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witejcie!
Oto drugi numer naszego 
biuletynu, powstały specjal-
nie z okazji Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia  
w Rudzie Śląskiej.
Przedstawiamy wydarzenia 
ostatnich miesięcy oraz zapraszamy 
do aktywnego włączenia się  
w działalność SONŚ. 

ilu  
nas 
jest?
Liczba naszych członków zbliża się 
do 1000! To m.in. z tego powodu 
odbywa się Walne Zgromadzenie 
Członków - należy dostosować 
nasz statut do potrzeb tak licznego 
Stowarzyszenia.

wydanie specjalne 
na Walne Zebranie CZłonkóW

„listy z Rzymu” wydane

Miło nam poinformować, że na początku grudnia 
udało nam się wydać pierwszą książkę w ramach 
długofalowego programu canon silesiae - 
ślōnskŏ bibliŏtyka. 

w opisie książki czytamy m.in.: „wokół śląskiego narosło wiele 
mitów, twierdzących m.in., że jest to język wyłącznie mówiony, 
w którym nie sposób rozmawiać o sprawach ważnych, lub za 
pomocą którego trudno poruszać tematy abstrakcyjne. zbi-
gniew kadłubek swoim napisanym po śląsku traktatem o filozo-
fii, religii i miłości obala wszystkie te stereotypy.” 
Patronat nad książką objęły nowa Gazeta śląska oraz blogi: tuudi.
net, poslunsku.eu oraz oschl.wordpress.com. 

Prosimy także o zgłaszanie nam adresów księgarni z waszej okolicy, abyśmy mogli z nimi 
nawiązać współpracę w celu rozprowadzania naszej książki. wszystkie informacje o serii 
i książce znajdują się na stronie http://slonzoki.org/canon/

rada Górnośląska 
u rZeCZnika PraW obyWatelskiCh

organy Państwa Polskiego wciąż odmawiają uznania ślązaków za mniejszość 
etniczną. Po licznych, nieskutecznych próbach zwracania do różnych instytucji rP, 
rada Górnośląska postanowiła złożyć skargę do ostatniej instytucji dającej szanse 
na zmianę prawa.

w odpowiedzi na tę skargę, rzecznik Praw obywatelskich, prof. irena lipowicz zaprosiła do 
warszawy przedstawicieli organizacji zasiadających w radzie Górnośląskiej.
w delegacji reprezentującej osoby narodowości śląskiej w stolicy 3 grudnia wzięli udział: jan 
czogała (związek ślązaków), rafał adamus (Pro loquela silesiana), jerzy ciurlok (rzecznik 
rady Górnośląskiej i członek sonś) oraz wojciech Glensk (członek sonś, reprezentant 
osób narodowości śląskiej z woj. opolskiego). spotkanie trwało około godziny, a poruszane 
kwestie były bardzo konkretne i rzeczowe.
w odpowiedzi na przedstawione przez przedstawicieli rady Górnośląskiej argumenty, Pani 
rzecznik wyraziła potrzebę zaznajomienia się z dokumentami organów państwa polskiego, 
które odmawiały wpisania ślązaków do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.
zwróciła uwagę na niezbędną wnikliwą analizę decyzji tych instytucji, przy pomocy specjali-
stów rPo, konstytucjonalistów oraz zewnętrznych ekspertyz.
Uzgodniono też kolejne spotkanie na przełomie stycznia i lutego 2013, podczas którego 
będzie można skupić się w sposób szczegółowy nad problemem tak by móc wypracować jak 
najbardziej rzetelne stanowisko. (oprac. Wojciech Glensk)

Prokuratura  
Wnioskuje o kasaCję

5 grudnia Prokurator okręgowy w opolu wniósł do sądu najwyższego w warszawie 
wniosek o kasację postanowienia sądu okręgowego w sprawie rejestracji naszego 
stowarzyszenia. wygląda zatem na to, że czeka nas jeszcze jedna tura sądowych 
zmagań. 

Pozostajemy spokojni o los stowarzyszenia i kontynuujemy naszą działalność. wierzymy, że 
także sąd najwyższy uzna argumenty Prokuratury za bezszasadne.
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orGaniZaCja sPotkań

zachęcamy do organizowania spotkań otwartych w 2013 roku. to świetny sposób na 
dotarcie z informacjami o stowarzyszeniu do nowych osób, zwłaszcza tych, którzy 
nie śledzą naszych mediów internetowych. wszystko, czego potrzeba, to rezerwa-
cja sali na kilkanaście lub kilkadziesiąt osób (np. w restauracji czy domu kultury) 

oraz poinformowanie o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. organizatorzy mogą liczyć na 
wsparcie w postaci informacji w mediach internetowych, plakatów do wypełnienia oraz blan-
kietów deklaracji członkowskich do wykorzystania podczas spotkania. w miarę możliwości 
na spotkaniach pojawiać się będą także przedstawiciele zarządu.  

PotrZebujemy tWojej PomoCy

wszystkich, którzy chcieliby się aktywnie zaangażować w działalność stowa-
rzyszenia, zapraszamy do uczestnictwa w jednej z grup roboczych. Powstały 
one właśnie po to, by usprawnić i uporządkować działalność sonś w róż-
nych dziedzinach. obecnie funkcjonują następujące grupy:

masz  
pomysł? 
Masz pomysł na inicjatywę? 
Sugestię dotyczącą działania 
Stowarzyszenia? Słyszałeś 
o przedsięwzięciu, w które 
warto się zaangazowac jako 
Stowarzyszenie? 

Napisz: slonzoki@gmail.com  
lub biuro@slonzoki.org

Adres korespondencyjny: 
ul. Wodna 9, 46-045 Kotórz Mały

Grupa statutowo-prawna
Koordynator: artur dumnicki,  
Piotr długosz
Zespół: Piotr szczepaniok
Zakres zadań: Przygotowanie zmian 
w statucie sonś. Przygotowanie projektu 
nowelizacji ustawy dopisującej ślązaków jako 
mniejszość etniczną, w razie potrzeby wyjście 
z kwestią narodowości śląskiej do instytucji 
europejskich, reakcje w razie kolejnych prób 
delegalizacji. 

EuropEjska
Koordynator: bartłomiej świderek, 
Kontakt: biuro@slonzoki.org
Zespół: jan czogała,  Grzegorz kulik,
Zakres działań: nawiązywanie współpracy 
z mniejszościami etnicznymi, narodowymi 
i językowymi w europie, kontakty z instytu-
cjami/stowarzyszeniami europejskimi.

Grupa projEktowa
Koordynatorzy: justyna nikodem, jerzy 
czogała, Grzegorz kulik, Michał baraniok, 
leon sładek, wojciech Glensk; 
Kontakt: biuro@slonzoki.org
Zakres działań: realizacja bieżących projek-
tów, wyznaczanie zadań, planowanie budże-
tu, etc. w planach: wycieczki krajoznawcze 
po śląsku, seria wydawnicza i wiele innych.

Grupa wizErunkowa
Koordynator: rafał szyma, 
Kontakt: szymarafal@o2.p
Zakres zadań: przygotowanie spójnego wi-
zerunku sonś (od wzoru plakatów, ulotek, 
po koszulki i inne gadżety).

Grupa kadrowa
Koordynator: jan lubos, 
kontakt: janlubos@pro.onet.pl
Zespół: Michał baraniok

Zakres zadań: prowadzenie bazy danych 
członków stowarzyszenia, ewidencja skła-
dek, przesyłanie danych nowych członków 
do koordynatorów powiatowych.

Grupa pr-wEwnętrznEGo
Koordynatorzy:  rafał szyma,  
Grzegorz kulik
Zespół: anna zadora-świderek
Zakres działań: poprawa komunikacji 
wewnętrznej: zaproszenia na planowane 
projekty, relacje z akcji.

Grupa intErnEtowa
Koordynator: Grzegorz kulik 
kontakt: biuro@slonzoki.org
Zespół: Michał baraniok
Zakres działań: administracja stron 
internetowych sonś. stworzenie forum , 
stworzenie formy komunikacji wewnętrznej 
między członkami.

Grupa 50+
Koordynator: jerzy czogała
Zakres działań: obecny zarząd to ludzie 
młodzi lub bardzo młodzi. dlatego aby nie 
zapomnieć o projektach, które zaciekawią 
pokolenie średnie, proponujemy stworzenie 
grupy zadaniowej, która przygotuje plan 
działań dla grupy wiekowej 50+.

koordynatorzy powiatowi
Zakres zadań: koordynatorzy powiatowi 
mają być osobami „pierwszego kontaktu” 
dla członków sonś oraz zainteresowanych 
wstąpieniem w szeregi stowarzyszenia. koor-
dynatorów powiatowych wyznaczamy tam, 
gdzie odbywają się spotkania otwarte - chcemy 
poznać osoby, które obdarzymy zaufaniem 
kierowania działaniami sonś w terenie.

innE Grupy:
- migracyjna
- koordynatorzy krajowi


