Rada Górnośląska
W dniu 11.01.2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Nasz Wspólny Śląski Dom”
odbyło się posiedzenie Rady Górnośląskiej, pierwszy raz poza granicami
Katowic.
Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:
Program spotkania:
1. Powitanie gości + dokonania NWŚD - P Helis,
2. Podsumowanie działań organizacji wchodzących w skład RG (jeśli dana
organizacja chce przedstawić swoje działania)
3. Relacja ze spotkania z RPO - J. Czogała,
4. Podsumowanie działalności RG w 2012 - P. Długosz
5. Dyskusja (z uwzględnieniem planu dalszego postępowania na linii RG RPO)
6. Ustalenie kalendarza śląskich świąt regionalnych (propozycje w
załączniku, proszę się z nimi zapoznać aby zamknąć temat na najbliższym
spotkaniu)
7. Regulamin Rady Języka Śląskiego - przedstawienie pod dyskusję prac
dra Henryka Jaroszewicza
8. Omówienie zestawu propozycji działań - wybór najważniejszych
tematów, w tym dwóch do realizacji na kolejne spotkanie RG 9. Wolne wnioski
10. Podsumowanie oraz ustalenie terminu kolejnego posiedzenia RG
W posiedzeniu udział wzięli :
1) Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej
2) Towarzystwo Piastowania Ślonskiej Mowy "Danga"
3) Ruch Autonomii Śląska
4) Ślonsko Ferajna
5) Przymierze Śląskie
6) Fundacja Silesia
7) Nasz Wspólny Śląski Dom
8) Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość”
9) Initiative für kulturelle Autonomie Schlesiens e.V.
Zebranych powitał Prezes Zarządu Głównego Stowarzyuszenia „Nasz
wspólny Ślaski Dom“ Pan inż Paweł Helis, który zapoznał zebranych z
genezą powstania Stowarzyszenia ii towarzyszącym temu procesowi szeregu
kłamstw oraz dokonał analizy dotyczczasowej pracy.
Na koniec życzył wszystkim zebranym pomyślności w Nowym Roku oraz
dobrej , owocnej wspólłpracy z Stowarzyszeniami zgrupowanymi w Radzie
Górnoślaskiej,

Rada jednogłośnie postanowiła też zarekomendować obchody dwóch świąt
regionalnych.
Są to:
1. Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej upamiętniający męczeństwo i
śmierć wielotysięcznej rzeszy Górnoślązaków uwięzionych w obozach na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wywiezionych do ZSRR. Jako symboliczny
dzień upamiętnienia, trwającej przez kolejne powojenne lata gehenny
górnośląskiej ludności, przyjęto ostatnią niedzielę stycznia każdego roku.
Jest to zgodne z tym, co wcześniej postanowiły Sejmiki Samorządowe
obydwu górnośląskich województw: Opolskiego i Śląskiego. Rada
Górnośląska apeluje, by w tym dniu każdy zapalił, choć jedną symboliczną
świeczkę dla uczczenia pamięci pomordowanych i zamęczonych
Górnoślązaków.
2. Dni Samorządności Śląskiej - weekend po 15 lipca ( 12 głosów za, 2
głosy za Dniami Śląskimi, 1 głos za Dniami Śląskiego Parlamentaryzmu 1
głos.
Dni samorządności Śląskiej upamiętniające dwa historyczne wydarzenia:
ustanowienia 15 lipca 1920 r. autonomii oraz dzień 17 lipca 1402 roku
gdy we Wrocławiu książęta, biskupi i stany, czyli rycerstwo i mieszczańatwo
zawiązali ogólno-śląski związek mający podejmować najważniejsze decyzje
dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Śląska.
Wkrótce zaczął on podejmować decyzje w innych ważnych sprawach i
reprezentował Śląskie interesy wobec króla i państwa czeskiego, stając się de
facto pierwszym Śląskim Sejmem.
Powstała mniej lub bardziej ścisła federacja książąt tworzących w miarę
jednolity organizm polityczno-gospodarczy Śląska.

