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90 ROCZNICA POWSTAŃ ŚLĄSKICH
29.04 br. w konferencji naukowej "Poszli chłopcy z jednego familoka" poświęconej 90
rocznicy Powstań Śląskich licznie uczestniczyli członkowie katowickiego PiS oraz Katowickiego
Klubu "Gazety Polskiej". Organizatorami konferencji byli poseł Maria Nowak oraz Klub Myśli
Politycznej im.Lecha Kaczyńskiego w Chorzowie. Obecni byli liczni członkowie PiS w
Katowicach w tym radni Piotr Pietrasz, Wiesław Mrowiec i Krystyna Panek.

Salę Sejmiku Śląskiego wraz z galeriami szczelnie wypełniła młodzież oraz członkowie i
sympatycy PiS i Katowickiego Klubu "Gazety Polskiej". Na początku konferencji
przewodniczący Klubu Radnych PiS w Sejmiku Śląskim Czesław Sobierajski powitał wśród
gości Wiceprezydenta Katowic Marcina Krupę, wnuka Stanisława Ligonia pana Andrzeja
Sas-Jaworskiego oraz komendanta okręgu Związku Strzeleckiego. Później do gości dołączył
senator Bronisław Korfanty. Mimo zaproszenia nie było przedstawiciela marszałka
województwa ani wojewody - mimo wcześniejszego potwierdzenia. Na konferencję przybyli
dziennikarze TVP Info, Radia Katowice i Radia eM.

Pierwszym elementem konferencji było odśpiewanie "Roty" z akompaniamentem trąbki i
chóru Schola. Naukowcy pod przewodnictwem dr Jacka Siebela przedstawili historię wszystkich
trzech Powstań Śląskich - oczywiście w ogromnym skrócie. Przypomniano wyniki plebiscytu w
Katowicach i ościennych gminach (dzisiaj dzielnicach miasta). Wszystkie materiały z konferencji
mają być wydane jako publikacja.

Konferencję podsumował prof. Zygmunt Woźniczka, członek komitetu honorowego poparcia
Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich 2010 r. Mówił o powstaniach śląskich jako
sprawach nadal wywołujących żywe emocje. Mieszkańcy obszaru plebiscytowego stanęli przed
dramatycznym wyborem podobnie jak później podczas II wojny światowej, gdy ludzie z rodzin
powstańczych trafiali do Wehrmachtu skąd czasem uciekali do wojska polskiego na Zachodzie.
Interesująca była analiza niemieckich opisów powstań i plebiscytów. Dla ówczesnych
niemieckich historyków było całkowicie niezrozumiałe dlaczego 40% mieszkańców prowincji
uważanej za niemiecką głosowało za przyłączeniem do Polski oraz organizowało powstania.
Przypomniał także, że Wojciech Korfanty był politykiem skutecznym któremu udało się
zrealizować bardzo trudny cel.
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Na zakończenie poseł Maria Nowak wręczyła nagrody uczniom laureatom konkursu
plastycznego. Po konferencji jej organizatorzy i uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem
Wojciecha Korfantego.

Piotr Pietrasz
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