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Ńyma Wos gańba, Pańe Preześe?  

Ńyma Wos gańba traktować Ślůnsk a Ślůnzokůw choby gorszo zorta?  

Ńyma Wos gańba uoszydzać hajerůw? 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

piszę do Pana, bo głęboko leży mi na sercu przyszłość mojego regionu, uznanego przez wielu 

za gospodarcze serce Polski – Śląska.  

Śląsk stoi przed ogromnym wyzwaniem wynikającym z konieczności transformacji 

energetycznej. Ta transformacja musi być transformacją sprawiedliwą, w jej centrum musi stać 

człowiek. Ślązaczki i Ślązacy muszą zostać potraktowani w tym procesie z godnością 

i szacunkiem. Ich warunki bytowe i materialne muszą zostać zabezpieczone. Górnicy w wieku 

emerytalnym muszą dostać zasłużone świadczenia; ci, którzy wciąż są w wieku produkcyjnym 

- nowe atrakcyjne miejsca pracy. Na Górnym Śląsku muszą powstawać nowe inwestycje, 

szczególnie te związane z energią odnawialną, badaniami, nauką i kulturą. 

W czterech kampaniach wyborczych, które mieliśmy przez ostatnie dwa lata, politycy Prawa 

i Sprawiedliwości odmieniali Śląsk przez wszystkie przypadki. Zabiegając o śląski elektorat 

mamiono i oszukiwano górników, zakłamywano rzeczywistość, padały baśniowe słowa 

o ,,dwustu latach wydobycia węgla kamiennego”. Rozdawano bułki przed kopalniami – nawet 

w tak prymitywny sposób próbowano górników przekupić. Nie pierwszy zresztą raz.  

Tuż po wyborach okazało się, jak bardzo czerstwe były te bułki. Protesty górników, których 

jesteśmy obecnie świadkami, pokazują, jak bardzo rząd Zjednoczonej Prawicy górników 
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lekceważy, jak bardzo jest w sprawach transformacji energetycznej nieudolny, jak bardzo - po 

prostu - o Śląsku zapomniał. 

Górnicy na to sobie nie zasłużyli. Nie zasłużyli na to, żeby im kłamać, żeby im opowiadać 

bajki. Zresztą, to zbyt rozsądni ludzie, żeby w nie wierzyć. Nie zasłużyli na trzymanie ich 

w niepewności. Nie zasłużyli, żeby proces transformacji, który jest po prostu koniecznością, 

zrzucić na ich, i tylko ich barki. Nie zasłużyli na to, żeby Polska zostawiła ich z tym 

wyzwaniem samych. 

Panie Prezesie, 

wzywam Pana, żeby Pan zaczął górników szanować. Żeby Pan zaczął szanować Ślązaków 

i Ślązaczki, śląski przemysł, kulturę i język. Nie jesteśmy obywatelami drugiej kategorii, nie 

damy się w Polsce do takiej roli zepchnąć. 

Niech rząd Zjednoczonej Prawicy zacznie rzeczywiście pracować nad projektem 

Sprawiedliwej Transformacji regionów górniczych. Niech rząd Zjednoczonej Prawicy nie 

godzi się w Radzie UE na obniżenie środków na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, jak to 

już się raz stało. Niech rząd Zjednoczonej Prawicy słucha górników i włączy ich do procesu 

przeprowadzania zmian na Śląsku. Oni wiedzą, o czym mówią. 

Proszę także Pana o wsparcie w moich staraniach, w moim autorskim pomyśle, aby Katowice 

wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią zostały Europejską Stolicą Kultury w 2029 

roku. To wielka szansa dla śląskiego i zagłębiowskiego środowiska zakopać historyczne 

podziały i pokazać całej Europie siłę kultury tego regionu. 

 

Z poważaniem, 

(-) Łukasz Kohut 

Śląski Poseł do PE 

 

 


