.  Aleksander  Zawadzki, 
        w  III  RP,   KPN,  Jarosław  Kaczyński,  czynią  to  niekiedy  ludzie  Kościoła  w  Polsce /.

         W  tej  sytuacji,  kiedy  ksenofobia  wielu  polityków  i  hierarchów  Kościoła  do  Śląska
         i  Ślązaków  jest  widoczna,  rola  Związku  Górnośląskiego,  statutowego  depozytariusza
         śląskiego  dziedzictwa,  jest  nie  do  przecenienia.
         Nie  możemy  zrywać  śląskiego  łańcucha  dziedzictwa  pokoleń.
         O  swoją  śląską  tożsamość  musimy  ciągle  walczyć.

         Emanacją  cywilizacji  łacińskiej,  Ruchu  Społecznego  „Solidarność”  i  statutowego
         programu  Związku  Górnośląskiego  jest  samorządność,  w  tym  ta  terytorialna.
         Cywilizacja  łacińska / i  statut  Związku  Górnośląskiego /  wyklucza  ideologię
         partyjniactwa  w  życiu  społecznym.

         Gwarantem  zgodności  statutowej  działalności  Związku  Górnośląskiego 
         z  wyznacznikami  cywilizacji  łacińskiej,  jest  stała  obecność  w  pracach  Zarządu 
         Związku  Górnośląskiego  i  pełniona  opieka  duszpasterska  nad  naszą  organizacją,
         ustanowionego  przez  abpa  metropolitę  górnośląskiego / katowickiego /
         ks.  dr  Damiana  Zimonia  kapelana  / początkowo  był  nim  ks.  dr  Oswald  Bulka, 
         ks.  Paweł  Buchta a obecnie ks. dr Arkadiusz Wuwer  oraz  nadanie  w dniu 
         01. 03. 2008  roku  patronatu                                                           świętego  Jacka  Odrowąża  Związkowi  Górnośląskiemu
         przez  Kongregację  Kultu                                                       Bożego  i  Dyscypliny  Sakramentów  Świętych  Stolicy 
         Apostolskiej  w  Watykanie.
         Uwaga. Inne  regionalne  organizacje  pozarządowe  na  obszarze  województwa
                      śląskiego,  nie  znalazły  ideowego  zakorzenienia  w  cywilizacji  i  kulturze
                      łacińskiej.  Nie  mają  także  opieki  duszpasterskiej  Kościoła  katolickiego.

                      Szum  medialny  wokół  ich  działalności,  nie  służy  integracji  obywatelskiej
                      na  Górnym  Śląsku  ani  w  Polsce.
                      Artykułowane  postulaty,  mają  często  tylko  charakter  roszczeniowy.

        Uprawniona  wydaje  się  być  teza,    że  za  polskość  na  Śląsku  płacą  Ślązacy,
        za  inność  na  Śląsku,  płacą  Ślązakom.
         
     
      4.   Pojęcie  Ślązaka  etnicznego.     Przypisany  do  miejsca  urodzenia  i  osiedlenia.

    /  pojęcie  bardzo  wąskie,  roszczeniowe,  antagonizujące /.

      5.  Pojęcie  Ślązaka  świadomego.  Utożsamiający  się  z  dziedzictwem  przodków,  
               pomnażający  to  dziedzictwo,  nie  renegocjujący     
               naszej  przeszłości,  dla  którego  Śląsk  staje  się 
               sensem  życia.

   / pojęcie  szerokie,  twórcze,  perspektywiczne.
                                                              Dotyczy  Ślązaka  etnicznego,  zaproszonego,  delegowanego
                                                              i  asymilowanego /.

      6.  Elita.     Grupa  ludzi  wyróżniająca  się  lub  uprzywilejowana
    w  środowisku,  świadoma  swej  tożsamości  i  pełnionej 

                misji  społecznej.
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      7.0  Statystyka.

      7.1.  Okresy  władania  na  Śląsku  w  latach.

           660 – 906,  czyli  246  lat............................................     Frankowie,
           w  tym  w  latach  818 – 906,  czyli  94  lata...............     książęta  Wielkich  Moraw,
           906 – 985,  czyli  79  lat..............................................     książęta  czescy,
           985 – 1038, czyli 53  lata............................................     książęta  i  król  Polan,
           1038 – 1050,  czyli  12  lat..........................................     książęta  czescy,
           1050 – 1290,  czyli  240  lat .......................................     Polacy,
           1290 – 1348,  czyli  58  lat   .......................................     Polacy  i  Czesi,
           1348 – 1526,  czyli  178  lat .......................................     Czesi,
           w  tym  w  latach  1469 – 1490,  czyli  21  lat ............    Maciej  Korwin,  król   Węgier,
           1526 – 1556,  czyli  30  lat   ........................................    Czesi  i  Habsburgowie,
           1556 – 1740,  czyli  186  lat ........................................    Austriaccy  Habsburgowie,
           1740 – 1920,  czyli  180  lat ........................................    Prusy  Hohenzollernów,
           z  wydzieleniem  w  latach  1763 – 1920  rejonu  Cieszyna  i  Opawy  na  rzecz  
           cesarstwa  Habsburgów  i  od  1919 roku  Czechosłowacji,  a  w  latach  1871 – 1918
           czyli  47  lat                         .........................................    II  Rzesza  Niemiecka,
           1920 – 1922,  czyli  2 lata   .........................................    Prusy  w  ramach
           Republiki  Niemiec  oraz   Międzynarodowej  Komisji  Rządzącej  i  Plebiscytowej,
           1922 – 1939,  czyli  17  lat  .........................................    województwo  śląskie  II  RP,
           Prowincja  Dolnośląska  i  rejencja  opolska  w  ramach  Republiki  Niemiec 
           i  III  Rzeszy  Niemieckiej,  oraz  Zaolzie  i  rejon  Opawy  w  Czechosłowacji,
           1939 – 1945,  czyli  6  lat    .........................................    Prusy  w  III  Rzeszy  Niemieckiej,
           1945 – 2013,  czyli  68 lat   .........................................    Polska,  Czechy.

        Ziemia  opawska  odpadła  od  Śląska  w  1038  roku.
        Ziemia  kłodzka  odpadła  od  Śląska  w  latach  1093 – 1740.  
        W  latach  1795 – 1807  do  Śląska  przyłączono  powiaty  pilecki  i  siewierski.
        Obszar  ten  nazwano  Nowym  Śląskiem.
        W  1816  roku  do  Śląska   przyłączono  Górne  Łużyce / Zgorzelec,  Zawidów /.
        W  latach  1939 – 1945  do  Śląska  przyłączono  zachodnie  powiaty  Małopolski / Jaworzno
        Chrzanów /,  a  z  województwa  kieleckiego – Olkusz.
        
         Pisana  historia  Śląska / 843 – 2013 /  liczy  1170  lat.
         Pisana  historia  Polski / 966 – 2013 /  liczy  1047  lat.

         Śląsk  we  władaniu:
         Czechów       – 445  lata,
         Polaków        – 436  lat,
         Habsburgów  - 392  lata,
         Franków       – 246  lat,
         Pruskich  Hohenzollernów – 178  lat,  a  Niemców  / od  1871 r. / - 74  lata.

         Chrześcijaństwo  na  Śląsku / 845 – 2013 /  liczy  1.168  lat.
         Reformacja  na  Śląsku  / 1521 – 2013 /  liczy  492  lata.
         Chrześcijaństwo  w  Polsce / 966 – 2013 /    liczy  1.047  lat.
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       7.2.  Ludność  na  Śląsku.
           Rok 990. Obszar  w  dorzeczu  górnej  Wisły  i  Odry,   pomiędzy  Przemszą  i  Brynicą 

                na  wschodzie,  a  Bobrem  i  Pisą  na  zachodzie,  ok. 40 – 44  tys.  km.  kw.
    Ludność – ok.  300  tysięcy  mieszkańców.                 
    Etnika – Słowianie  z  nad  Dniepru  i  Dolnego  Dunaju / VI  i  VII  wiek /.

                            Plemiona:  Działoszanie  k.  Głogowa,  Ślężanie  k.  Wrocławia  i  Trzebnicy,
                            Opolanie  k.  Opola,  Gołęszyce  k.  Cieszyna,  Raciborza  i  Opawy,
                            Głupie  Głowy – rejon  Głubczyc.

          Rok 1619. Obszar  o  powierzchni  ok. 40  tys.  km.  kwadratowych.
     Ludność: 1.570. 000  mieszkańców.

          Rok 1648. Obszar  o  powierzchni  ok. 40  tys.  km.  kwadratowych.
     Ludność:  1.040. 000  mieszkańców / po  wojnie  30.  letniej /.

          Rok 1740.  Obszar  o  powierzchni  ok. 40  tys.  km.  kwadratowych.
      Ludność:  1.160. 000  mieszkańców.

          Rok 1763.  Obszar  Śląska  pruskiego  / prowincji /  –  ok. 36  tys.  km.  kwadratowych. 
                             Obszar  Śląska  austriackiego  -  ok. 4,5  tys.  km.  kwadratowych.

          Rok 1816.  Prowincja  pruska  Śląsk,  liczy  ok.  38  tys.  km.  kw.
      Ludność:  1.992.598  mieszkańców,  w  tym  1.090.847  protestantów / 54,47 % /,

                             885.275  katolików / 44,43 % /.

                             Rejencja  opolska  liczy  13.230,36  km.  kw.  I  516.618   mieszkańców,
     w  tym  470.162  katolików / 91,01 % /  i  38.848  protestantów / 7,52 % /.

          Rok 1849.  W  prowincji  pruskiej  Śląsk  żyje  3.061.593  mieszkańców,
      w  tym  1.569.248  protestantów / 51,23 % / i  1.459.891  katolików / 47,69 % /.
      Rejencja  opolska  liczy  965.912  mieszkańców,  w  tym  852.862  katolików

                              / 88,30 % /  i  96.372  protestantów / 9,98 % /.

   Rok 1910         Obszar  rejencji  opolskiej / Regierungsbezirk  Oppeln / wynosi  13.230,36
                             km. kw.  i  liczy  2.207.981  mieszkańców,  w  tym  1.258.138  mówiących
                             po  polsku  / 56,9 % /.    

  30.11.1920.        Pruskie  Zgromadzenie  Konstytucyjne  uchwaliło  konstytucję
                             Wolnego  Państwa  Pruskiego,  w  skład  którego  weszły,  m.  innymi:
                             Prowincja  Dolno  i  Górnośląska.

  20.03.1921.        Plebiscyt  na  Górnym  Śląsku.  Obszar  plebiscytowy – 11.008  km.  kw.
                             / 83 % /  rejencji  opolskiej.
                             Wynik  plebiscytu. Za  Prusami:  707.365  głosów. / 60 % /.
                                                            Za  Polską:     479.365  głosów / 40 % /.
                                        
  Rok 1922.         Obszar  Śląska  pruskiego  / prowincji /  – ok.  40  tys.  km.  kw.
                             Obszar  rejencji  opolskiej – 10.016,36  km.  kw.  i  1.116.500  mieszkańców.
                             Obszar  Śląska  polskiego  - 3.214  km.  kw. i  996.500  mieszkańców / Ślązaków/

                 w  województwie  śląskim,  o  powierzchni = 4.216  km.  kw. 
                             Obszar  Śląska  czeskiego – ok.  4 tys.  km.  kw.
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  Rok 1938.         W  województwie  śląskim  żyje  ok. 1.4  mln.  mieszkańców, 
                            w  tym  160  tys.  Niemców.

  08.10.1939.       Dawne  województwo  śląskie  / wraz  z  Zagłębiem  Dąbrowskim  i  zachodnimi
                            powiatami  Małopolski  / wcielono  do  prowincji  Śląsk.
                            Historyczny  Śląsk  znowu  w  granicach  z  1740 roku.  
                            Prowincja  Śląsk  / w  granicach  szerszych /  obejmuje  obszar  47.597  km.  kw.
                            i  liczy  ok.  7,7  mln.  mieszkańców.

  01.11.1939.      Utworzona  została  rejencja  katowicka. 
                           Na  obszarze  8.926  km.  kw.,  żyje  ok. 2,9  mln.  mieszkańców.

  01.01.1941.      Prowincję  Śląsk  /  7.462.061  mieszkańców  i  obszarze  47.597  km.  kw. /    
    podzielono  na   Prowincję  Dolno  i  Górnośląską,  po   dwie  rejencje  każda. 

                           Prowincja  Dolnośląska  liczy  3.287.444  mieszkańców  i  26.980 km.  kw.

                           Prowincję  Górnośląską  / 4.174.617  mieszkańców  i  20.617  km.  kw.  tworzą:

                           rejencja  opolska – 1.350.202  mieszkańców  i  11.694  km.  kwadratowych, 
                           rejencja  katowicka – 2.824.415  mieszkańców   i  8.923  km.  kwadratowych.

   01.01.1945.    Prowincja  Górnośląska  liczy  ok.  4,7  mln.  mieszkańców, 
                          w  tym  ok.  450  tys.  ewakuowanych  / bombardowania  /  z  głębi  Rzeszy.
                          W  styczniu  br.  ok.  1,6  mln.  osób  zbiegło  do  Czechosłowacji,
                                                     ok.  1,6  mln.  osób  do  Bawarii,  Saksonii  i  Turyngii,
                                                     ok.  1,5  mln.  osób  pozostanie  na  Górnym  Śląsku.

  
  01.03.1945.  Utworzone  zostało  województwo  śląskie.

  09.05.1945.  Na  historycznym  Śląsku  pozostało  ok. 2,5  mln.  mieszkańców / autochtonów /.
                                                                        
  17.07.1945.  Konferencja  Pokojowa  w  Poczdamie.  
                       Decyzja  o  wysiedleniu  Niemców  z  tymczasowych  granic  Polski.
                       Do  końca  roku,  ze  Śląska  wysiedlono  2.698.903  Niemców, 
                       w  tym  z  Górnego  Śląska   ok. 600  tysięcy.

  14.02.1946.  Na  Dolnym  Śląsku  / dawna  prowincja  dolnośląska / żyje  ok. 1,4  mln.  Niemców,
                       Na  Górnym  Śląsku, / dawna  rejencja  katowicka  i  opolska  /
                       żyje  ok. 180  tys.  Niemców.

  01.01.1947.  W  wyniku  przeprowadzonej  weryfikacji,  obywatelstwo  polskie  w  dawnej
                        rejencji  opolskiej  otrzymało  ok.  786  tysięcy  osób / ok. 70 %  ludności  rodzimej /
                        a  w  dawnej  prowincji  dolnośląskiej – ok. 16  tys.  osób.

  31.01.1947.  Z  terenów  Centralnej  i  Wschodniej  Polski,  na  Śląsk  przybyło  ok. 2.630  tys. os.

  25.02.1947.  Na  mocy  ustawy  nr  46  Alianckiej  Rady  Kontrolnej,  Prusy  / Borussia /
                       jako  podmiot  prawa  międzynarodowego  przestały  istnieć.
                       Państwo  pruskie  wyrosło  na  reformacji / 1525 r. /  i  sekularyzacji / 1810 r. /.
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                       Ziemie  na  wschód  od  Odry  i  Nysy  Łużyckiej  opuściło  ok. 14  mln. 
                       Prusaków – obywateli  III  Rzeszy  Niemieckiej. 

  02.1946 – 10.1947.  Dolny  Śląsk,  w  773  transportach  kolejowych  opuściło  1.289.562  
                                   Niemców.         

  Rok 1985.   Od  roku  1945 z  Górnego  Śląska,  nie  licząc  uciekinierów  przed  frontem    
           i  tych  późniejszych,  legalnie  wyemigrowało  ok.  1.280  tys.  osób.

  Rok 2002.   Województwo  śląskie  liczy: ok. 4.654.000  mieszkańców  i 12.333 kw.  kw.
                      Województwo  opolskie  liczy: ok. 1.000.000 mieszkańców  i   9.412  km.  kw.
                      Województwo  wrocławskie  liczy:  2.915.238  mieszkańców  i  19.946,74  km.  kw. 

          Razem:   ok.  8.569.238  mieszkańców  i  41.691,74  km.  kw.

                      Od  roku  1945  na  Śląsk  przybyło  ok. 7.0  mln.  osób,  w  tym  ok.  70 %  z  Polski
                      Centralnej  i  Wschodniej / 4,9  mln. /,  a  ok.  30 %  z  Kresów  Wschodnich  II  RP.

                      Stosunek  ludności  przemieszczonej  po  1945  roku  na  Śląsk  do  ludności
                      autochtonicznej  na  Śląsku  wynosi,  jak:     82 : 18 / ok. 1,5  mln.  Ślązaków /.
                      w  województwie  śląskim,  jak:                    70 : 30 / ok  1,4  mln.  Ślązaków /.

  Rok 2011.  Wg  spisu  powszechnego  GUS,  36,085  mln.  osób  zadeklarowało  narodowość 
                      polską,  809  tys.  śląską, / 362  tys.  jako  jedyną,  a  415  łącząc  ją  z  polską /,
                      228  tys.  kaszubską,  109  tys.  niemiecką,  48  tys.  ukraińska,  47  tys.  białoruską,
                      a  po  kilkanaście  tysięcy  - romską,  rosyjską,  amerykańską  i  łemkowską.

   7.3.   Geneza  śląskich  elit.
            Porządek  prawny  Frankonii  i  Śląska.  Ustanowienie  prawa  władania. 

   Rok 800.    Cesarz  Karol  Wielki,  władca   cesarstwa  zachodniorzymskiego,  z  namaszczenia
                      papieża  Leona III,  w  jego  imieniu  ustanawia  i  realizuje  prawo  oparte 
                      na   kanonach   Kościoła.  
                      Administracyjnie  tworzy  księstwa  i  hrabstwa,  ustanawia   w  nich  władanie.

          Administracyjnie  tworzy  parafie,  biskupstwa  i  prowincje  kościelne. 
                      Powołuje  proboszczów,  biskupów  i  abp  -  metropolitów  oraz  opatów.
                                                                        
    Wiek X – XII.  Tworzenie  prawa  lennego,  czyli  „Lehnrecht”.
                              Tworzenie  prawa  rycerskiego,  czyli  „Ritterrecht”.

       / patrz:„Znaczące  rody  szlacheckie  w  ziemi  bytomskiej, z  dnia 30.11.2012 r /.

       Piastowie  nie  są  Ślązakami.  Rozprawiali  się  z  miejscowymi  elitami.
       / patrz: „Historyczne  rody  w  Hucie  Goduli........”,  z  dnia  19.09.2012 r. /.

     7.4.  Elity  na  Śląsku. 
            Teza.  „Prawdziwi  bohaterowie  historii  to  nie  zdobywcy  a  święci”.  Henri  Bergson.
                       /  patrz:  „Postscriptum”  oraz   Elity  na  Śląsku  miarą  jego  wielkości”/.
            Święci – 8,  błogosławieni – 16,  kandydaci  na  ołtarze – 46,  mistycy – 5.
            Biskupi  -  ordynariusze  wrocławscy  - 58,  w  tym  wielu  Ślązaków.
            Biskupi  sufragani  wrocławscy          – 60,  w  tym  wielu  Ślązaków.
            Kardynałowie,  biskupi,  przeorzy  i  opaci  z  Górnego  Śląska – 70.
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            Ślązacy - laureaci  nagrody  im.  Alfreda  Nobla – 12.
            Ślązacy - ludzie  kultury  i  nauki,  zakony,  budowniczowie,  księża  i  nauczyciele,
            politycy  i  prawnicy,  stali  się  pomostem  Polski  do  Europy.

     7.5.  Wymiana  elit  na  Śląsku.
             Pierwszej  wymiany  śląskich  elit  dokonali  Piastowie. 
             Piastowie  nie  byli  Ślązakami.  Usuwali  wielu,  w  tym  np.  Piotra  Własta,  palatyna.

             Druga  nastąpiła  po  powrocie  synów  Bolesława  Krzywoustego  na  Śląsk / 1163 r. 
             Konrada  do  Głogowa  i  Legnicy,
             Bolesława  Wysokiego  do  Wrocławia,
             Mieszka  Plątonogiego  do  Cieszyna,  Raciborza  a  później  i  Opola.
             Wzmożona  kolonizacja  przez  dwory  książęce  i  klasztory.
             Na  Dolnym  Śląsku,  na  947  rycerzy,  11 %  to  przybysze  z  zewnątrz.
             Na  Górnym  Śląsku,  na  245  rycerzy,  6.  to  przybysze,  w  tym  5.  to  Czesi.
             Rok 1241.  Najazd  Mongołów  na  Śląsk.  Na  Legnickim  Polu  wyginął  kwiat  rycerstwa.

             Trzecia  wymiana  śląskich  elit.  W  latach  1265 – 1270,  na  ziemiach  niemieckich
             klęska  głodu.  Przeludnienie  i  głód  ziemi. Emigracja  za  chlebem,  służbą  i  ziemią.
             Rycerze  i  ministeriałowie -  przybysze,   osadnictwo  miast  i  wsi,  klasztory.
             Na  Śląsk  / ok.  350  tys.  mieszkańców /  przybyło  ok.  100  tys.  osadników.
             Polska  liczy  wówczas  ok.  1.250  tys.  mieszkańców.
             Osadnicy  - rycerze  i  ministeriałowie  na  Śląsku,  pochodzą  z:
             Górnych  Łużyc – 25 %,  Dolnych  Łużyc – 10 %,   Miśni  -  25 %,  Turyngii – 10 %,
             Brandenburgii,  Anhaltu,  Starej  Marchii – 20 %,
             Bawarii,  Szwabii,  Czech  i  Moraw – 5 %,  Brunszwiku  i  Westfalii – 5 %.

             Koniec  XIII  w.  Rycerstwo  / elita /  na  Śląsku: 
              ok.  67 %,   to  rycerze  polscy / śląsko – polskich  korzeniach /,
                     33 %,   to  rycerze  obcy / korzeniach  nie  śląskich,  nie  polskich /.
             Rok 1369.  33 %  to  rycerze  polscy,  67 %,   to  rycerze  obcy.
             Rok 1418.  16 %, to  rycerze  polscy,  84 %,   to  rycerze  obcy.

             Reformacja  na  Śląsku:  w  latach  1521 – 1569  książęta  świeccy  stali  się  protestantami.

             Lata 1618 – 1648. Populacja  ludność  Śląska  zmalała  o  ok. 30 %,  / 1.570 – 1.040  tys. /.
             Rekatolizacja  Śląska,  zmienia  skład  etniczny  / i  narodowy / jego  elity. 

   Rok 1763.  Religią  państwową,  panujących  jest  protestantyzm /  kalwinizm – pietyzm /. 
          Wymiana  urzędników  austriackich  na  brandenburskich,  na  protestantów. 

                      Kolonizacja  w  infrastrukturze  przemysłowej / 60  tys.  kolonistów  z  rodzinami /.
  Rok 1873 – 1882.   Kulturkampf  w  Prusach / i  na  Śląsku /.
  Rok 1922.   Kosmetyczna  czystka  etniczna  na  Górnym  Śląsku. 
  Rok 1933 – 1945.  Czystka  etniczna / i  rasowa /  na  Dolnym  Śląsku.
  Rok 1939 – 1945.  Czystka  etniczna  i  narodowa  na  Górnym  Śląsku.
  Rok 1945.   Ucieczka  i  wypędzenie  śląskich  elit.  Czystka  etniczna  i  narodowa  na Śląsku.
             Marginalizowanie  polskiej,  lokalnej  elity /  jako  idiotyzm  kompetencji  ! /.
                       Elity  ideologicznego  chowu  czekają  w  Zagłębiu  Dąbrowskim  i  woj.  kieleckim.

  Wnioski.     O  prawdę  historyczną  Śląska,  Ślązacy  muszą  walczyć  sami !
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                     Czesi  mają  w  godle  państwowym,  obok  Lwa  i  tarczy  Moraw,  śląskiego  orła.
                     Mają  uniwersytet   i  muzeum  śląskie  w  Opawie.
                     Dlaczego  Wojsko  Polskie  nie  wyzwalało  Ślaska  w  1945 roku ?
                     Polacy  / niektórzy  naukowcy  i  politycy /  kwestionując  polskość  Śląska,
                     podważają  jedność  narodu  polskiego / F. Goetel,  J.  Piłsudski  i  inni /.
                     Kościół  w  Polsce  nie  znalazł  miejsca  dla  Augusta  kardynała  Hlonda
                     prymasa  Polski  w  Świątyni  Opatrzności  Bożej  w  Wilanowie.
                     Niemcy  kultywują  śląskie  tradycje,  ustanawiają  śląskie  fundacje  i  muzea.
                     Podtrzymują  kult  / nieistniejących /  Prus / Borussia  Dortmund  i  M - Gladbach /.

  Przykłady.  Patrz  wystąpienia  polityków  II  i  III  Rzeszy  Niemieckiej.
                     Patrz  wystąpienia  wojewody  śląskiego  płk.  dr  Michała  Grażyńskiego.
                     Patrz  przypadek  Powstańców  Śląskich  i  Wojciecha  Korfantego.
                     Patrz  Konstytucja  Marcowa  z  1935 r.  i  dekret  KRN  z  06.05.1945 roku.
                     Patrz  wystąpienia  wojewody  śląskiego  generała  Aleksandra  Zawadzkiego.
                     Patrz  na  problem  zawłaszczania  w  Polsce  Wincentego  z  Kielczy  i  innych.
                     Patrz  na  dokonany  podział  środków  na  Euro – 2012 / Lipiec.  E.  Jakubiak /.
                     Patrz  na  problem  Muzeum  Śląskiego  i  wydumane  problemy.
                     Patrz  na  żenujący  brak  wiedzy  i  kompetencji  radnych  PO  i  PIS  w  sejmiku
                     śląskim / uchwała  z  05.2012 r.  w  sprawie  F.  W.  Redena,  Johna  Baildona.........   /.
                     Brak  zdolności  koncyliacyjnych  u  radnych  RAŚ.  Zawężanie  historii  Śląska
                     do  okresu  pruskiego  odbierane  jest  / i  będzie /  w  Polsce   jako  prowokacja.

 Problemy:  Pomijanie  dokonań   Augusta  kardynała  Hlonda – prymasa  Polski  w  Kościele.
                     / Abp  S.  L. Głódź,  z  dnia  10.02.2013 r,  -  tylko  S. Wyszyński  i  tylko  J. Glemp /.
                     Jarosław  Kaczyński  - „Śląskość  to  zakamuflowana  opcja  Niemiecka” .
                     Brak  reakcji  posłów  PIS  ze  Śląska  na  taką   głupią  prowokację.
                     Arogancja  i  buta  radnych  PO  w  Sejmiku  Śląskim / Kolej  Śląska /  i  w  Mieście.
                     / brak  „Strategii.........  zintegrowanego  rozwoju  Miasta  do  2015 r.” /.

  Istota.         Kto  sobie  radzi  z  arytmetyką  wyborczą,  może  nie  słuchać  sumienia.          
                      Samorząd,  jako  zdobycz  przemian  ustrojowych  „Solidarności”,  w  Polsce,
                      stał  się  funkcją  partyjniactwa,  nie  mającego  odniesienia  do  Ewangelii.
                      W  Mieście,  po  „demokratycznym”/ ! /  usunięciu  w  2000 r.  ze  sceny  politycznej
                      „ludzi  przemian  i  formacji  katolickich”,  beneficjentami  władzy  zostali  ludzie

          z  „słusznie  minionej  epoki”,  wspomagani  przez  tych,  którzy  w  swojej
                      nieuprawnionej  retoryce  politycznej, nadużywają  słów Ewangelii i Nauki  Kościoła.
                      
  8.  Realne  zagrożenia  dla  Śląska.

       Polska  nie  zna  pojęcia  i  nie  ma  tradycji  autonomii   w  zakresie  jurysdykcji, 
       skarbu,  policji,  szkolnictwa,  gospodarki,  ekologii  i  innych.  Przeważa  koncepcja  

                   martyrologii  narodowej  i  centralizmu  władzy  w  Warszawie.
                   Formy  wyrazu  protestu  społecznego,  jak  manifestacje  „smoleńskie”  organizowane
                   na  wzór   fakelzugów  SA,   z  krzyżami  i  niegodnymi  hasłami  na  transparentach,
                   poprzedzane  Eucharystią,  czynią  z  Kościoła  Powszechnego – narodowy,  polski.
                   Restrukturyzacja  przemysłu  bez  alternatywy  dla  pracujących.  Ekologia  i  zdrowie.
                   Brak  określonych  i  wyznaczonych  barier  rozwoju  Śląska  i  Górnego  Śląska.  
                   Wyczerpanie  się  zasobów  naturalnych.  Brak  procedur  usunięcia  barier  rozwoju.  
                   Niewłaściwa  alokacja  środków  unijnych  / w  sfery  nieproduktywne /.
                   Brak  określonych  i  wyznaczonych,  branżowych  stymulatorów  rozwoju. 
                   Odejście  od  istoty  samorządności.  Preferowanie  partyjniactwa / i  obcych  elit /.  
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