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Śląsk/Andrzej Roczniok
Andrzej Roczniok urodzony 29.10.1958 w Zabrzu. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im.
Włodzimierza Ilicza Lenina w Zabrzu (1979). Od 16 roku życia na samodzielnym utrzymaniu.
Ojciec 3 dzieci: Kamil (1986), Anna (1994), Aleksandra (2000)
1979 zatrudniony w Państwowych Magazynach Usługowych w Zabrzu, 1980-1991 listonosz
w zabrzańskim oddziale Poczty Polskiej.
Od IX 1980 członek „S”: wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, nast. członek Komisji
Oddziałowej w oddziale Poczty Polskiej w Zabrzu. 1980-1981 przewodniczący koła KPN w Zabrzu
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za Przekonania w Zabrzu. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, nast.
Raciborzu, Strzelcach Opolskich, w Zabrzu-Zaborzu, Nowym Łupkowie, Rzeszowie-Załężu
(po wykryciu instalacji podsłuchowej budynek tego więzienia został zdemolowany), ponownie
w Nowym Łupkowie i znów w Zabrzu-Zaborzu 11 XII 1982 zwolniony. W trakcie internowania brał
udział w drukowaniu czasopisma dla internowanych „Nasza krata”, w nagrywaniu audycji radia dla
internowanych oraz został oskarżony o pobicie funkcjonariusza Służby Więziennej w Zabrzu oraz
nazywanie go „klawiszem”. Rozpatrująca sprawę sędzina w Zabrzu widząc drobną sylwetkę
Rocznioka wybuchnęła śmiechem na sali rozpraw kiedy ujrzała dobrze zbudowanego klawisza.
Po wyjściu z internowania stanął na czele zabrzańskiego podziemia solidarnościowego, 1982-1989
kolporter niezależnych wydawnictw, w tym książek i kaset magnetofonowych; drukarz i autor tekstów
do niezależnego „Gońca Zabrzańskiego” oraz wydawanych przez Antoniego Macierewicza
„Wiadomości”, organizator sprzętu i transportu. W 1983 organizator niezależnej biblioteki
w prywatnych mieszkaniach Grażyny Hajdy i Janiny Paluch, działającej do 1989. 1985-1987
założyciel, wydawca, redaktor i dystrybutor niezależnego miesięcznika „Feniks” oraz kaset
magnetofonowych. W 1988, w trakcie obrad Okrągłego Stołu, wraz z Grzegorzem Kucierą
i J. Andrzejewskim powołał na poczcie w Zabrzu jawną Komisję Zakładową NSZZ Solidarność.
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Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność.
1989-1992 założyciel i prezes Stowarzyszenia Zabrzański Ośrodek Chrześcijańsko-Demokratyczny.
Od 1991 prowadzi własną działalność gospodarczą. 1990-1994 radny Miasta Zabrze z listy Bloku
Chrześcijańsko-Demokratycznego, 1990-1991 członek Zarządu Miasta, jako że KO Solidarność
doprowadził do wyboru na Prezydenta Miasta ostatniego komunistycznego Prezydenta, doprowadził
do odwołania Zarządu Miasta, głosując za odwołaniem samego siebie.
1993-2005 członek Zarządu Śląskiego UPR (wystąpił w 2005 r.), 2005-2007 członek Rady Naczelnej
Ruchu Autonomii Śląska (wystąpił w 2007 r.). Od 2005 przewodniczący (niezarejestrowanego)
Związku Ludności Narodowości Śląskiej; wydawca i redaktor naczelny „Kuriera Chadeckiego”,

"Kuriera Zabrzańskiego" „Kurierem przez Zabrze”, pisywał artykuły w dodatku katowickim Gazety
Wyborczej.
Jest prowadzącym Związek Ludności Narodowości Śląskiej organizacji śląskiej mniejszości
narodowej. Jako, że władze odmawiają rejestracji ZLNS stowarzyszenie to działa nielegalnie. Andrzej
Roczniok zawezwał do deklarowania narodowości śląskiej w trakcie spisu powszechnego w 2002 r.
Z ramienia RAŚ został koordynatorem akcji deklarowania narodowości śląskiej w czasie Spisu
Powszechnego. Jako, że rachmistrzowie nie chcieli przyjmować deklaracji o przynależności do
narodowości śląskiej oraz używaniu języka śląskiego w domu interweniował skutecznie
z P. Długoszem i G. Kozubkiem u parlamentarzystów z Parlamentu Europejskiego. Przygotował także
materiały, które znalazły się w raporcie ONZ, który wytykał Polsce fałszowanie Spisu Powszechnego.
Doprowadził do nadania językowi śląskiemu kodu ISO 639-3 "szl" w dniu 18 lipca 2007 r. oraz
wpisania języka śląskiego na tzw. listę języków świata prowadzoną przez SIL, (Infoterm (ISO)
i Bibliotekę Kongresu USA. Fakt rejestracji języka próbowali zdyskredytować Teresa Semik
z Dziennika Zachodniego oraz J. Gorzelik i B. Świderek z RAŚ. Jako przedstawiciel języka śląskiego
wziął udział w powołaniu w dniu 13 grudnia 2003 r. w Gdańsku organizacji PolBLUL (Unia Języków
Regionalnych i Mniejszościowych w Polsce) odnogi EBLUL (Europejskie Biuro Języków Rzadziej
Używanych).
Zainicjował i współorganizował konferencję "Śląsko godka - jeszcze gwara czy jednak już język?",
która odbyła się 30 czerwca 2008 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach i uważana jest za
przełomową w kodyfikacji języka śląskiego. Na jego zaproszenie zebrał się zespół, którym rozpoczął
pisanie śląskiego elementarza (Ślabikorz), który 10 sierpnia 2009 r. w Cieszynie przyjął ostatecznie
zasady zapisu języka śląskiego. W pracach nad zasadami pracowali: prof. Jolanta Tambor, Jan Hahn
(Przymierze Śląskie, Józef Kulisz (Danga), Bogdan Kallus (Związek Górnośląski), Mirosław Syniawa
(Pro Loquella Silesiana), Andrzej Roczniok (Związek Ludności Narodowości Śląskiej). RAŚ nie
wydelegował swojego przedstawiciela. W grudniu 2012 powołał następny Zespół Stanadryzacyjny
(Andrzej Szczeponek, Józef Porwoł), który ustandaryzował: Srogo buchsztaba i Numeralesy. W 2008
r. napisał projekt ustawy o nadaniu językowi śląskiemu statusu języka regionalnego, który złożył
w sejmie poseł Krzysztof Szyga ówczesny prezes Związku Górnośląskiego. W 2012 r. wraz z Pawłem
Helisem skutecznie interweniował u posła Piotra Chmielowskiego o wsparcie trzeciego już projektu
tej ustawy, gdyż poseł M. Plura miał problem z zebraniem podpisów pod projektem.
W lipcu 2007 r. zainicjował obchody 1144 rocznicy Chrztu Śląska. Po osobistym udziale w tych
obchodach J. Gorzelik zaatakował A. Rocznioka, twierdząc, że nie było żadnego Chrztu Śląska, tylko
rozpoczęła się chrystianizacja, tak jakby nie było Chrztu Polski tylko jej chrystainizacja.
W styczniu 2005 r. skutecznie wsparł ratowanie polskich mszy w Essen w Niemczech, które pod
pretekstem problemów finansowych chciano zlikwidować.

Doprowadził do postawienia pomnika w miejscu polskiego obozu koncentracyjnego Zgoda
w Świętochłowicach. Pomnikiem jest oryginalna brama tego obozu.
Doprowadził do ujawnienia informacji, że po styczniu 1945 r. na terenie Oświęcimia istniały co
najmniej 4 obozy koncentracyjne dla Ślązaków (2 polskie i 2 sowieckie). Również na terenie
Brzezinki istniały po wojnie obozy koncentracyjne. W tej sprawie wraz z D. Jerczyńskim
interweniował w UNESCO. Wsparł z R. Kołodziejczykiem także Józefa Jańczę w staraniach
o upamiętnienie w Oświęcimiu Ślązaków przebywających po styczniu 1945 r. w obozach
koncentracyjnych na terenie tego miasta, za co został zaatakowany przez J. Gorzelika.
28.08.2008 wraz z Rudolfem Kołodziejczykiem w imieniu ZLNS zwrócił się z apelem do premiera D.
Tuska o szybkie przez Polskę uznanie niepodległości Abchazji i Osetii Płn. potępiając agresję Gruzji
na Osetię Płn.
22.08.2009, w trakcie polsko-rosyjskiej dyskusji w 70 rocznicę napaści Niemiec na Polskę, przyłączył
się z R. Kołodziejczykiem do zarzutów Rosji, że Polska dla potrzeb doraźnych fałszuje historię,
zarzucając próby usunięcia z książek do historii faktu udziału Polski w rozbiorze Czechosłowacji oraz
zbrodniczą działalność Polski na Śląsku po styczniu 1945. Po bezpardonowych atakach mediów na
niego znalazł poparcie u prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, który 1.09.2009 uznał wejście
do Czech w 1938 za grzech i błąd. Przedstawiciel rządu czeskiego wyraził wówczas zadowolenie,
że w tak niespodziewany sposób dokonano pozytywnego obrachunku dla jego kraju. Wówczas został
zaatakowany przez J.Gorzelika
Stanowczo zaprotestował na stwierdzenie Ministra Spraw Zagranicznych A. Rotfelda, że „w Polsce
nigdy nie było – polskich obozów koncentacyjnych –„ i przyczynił do rozpowszechnienia w świecie
tego sformułowania rozsyłając informację o funkcjonujących od 1918 r. „polskich obozach
koncentracyjnych”.
Próbując zdyskredytować jego działalność redakcja Dziennika Zachodniego przyznała mu, wraz
z R. Kołodziejczykiem, prześmiewcze wyróżnienie „Chrzan 2010”. Po raz pierwszy „nagroda” ta
została przez „laureatów” odebrana, gdyż R. Kołodziejczyk i A. Roczniok nie wstydzą się swych
poglądów.
Poparł zarzuty Eriki Steinbach, że Polska atakując działania w sprawie upamiętnienia wypędzeń
i wywózek po styczniu 1945, chce kwestię swojej odpowiedzialności za zbrodniczą działalność
przemilczeć.
Złożył Skargi na Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z powodu:
odmowy rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej oraz niedopuszczenia do wyborów
komunalnych Komitetu Wyborczego Wyborców Narodowość śląska a inksze Ślonzoki.
W 2011 r. współzałożyciel Naszego Wspólnego Śląskiego Domu, pierwszego stowarzyszenia
mającego zapisany język śląski w statucie. Pełni tam funkcję wiceprezesa.

W 2012 r. powołał III ZLNS, który pomimo upłynięcia terminu jeszcze nie dostał odpowiedzi z sądu.
Skrytykował działania RAŚ w Sejmiku Śląskim, którzy za Tragedię Śląską obarczali tylko Rosjan
i komunistów, nie dostrzegając winy Polskich władz i Polaków jak również niemieckich Komitetów
Freies Deutschland. Skrytykował głosowanie radnych RAŚ w Sejmiku Śląskim za uczczeniem
polskich nacjonalistów ks. J. Londzina i kard. A. Hlonda. Skrytykował uroczyste składanie kwiatów
przez J. Gorzelika na grobie W. Korfantego. Potępił próbę zacieśniania współpracy woj. śląskiego
z woj. małopolskim sugerując współpracę z woj. opolskim. Sprzeciwił się próbom J. Gorzelika, który
chciał zastąpić starania o autonomię dla Śląska staraniami o autonomię dla obecnego województwa
śląskiego.
Wraz z R. Kołodziejczykiem wyśmiał udział Prezydenta RP B. Komorowskiego w uroczystościach
rzekomej Obrony Wieży Spadochronowej, sugerując mu uroczystości przy jamie Dragona z Lisowic.
Zadeklarował starania o niedopuszczenie do beatyfikacji kardynała A. Hlonda zarzucając mu
współudział w wypędzeniach śląskiego kleru, utrudnienia w spowiadaniu się po niemiecku, czy też
problemy z uzyskaniem sakramentu bierzmowania przez niemieckojęzycznych Ślązaków
Od 2003 r. prowadzi wydawnictwo Narodowa Oficyna Śląska, Od marca 2007 wydawca miesięcznika
„Ślůnsko Nacyjo” wydawanego po śląsku i o Śląsku. Wydał następujące książki i broszury:
1) Historia Narodu Śląskiego wydanie I i II – D. Jerczyński (książka została opluta przez J. Gorzelika
w oszczerczym wywiadzie dla Nowej Trybuny Opolskiej) 2) Bojdy ślónskie – J. Buczyński
(szrajbniōno ślōnskōm godkōm) 3) 150 lat poczty w Zabrzu – Wilhelm Kowolik 4) Orędownicy
niepodległości Śląska - Dariusz Jerczyński 5) ZLNS w dokumentach cz. II - wyrychtowoł
A. Roczniok 6) Schlonzska mowa. Język, Górny Śląsk, nacjonalizm I – T. Kamusella 7) Bielszowice,
Kończyce, Pawłów – J. Knosała 8) Schlonzska mowa. Język, Górny Śląsk, nacjonalizm II –
T. Kamusella 9) Oberschlesien - Land unterm Kreuz Ein Kalendarium der Ereignisse von 1917 bis
1922. Górny Śląsk - kraina dotknięta krzyżem. Kalendarium wydarzeń lat 1917-1922 - A. Hein, tł. J.
Bomba 10) Schlonzsko – dr T. Kamusella 11) Śląski ruch narodowy - Dariusz Jerczyński 12)
Glosariusz regionalny – T. Kamusella 13) Rufijok ze familokóf - N. Karwot (szrajbniōno ślōnskōm
godkōm) 14) Zbornik polsko-ślůnski, Słownik polsko-śląski A-K - A. Roczniok 15) Krótka
retrospekcja historii Śląska - D. Jerczyński (broszura) 16) Co się plecie w kabarecie - Marian Makula
(szrajbniōno ślōnskōm godkōm) 17) Uwag kilka o dyskryminacji Ślązaków i Niemców górnośląskich
w postkomunistycznej Polsce - Tomasz Kamusella (broszura) 18) W trójkącie narodów - A. Faruga
19) Śląsk w historii i języku - A. Faruga (broszura) 20) Śląsk w Europie - Jan Hahn (broszura) 21)
Misja umarlaków - Jerzy Buczyński 22) Zbornik polsko-ślůnski, Słownik polsko-śląski L-P A. Roczniok 23) Czarno na białym, czyli wiersze i pozłacane myśli - Andrzej Marek Karol Duszek
Jaśminu Kesomiel Mazur (broszura) 24) Śpjyfki ze rybnickigo ze 1865 r. - L. Starostzick (szrajbniōno
ślōnskōm godkōm)

25) Legendy, manipulacje, kłamstwa a prawda o Śląsku i powojennej

dyskryminacji jego mieszkańców - Ewald Pollok 26) Identyfikacje etniczne autochtonicznych
mieszkańców Śląska. Naród śląski in statu nascendi? - Filip Kołodziejski 27) 750 lat Chorzowa -

Roman Adler (broszura) 28) Konstytucja RP (broszura) 29) Galeria śląskich straszków - Jerzy
Buczyński 30) Zgoda miejsce zgrozy - Gerhard Gruschka tłumaczył J. Bomba 31) Kresy, Syberia,
Śląsk - Tadeusz Pawłuszko 32) O Schlonzsku i nacjonalizmie - Tomasz Kamusella 33) Gelebstes
Leben - Alice Töller 34) Skarbiec śląskich legend - Jerzy Buczyński 35) Maski i twarze nacjonalizmu
- Tomasz Kamusella 36) Legenden, manipulationen, Lugen - Ewald Pollok 37) Polskie Stronnictwo
Ludowe na terenie powiatu tarnogórskiego w latach 1945-1949 - Janusz Pfaff 38) Mistyka Śląska Justyna Misztal Szlachta 39) Skat dla początkujących - Roma Boino 40) Opowieści górnicze - Andrzej
Kiełkowski 41) Kościoły Zabrza i okolic w rysunkach Józefa Jonika - Józef Jonik 42) Śląsko godka jeszcze gwara czy jednak już język? - materiały z konferencji w dniu 30.06.2008 43) Rolada - Jan
Drechsler 44) Szlonzocy ich język. Pomiędzy Niemcami, Polską a szlonzskim (śląskim)
nacjonalizmem - Tomasz Kamusella 45) Obrzędy obyczaje zwyczaje - Andrzej Kiełkowski 46)
Spiwajuco piaść - Óndra Lysohorsky (Erwin Goj) (szrajbniōno ślōnskōm godkōm) 47) Bojki slônskie
- Stronczek Anna (szrajbniōno ślōnskōm godkōm) 48) Ucieczka Wypędzenie Pojednanie. Flucht
Vertreibung Versöhnung - Ewald Stefan Pollok (broszura) 49) Kapliczki krzyże i figury przydrożne
Zabrza i okolic w rysunkach Józefa Jonika 50) "Du immer mit deiner Heimat..."-Helga Hutschalik 51)
Samiec, macho, pantoflarz - wizerunek mężczyzny w kulturze polskiej - Przemysław Kolasiński 52)
Czarne wzgórza - Andrzej P. Urbas 53) Ślabikorz ABC - Grynicz Barbara, Roczniok Andrzej
(szrajbniōno ślōnskōm godkōm) 54) Zbornik polsko-ślonski, Słownik polsko-śląski R-Z - Andrzej
Roczniok 55) Naród Śląski - Rudolf Kołodziejczyk, Paweł Helis 56) Sodoma i gomora na Slonsku Stronczek Anna (szrajbniōno ślōnskōm godkōm) 57) Meandry śląskiej niedoli - Alfred Draga 58)
JÓZEF KOŻDOŃ (1873-1949): przywódca Śląskiej Partii Ludowej, a kwestia narodowości śląskiej na
Śląsku Cieszyńskim i Opawskim w XIX i XX stuleciu. - Dariusz Jerczyński 59) Ôszkubek utopek
spod Rudy - Ptaszyński Stanisław (szrajbniōno po ślōnsku) 60) Górnośląska saga - Andrzej Kapłanek
61) Kabareciorz ślōnski - Marian Makula (szrajbniōno po ślōnsku) 62) Za gōrami za lasami Stronczek Anna (szrajbniōno po ślōnsku) 63) Głos sie zrywo dusza śpiywo - Makula Marian
(szrajbniōno po ślōnsku) 64) Historia Kochłowic - Jan Kołodziej 65) ZLNS w dokumentach cz. I wyrychtowoł A. Roczniok 66) Mój kochany Śląsk - Kiełkowski Andrzej (szrajbniōno po ślōnsku) 67)
Schiller na szpas Niy ino - Roczniok Andrzyj (szrajbniōno po ślōnsku) 68) Steuer na dwa knify
szrajbunka - Steuer Feliks (szrajbniōno po ślōnsku) 69) Zocno ślōnsko pierzina Zwyki a obrzyndy Stronczek Anna (szrajbniōno po ślōnsku) 70) Kej niy urok to utropa - Gorczek Ana (szrajbniōno po
ślōnsku) 71) Ilustrowana historia Śląska - Jan Hahn 72) III Powstanie Śląskie jako działanie
planowane i inspirowane. Der III. Schlesische Austand war inspiriet und geplant - Ewald Stefan
Pollok 73) Wspomnienia śląskiego "srakotłuka" - Antoni Golly 74) Biblijo - poczōntek - Czaja
Ireneusz (Szwager z Laband) (szrajbniōno po ślōnsku) 75) Ślōnsko godka - Tomasz Kamusella
(zawiera pierwszy artykuł naukowy napisany po śląsku przez T. Kamusellę i A. Rocznioka a wydany
w 2011 r. w Tartu na Łotwie) 76) Warszawa wie lepiej -Tomasz Kamusella 78) Pałace i rezydencje
zacnych rodów śląskich - I Pałace ocalałe - Józef Jonik, Dominik Mazgaj 79) Pierwsza ćwiartka Aleksander Lubina

Tłumaczył na język śląski Kajko i Koko Szkoła Furganio oraz wiersze Kryłowa. Prowadzi stronę
internetową ZLNS www.zlns.ubf.pl
Przeniesione z dyskusji wikipedysty Adoomer[edytuj kod źródłowy]
1.Pierwsza informacja jest pewna, czyli fakt iż A. Roczniok stwierdził iż istniały "polskie obozy
koncentracyjne" [1] co zanegowali historycy polscy min. Bartoszewski i Roszkowski i polski minister
M. Ujazdowski [2]
2.Druga informacja - Andrzej Rocznikok w 2005 był liderem RAŚ i ZLNŚ jak podaje portal
silesia.com [3] "...Andrzeja Rocznioka, lidera Ruchu Autonomii Śląska i Związku Ludności
Narodowości Śląskiej" - w 2006 RAŚ pisze o nim jako jednym z przedstawicieli: [4]
Przeniesione z artykułu Ruch Autonomii Śląska[edytuj kod źródłowy]
Szczególne kontrowersje wzbudziły wypowiedzi Andrzeja Rocznioka, z czerwca 2005, działacza
Ruchu Autonomii Śląska, który wbrew historycznej prawdzie powtórzył, że w Auschwitz istniał
"polski obóz koncentracyjny".[1] Skrytykował go nawet Jerzy Gorzelik,[1] lider organizacji, który
ocenił wypowiedź Rocznioka następująco: "Chciał bronić więzionych tam Ślązaków, ale wybrał zły
moment. Większość odbierze to jako sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i polskim interesem". Sam
Roczniok stwierdził iż "chodziło mu o okres po 1945 roku". Wcześniej jednak, razem z dwójką
działaczy RAŚ, napisał list do UNESCO. Poprosił w nim, by nie uwzględniono wniosku polskich
władz w sprawie nazwy obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 27 czerwca 2007 UNESCO
zatwierdziło nową nazwę ("Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i
zagłady 1940-45") obozu w Auschwitz [2], co polski Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Michał Ujazdowski, określił jako "zwycięstwo prawdy nad kłamstwem"[2].
Sprawą kontrowersyjnej wypowiedzi Andrzeja Rocznioka zajęła się katowicka prokuratura
rejonowa,[1] w odpowiedzi na zawiadomienie oburzonego tym faktem Rajmunda Pollaka, radnego
Sejmiku Śląskiego. Ostatecznie prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej
sprawie.[3] Oburzony tym faktem Pollak, stwierdził iż:
"Pan Roczniok wszem i wobec ogłasza istnienie narodowości śląskiej, przedstawia się jako lider RAŚ,
a przed prokuraturą deklaruje przynależność do Narodu Polskiego. Decyzja prokuratury jest
bulwersująca. Okazuje się, że można bezkarnie znieważać Naród Polski, co więcej, robi to także
przedstawiciel prokuratury."[3]

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:%C5%9Al%C4%85sk/Andrzej_Roczniokhttp://www.silesiaschlesien.com/index.php?option=com_content&view=article&id=242:andrzej-roczniok-polskieobozy-koncentracyjne&catid=37:artykuyhttp://www.dziennikzachodni.pl/tag/andrzejroczniok.htmlhttp://wiadomosci.wp.pl/query,andrzej%20roczniok,szukaj.html?ticaid=111154 [ wiele
innych informacji w internecie

