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Rybnik, 9 lutego 2013

Stanowisko
Stowarzyszenia "Nasz Wspólny Śląski Dom"
w sprawach istotnych
dla prawnego uznania Narodowości Śląskiej
I. Narodowość śląska
W sprawach dotyczących narodowości śląskiej dla Stowarzyszenia Nasz Wspólny
Śląski Dom w rejestracji są dwa fundamentalne problemy:
1. Kto jest Ślązakiem,
2. W oparciu o jakie przyjęte prawdy /wartości / Ślązacy prowadzić będą
swoją działalność.
1. Kto jest Ślązakiem.
Przyjmujemy, że Ślązakiem /Ślązaczką/, jest w szczególności osoba i jej
niepełnoletni potomkowie, która w czasie spisu powszechnego zadeklarowała
Narodowość Śląską i podtrzymuje swoją decyzję, oraz inne osoby aktualnie
zdecydowane są taką deklaracje złożyć.
Stoimy na stanowisku, że wystarczy jedno z poniższych uwarunkowań, które
sumienie zaakceptuje, aby zadeklarować Narodowość Śląską i być Ślązakiem,
a mianowicie:





mieszkam na Śląsku, dlatego jestem Ślązakiem,
mój przodek był Ślązakiem,
urodziłem się na Śląsku,
utożsamiam się lub akceptuję Narodowość Śląską z innych powodów, np.
z sympatii do Niej,
 mam własne tylko sobie znane przyczyny, które powodują, że deklaruję
odważnie swoją przynależność do Narodu Śląskiego
Autonomia ludzkiej woli, oznacza świadome i dobrowolne poddanie się prawu, ale
prawu naturalnemu, a nie ułomnemu prawu ludzkiemu i narzucanym poglądom,
które niekiedy przybierają wynaturzoną, zmanipulowaną postać.
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Uznajemy nadrzędność prawa naturalnego nadanego przez Boga gdzie
prawowitość oznacza między innymi zgodność z własnym sumieniem. Powyższy
wywód jest zainspirowany i zgodny z treścią broszury Rudolfa Kołodziejczyka
i Pawła Helisa „Naród śląski”, wydanej przez Narodową Oficynę Śląską, którą
polecamy w aspekcie uzasadnienia w niej prawa Ślązaków do prawnego uznania
w Polsce – Narodowości Śląskiej; w Czechach /Czechosłowacji/ dawno już prawnie
uznanej.
2. W oparciu o jakie przyjęte prawdy /wartości / Ślązacy prowadzić będą
swoją działalność.
Przyjęcie poniższych siedmiu zasadniczych prawd Ślązaków powinno być inspiracją
do aktywnej pracy na rzecz pomyślności Śląska.
 Jesteśmy Ślązakami, zobowiązuje nas to do czynów szlachetnych.
 Ziemia Śląska naszą Ojcowizną , dążyć będziemy do jej pomyślności.
 Pozytywistyczna praca i głoszenie prawdy naszym obowiązkiem.
 Ludzie dobrej woli oraz wszyscy mieszkańcy Śląska , są naszymi braćmi.
 Ogrom dokonań naszych przodków , drogowskazem przyszłych działań.
 Nie opuścimy Śląska skąd nasz Naród i język swój zachowamy.
 Tworzyć będziemy pozytywny wizerunek Śląska , jako krainy dojrzałej
samorządności i aktywnych postaw obywatelskich.
Wnioskujemy, aby na dzisiejszym spotkaniu nastąpiło przyjęcie powyższych prawd
Ślązaków, jako obowiązujących we wszystkich organizacjach pro śląskich, których
jesteśmy reprezentantami.
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II. Język śląski
Według nas posługiwanie się językiem śląskim, nie jest kryterium decydującym
o przynależności do Narodu Śląskiego. Dowodem poprawności powyższego
twierdzenia są Szkoci, niemal w stu procentach posługujący się językiem
angielskim. Ewentualne negowanie istnienia narodu Szkockiego z powodu ich
urzędowego języka angielskiego wywoływało by uśmiech politowania.
W działaniach na rzecz uznania języka śląskiego trzeba wskazywać między innymi
na następujące aspekty sprawy:
 ogromne, liczące wiele tysięcy wyrazów słownictwo języka śląskiego różne
od polskiego jest dostatecznym dowodem na to, że język ten istnieje.
Językoznawców prosimy o podanie liczby śląskich słów,
 świadomy grzech zaniechania nie uznania języka śląskiego lub celowe jego
unicestwienie go w najbliższych dziesięcioleciach , nie wpłynie w istotnym
stopniu na osłabienie aspiracji Ślązaków do uznania narodowości śląskiej .
III. Inne problemy
1. Niezbędna jest wspólna /wszelkich organizacji/ promocja pro śląskich
środków przekazu.
2. Palącym problemem jest ofensywa w Internecie na rzecz zwalczania wpisów
ślązakożerców i prowokatorów
3. Musi ruszyć ofensywa na rzecz upowszechniania prawdy o Śląsku, zarówno
tej historycznej jak i tej związanej z celami działalności pro śląskich
organizacji.
4. Aktualnie ważnym działaniem powinno być przekazywanie złożonej prawdy
na temat osławionej Volkslisty. Zarys tej problematyki do upowszechnienia
przedstawiliśmy w krótkim opracowaniu pod tytułem „Volksdeutsche-zanim
wypowiesz to słowo jako przeciwnik Ślązaków – przeczytaj.
5. Musimy być przygotowani na zmasowany oszczerczy atak, a to ze względu na
potrzebę kreowania wrogów wewnętrznych przez elity rządzące w związku
ze spodziewanym kryzysem finansowo – produkcyjnym .
6. Niech w naszej pamięci tkwi motto:

„Tyle jesteśmy warci, na ile jesteśmy zwarci”
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