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List do Komisji Sejmowej KMNiE
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu
Dotyczy: europejskich i regionalnych instrumentów ochrony języka.

Pomimo oczywistości faktów związanych z istnieniem narodu
śląskiego i języka śląskiego znanych chociażby z treści dostarczonej Komisji - broszury „
Naród śląski” oraz wyników ostatniego spisu powszechnego , prawne uregulowanie
problemów związanych z uznaniem narodu śląskiego oraz języka śląskiego jako
regionalnego , w Polsce nie wystąpiło.
Niezrozumiałe działanie władz państwowych wbrew polskiej racji stanu budzi
zatroskanie. Z przykrością stwierdzamy, że regionalne instrumenty ochrony języka
śląskiego mają charakter okazjonalny oraz bardzo ograniczony zakres i zasięg. Dobitnym
potwierdzeniem słuszności powyższych stwierdzeń , są następujące fakty
1/ nie zebrano , a co za tym idzie nie wydano słownika śląsko- polskiego lub polskośląskiego obejmującego w miarę pełny zasób słów śląskich,
2/ brakuje kompleksowych słowników gwar śląskich obejmujących cały obszar
występowania języka śląskiego,
3/ w
nadzwyczaj opieszałym tempie rozwiązywany jest przez państwowe instytucje problem
standaryzacji języka śląskiego,
4/ nie występuje w liczącej się skali promowanie języka śląskiego przez władze
państwowe i samorządowe.
Nasza skromna prośba o spowodowanie dostarczenia słownika polsko - śląskiego do
bibliotek szkolnych i publicznych na terenie województwa śląskiego lub chociażby
dawnego województwa katowickiego nie doczekała się pozytywnego załatwienia przez
władze samorządowe i to pomimo skargi na którą nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi.
Pisma w tej sprawie przekazujemy w załączeniu.
5/ sztuczne hamowanie procesów integracyjnych ludności na terenie Górnego Śląska , a
nawet sprzyjanie dezintegracji chociażby poprzez tolerowanie wpisów internetowych
zionących nienawiścią dla danych narodowości tutaj zamieszkałych. Wielokierunkowe
działania Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom na rzecz poprawy stosunków
międzyludzkich głównie na terenie województwa śląskiego w aspekcie istnienia narodu
śląskiego i języka śląskiego nie są należycie wspierane. Dokumenty z tym związane
zawiera nasza strona internetowa : www.nwsd.pl
W tym stanie rzeczy prosimy Komisję Mniejszości Narodowych -; o wskazanie
możliwości lub uruchomienie europejskich i regionalnych instrumentów prawnego
uznania narodu śląskiego oraz języka śląskiego, gwarantujących ich ochronę.
Priorytetową sprawą jest zebranie, opracowanie oraz wydanie słownika wyrazów i
wyrażeń śląskich obejmującego w miarę możliwości to bogactwo urokliwego języka
śląskiego , które szybko odchodzi w zapomnienie .
Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom
Prezes Zarządu Głównego
Paweł Helis Rybnik, dnia 5 listopada 2013 r
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