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rok 2012: podsumowanie 
raport merytoryczny

wybór władz stowarzyszenia – 17 stycznia 2012•	
Przekazanie 2 szkołom podstawowym „ślabikorzy” – dar na światowy dzień języka •	
ojczystego – 21 stycznia 2012
spotkanie otwarte w większycach – luty 2012•	
3-dniowe spotkanie z kaszebską jednotą (turawa, opole) – 2-4 marca 2012•	
wniosek do władz rP o uznanie kaszubów i ślązaków za mniejszości etniczne (razem •	
z kaszebską jednotą) – 20 marca 2012
spotkanie otwarte w Mysłowicach – marzec 2012•	
warsztaty „w dobrym smaku” razem z Młodzieżową radą Gminy turawa – 31 marca •	
2012
wycieczka do zabrza i tychów – 14 kwietnia 2012•	
zainicjowanie rady Górnośląskiej – platformy porozumienia śląskich organizacji regio-•	
nalnych (maj-czerwiec 2012)
spotkanie z przedstawicielami organizacji łemkowskich – 12 maja 2012•	
spotkanie otwarte w świerklanach – maj 2012•	
rajd rowerowy – wspólnie z Młodzieżową radą Gminy turawa – 2 czerwca 2012•	
spotkanie otwarte w dobrzeniu wielkim – czerwiec 2012•	
wykład dla uczestników programu „Młodzież w działaniu”, Górki wielkie – 19 lipca •	
2012
cykliczne spotkania w rudzie śląskiej – od sierpnia 2012•	
Uprawomocnienie rejestracji sonś – zakończenie sprawy w opolskim sądzie okręgo-•	
wym – 7 września 2012
spotkanie przedstawicieli sonś z członkami sejmowej komisji ds. Mniejszości naro-•	
dowych i etnicznych – 19 i 20 września 2012
wycieczka „Marsz gwiaździsty na Pradziada” – 6 października 2012•	
Publikacja pierwszego newslettera – październik 2012•	
wydanie „listów z rzymu”, pierwszej książki w ramach canon silesiae (wspólnie •	
z silesia Progress) – listopad 2012
Publikacja drugiego newslettera – grudzień 2012•	
nadzwyczajne walne zgromadzenie członków sonś – 15 grudnia 2012 w rudzie •	
śląskiej
konkurs piosenki śląskiej – węgry – razem z Młodzieżową radą Gminy turawa – 15 •	
grudnia 2012
zarząd Główny sonś obradowała w 2012 roku 5 razy.•	

raport finansowy
Przychody w 2012:                                            9.672,12 Pln 
w tym:
składki                                                                 5.801,79 Pln
darowizny                                                           3.870,33 Pln

Koszty realizacji zadań statutowych             7.675,71 Pln
Koszty administracyjne                                  488,35 Pln
Koszty finansowe                                              0,19 Pln

Stan kasy na 31.12.2012:                                 1.508,55 Pln

Przedstawiamy raporty podsumowujące pokrótce naszą działalność w minionym roku:

witejcie!
Trzeci numer naszego new-
slettera, biuletynu, albo, po 
naszymu, nowin, przygoto-
waliśmy specjalnie z okazji 
spotkania sprawozdawczego, 
które 27 kwietnia odbywa się 
w Bieruniu Starym.

Ponieważ do dzisiaj Krajowy Rejestr 
Sądowy nie orzekł w sprawie 
grudniowych zmian statutowych, 
mogą wziąć w nim udział wszyscy 
członkowie SONŚ, a nie tylko 
delegaci.

Po części sprawozdawczej odbędzie 
się konwent programowy, na którym 
przedyskutujemy z uczestnikami 
plan zarządu na działalność 
Stowarzyszenia. 

Prosimy także o podzielenie 
się własnymi pomysłami do 
realizowania w ramach SONŚ. 
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Po kwietniowym zarządzie

w  kwietniu miało miejsce zebranie zarządu sonś. oprócz uchwały 
o powołaniu pierwszych kół terenowych oraz przygotowaniach do 
zjazdu sprawozdawczego w bieruniu zajęto się szeregiem innych kwestii. 
spośród nich wymienić należy zwłaszcza: 

Przejęcie patronatu nad krajoznawczą „odznaką Górnośląską”. •	
Poszerzenie planów wydawniczych sonś o serię dla dzieci oraz przekłady klasyki •	
światowej na śląski. Przed wakacjami ukaże się także kolejna pozycja z serii canon 
silesiae.
Przyjęcie propozycji przygotowania akcji ratowania śląskich cmentarzy.•	
wprowadzenie dobrowolnych legitymacji członkowskich. •	
Przyjęto także uchwałę, którą w calości przytaczamy poniżej.•	

wybory a udział członków

s towarzyszenie osób narodowości śląskiej nie będzie udzielało rekomendacji 
swoim członkom oraz sympatykom podczas wyborów do sejmu, 
senatu, samorządów oraz do Parlamentu europejskiego. zakazuje 
używania nazwy i/lub logo stowarzyszenia na materiałach wybor-

czych w/w wyborach.
ślązacy powinni angażować się w życie publiczne i stratować w wyborach aby 
przejmować odpowiedzialność za losy swojego regionu oraz budować spo-
łeczeństwo obywatelskie. zarząd Główny sonś jak najbardziej popiera taką 
aktywność społeczno-polityczną. jednakże uważamy, że jedyną legitymacją do 
wyboru politycznego nie może być argument „jestem narodowości śląskiej”. 
dlatego członkowie sonś mają czas i okazję wykazywać się działaniem na 
rzecz regionu i jego mieszkańców oraz stowarzyszenia, budując w ten sposób 
zaufanie społeczne i promując własną osobę. natomiast członkowie sonś 
mają zakaz używania symboliki organizacji w trakcie kampanii wyborczej, 
gdyż bycie osobą narodowości śląskiej jako jedyny argument wyborczy to 
cofnięcie się do czasów nacjonalizmu.
nie chcemy, aby kwestie narodowości śląskiej zostały zinstrumentalizowane 
do walki politycznej w jakichkolwiek wyborach.

projekt legitymacji

l iczba naszych członków przekroczyła 1000. zgodnie z zapowie-
dziami rozpoczynamy akcję drukowania legitymacji członkow-
skich. koszt druku plastikowej legitymacji jest jednorazowy 
i wyniesie 10 złotych. obok prezentujemy projekt legitymacji. 

na wszelkie uwagi do wzoru czekamy do 12 maja - prosimy o ich nadsyła-
nie na adres e-mail slonzoki@gmail.com.
Jak zamówić legitymację? Prosimy o wpłatę 10 złotych za egzemplarz legitymacji 
na konto stowarzyszenia: 68 1540 1229 2055 4605 8438 0001 (stowarzyszenie 
osób narodowości śląskiej, ul. wodna 9, 46-045 kotórz Mały; tytułem: „legityma-
cja” oraz data urodzenia, imię, nazwisko i nazwa miejscowości zamieszkania).
Pierwsza partia legitymacji wyprodukowana zostanie w drugiej połowie maja, o ile zbierzemy co 
najmniej 50 zamówień. 

Składki członkowSkie

Prosimy tych, którzy jeszcze nie opłacili składek za 2012 i 2013 rok, o przelanie 
12 złotych na konto: 68 1540 1229 2055 4605 8438 0001 (stowarzyszenie osób 
narodowości śląskiej, ul. wodna 9, 46-045 kotórz Mały; tytułem: „składka roczna 
2012”). Pomoże nam to zrealizować kolejne projekty i przedsięwzięcia.

kontakt 
Masz pomysł lub sugestię dotyczącą 
działania Stowarzyszenia? 

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

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


