
 

 
             
 

 
 
  
 

 

                                                                          Rybnik,7 listopada 2013r. 
 

 

 

 
Paweł Helis,  - Prezes; tel. 515 192 278; Rudolf Kołodziejczyk, - Sekretarz; tel. 602 393 299     

KRS: 0000422603;  REGON 242982163, Bank PKO BP 15102024720000670204143624 

44-217 Rybnik, ul. Wawelska 39, 
tel.: 32 – 42 25 774, 

e-mail: nasz.wspolny.slaski.dom@gmail.com, 
http:// www.nwsd.pl 

Nasz  Wspólny  Śląski  Dom 

 
 

Nasz Wspólny Śląski Dom – w Sejmie 

 

O języku śląskim w Sejmie RP. 

Dnia 5 listopada 2013 roku , trzej przedstawiciele Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski  Dom 

- Prezes Paweł Helis, wiceprezes Stanisław Rduch oraz Józef  Porwoł, dzięki zaproszeniu posła 

M. Plury wzięli udział w konferencji na temat „Europejskie i regionalne instrumenty ochrony 

języków zagrożonych” 

Konferencja odbyła się w gmachu Sejmu RP z udziałem około 100 osób. 

Wśród obecnych byli : posłanki i posłowie  wchodzący w skład Komisji Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych Sejmu, przedstawiciele mniejszości narodowych prawnie uznanych 

w Polsce, językoznawcy z Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego, 

przedstawiciele kilku organizacji śląskich działających na rzecz uznania języka śląskiego jako 

języka regionalnego, w tym Związku Ludności Narodowości Śląskiej, dziennikarze radia, 

telewizji i prasy. 

Przedstawiciele mniejszości narodowych  w swoich wystąpieniach  przedstawiali aktualne 

problemy ochrony swoich języków i działania na przyszłość. 

Pomimo kilkugodzinnego trwania konferencji , w związku z dużą ilością wystąpień , w tym 

niekiedy mało treściwych i być może celowo wydłużanych , czas przeznaczony na omówienie 

problemów języka śląskiego  był znikomy w stosunku do potrzeb. 

Tym niemniej kilku pro śląskich prelegentów miało krótkie, rzeczowe  wystąpienia. 

W szczególności P. Helis poruszył problemy zawarte w piśmie Stowarzyszenia NWŚD do 

Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotyczącego europejskich i regionalnych 

instrumentów ochrony języków zagrożonych. 

Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom , jako jedyny uczestnik konferencji przekazał 

materiały związane z tematyką obrad członkom  z Komisji Mniejszości Narodowych i 

Etnicznych , przedstawicielom mniejszości narodowych, dziennikarzom i niektórym innym 

uczestnikom spotkania. 

Osobom tym wręczono następujące opracowania : Język śląski, broszurę „Naród śląski”, 

„Volksdeutsche -  zanim wypowiesz to słowo, jako przeciwnik Ślązaków - przeczytaj; kopię 

urzędowego obwieszczenia o konieczności zgłaszania osób , którym przydzielono I lub II 

grupę narodowościową DVL pod karą więzienia od lat 5 do kary śmierci ; ulotkę 

Stowarzyszenia NWŚD z nagłówkiem - Śląsk sprawiedliwy i praworządny tylko z TWOIM 

udziałem. 

Z uwagą wysłuchano błyskotliwego i nadzwyczaj rzeczowego wystąpienia A. Rocznioka ze 

Związku Ludności Narodowości Śląskiej, dotyczącego wielorakich trudności związanych z 

wszelkimi formami działania na rzecz uznania języka śląskiego jako języka regionalnego. 

Tradycyjnie , w sposób tendencyjny i negatywny , sprawy prawnego uznania  narodu 

śląskiego i języka śląskiego naświetliła posłanka Arciszewska. Niestety część zebranych 

wystąpiła z podobnymi poglądami.   

Jak zwykle w sposób profesjonalny, zarys problemów dotyczących  języka śląskiego omówiła 

profesor Jolanta Tambor. 

W świetle całokształtu przebiegu konferencji mam nadzieję, że argumenty przemawiające za 

prawnym uznaniem języka śląskiego jako języka regionalnego, przedstawione przez pro 

śląskich mówców oraz informacje zawarte w przekazanych przez Stowarzyszenie Nasz 

Wspólny Śląski Dom materiałach spowodują, że ogólne nastawienie do konieczności uznania 

języka śląskiego ulegnie poprawie.  

Podkreślić należy, że po raz pierwszy w historii , w gmachu Sejmu odbyła się konferencja na 

temat języka śląskiego , gdzie rzeczowe i zdecydowane głosy zwolenników tego języka 

zostały wysłuchane przez członków Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.  
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Pomimo wielu negatywnych odczuć związanych z tą konferencją uważam, że doprowadzono 

do sytuacji, w której sprawa prawnego uznania języka śląskiego nie może być w dalszym 

ciągu przemilczana i dowolnie przeciągana w czasie.  

Głosy zwolenników języka śląskiego przebiły się wreszcie przez urzędowy chór głosów 

sprzeciwu. 
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