Spis powszechny 2021 , a deklaracja narodowości śląskiej.
Tegoroczny spis powszechny wywoła zbędne polemiki co do istnienia narodowości śląskiej.
W broszurze Naród Śląski / patrz www.nwsd.pl / , autorzy : R. Kołodziejczyk i P. Helis
udowodnili poprzez przedstawienie argumentów nie do zakwestionowania - istnienie tego narodu.
Żyjemy w kraju, gdzie prawda przegrywa często z kłamstwem i manipulacją .
Z tego powodu, na podstawie naszej broszury dokonaliśmy poniższej syntezy.
.Należy uznać za właściwe i propagować następujące twierdzenia :
Wystarczy osiągnięcie wieku 18 lat i zadeklarowanie zgodnie ze swoją wolę,
przynależność do Narodu Śląskiego.
Decyzja wolnego człowieka nie może być kwestionowana i wymagać uzasadnienia.
Zadeklarowanie w spisie powszechnym przynależności do Narodu Śląskiego , może
wynikać z różnych powodów zgodnych z własnym sumieniem , a więc wynikających z prawa
naturalnego , które stawiać należy wyżej od spaczonego wielokroć prawa ustanowionego przez
ludzi.
Do uwarunkowań najczęściej wymienianych – wystarczy jedno , a wpływających na
deklarację określenia się jako Ślązak / Ślązaczka / należą:
- mieszkam na Śląsku ,
- przodek był Ślązakiem / nieistotne w którym pokoleniu /,
- współmałżonek/ współmałżonka jest Ślązakiem/Ślązaczką ,
- urodziłem się na Śląsku,
- mam własne , tylko sobie znane przyczyny / darzę ich sympatią , bycie nim nobilituje, , sprzeciw
budzi dotychczasowe prawne nie uznanie ich jako narodu lub co najmniej grupy etnicznej , itp. /.
W poprzednim spisie definicja narodowości rozumiana była jako:
„ deklaratywna , oparta na subiektywnym odczuciu , indywidualna cecha każdego człowieka ,
wyrażającą jego związek emocjonalny , kulturowy lub związany z pochodzeniem rodziców,
określonym narodem lub wspólnotą etniczną'.
Definicja ta wychodzi naprzeciw stwierdzeniom zawartym powyżej.
Dla przypomnienia, w tym historykom piszącym historię tendencyjne i wybiórczo, że
społeczność międzynarodowa , a także Polacy uznawali już naród śląski i język śląski i tak : :
1. Komisja Międzysojusznicza Rządząca i Plebiscytowa Górnego Śląska wydając paszporty , w
pozycjach : narodowość wpisywała Górnoślązak, a język – śląski / ślonzacki . Przedstawiciele
rządu polskiego działający przy tej Komisji akceptowali ten fakt i nie wnosili zastrzeżeń.
2 Władze niemieckie III Rzeszy w początkowym okresie okupacji z przyczyn oczywistych,
polegających na znajomości tematu, z góry przyjęły, że celowym jest , aby w istniejących
uwarunkowaniach dla doraźnych celów , stwierdzić istnienie narodowości „Ślązak' oraz języka
ojczystego 'śląski'
3. Władze Czechosłowacji / Czech umożliwiły Ślązakom określenie swojej przynależności do
Narodu Śląskiego. Misją powołanego Uniwersytetu Praskiego było kształcenie „czterech narodów”
Czechów, Ślązaków, Bawarczyków, Sasów.
4. Przez wszystkie wieki , wybitni Polacy potwierdzali ten fakt jednoznacznie. Przykładowo:Jan
Długosz, Wincenty Kadłubek, Stanisław Łaski,Teodor Haase, Jan de Courtenay znawca języków
słowiańskich, kandydat na Prezydenta w II RP. W ostatnim wystąpieniu w Parlamencie
Europejskim , europoseł Łukasz Kohut postulował prawne uznanie narodu śląskiego i języka
śląskiego. Spotkało się to z pozytywnym odbiorem obecnych na posiedzeniu..

/ - / Wiceprezes – P. Helis

Rybnik, dnia stycznia 2021 r.

Stowarzyszenie
Nasz Wspólny Śląski Dom
/-/ Sekretarz - R. Kołodziejczyk

