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Skarga. 

 

Dotyczy: prawnego nie uznania narodowości śląskiej oraz śląskiego języka. 

 

Stowarzyszenie "Nasz Wspólny Śląski Dom " realizując swoje cele statutowe zawarte w  § 7; 

punkcie 4. Działania na rzecz uznania narodowości śląskiej oraz punkcie 8. Propagowanie 

języka śląskiego zgodnie z kodem ISO 693-3 "szl” , wnosi skargę na brak prawnego uznania  

narodowości śląskiej oraz śląskiego języka regionalnego w nawiązaniu do Art. 35 Konstytucji 

RP punkt 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości 

narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka.  

Informujemy, że uprzednie nasze wnioski  w tej sprawie oraz innych pro śląskich organizacji 

kierowane do władz centralnych, tym Prezydenta RP zakończyły się niepowodzeniem . 

Lekceważenie oświadczeń woli setek tysięcy obywateli państwa polskiego określających się 

jako przynależnych wyłącznie do narodu śląskiego jest sprzeczne z polską racją stanu. 

Jest rzeczą wysoce prawdopodobną, że obce zewnętrzne siły mogą wykorzystać powyższe 

działania władz polskich , jako sprzeczne z normami  /standardami/ prawnymi 

obowiązującymi zwłaszcza w Unii Europejskiej. Możliwość szermowania dowodem nie uznania 

narodowości śląskiej jako ograniczeniem praw obywatelskich lub niskim stopniem 

poszanowania prawa /w nawiązaniu do Art.35 Konstytucji RP/ w Polsce jest oczywista. 

Nadmienia się, że Komitet Doradczy Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych  

w Strasburgu, dnia 20 marca 2009 roku wydał II Opinię dotyczącą Polski , gdzie punkt 36.  

stanowi  " Komitet Doradczy z przykrością zauważa, że pomimo znacznej liczby osób 

deklarujących w ostatnim Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań narodowość 

śląską oraz posługiwanie się przez nich językiem śląskim w kontaktach domowych, prawo 

przyjęte w roku 2005 nie odnosi się do kwestii ludności śląskiej jako mniejszości  narodowej. 

Komitet Doradczy pragnie wyrazić żal, że władze nie poświęciły uwagi tej kwestii od czasu 

pierwszego cyklu „monitoringu ".  

Korzystne dla Ślązaków wyniki spisu powszechnego 2011 r. nadają sprawie jeszcze 

większego ciężaru gatunkowego i czynią skargę wymagającą niezwłocznego , pozytywnego 

załatwienia. 

Podkreślamy, że naród śląski i język śląski uznała Komisja Międzysojusznicza Rządząca i 

Plebiscytowa Górnego Śląska bez jakiegokolwiek sprzeciwu strony polskiej ! Niemcy 

hitlerowskie na ternie Śląska należącym do II Rzeczpospolitej Polski w początkowym okresie 

okupacji również uznawały narodowość śląską oraz język śląski.  

Celem dogłębniejszego przybliżenia problemów związanych z niniejszą skargą i uczynienia ją 

w pełni zasadną przesyłamy wydaną w 2012 r. broszurę "Naród śląski” 

Oczekujemy działań w wyniku których prawne uznanie narodu śląskiego oraz języka śląskiego 

nastąpi niezwłocznie. 

                                                                                                                                            

Z poważaniem  
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