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SONŚ nadal działa legalnie!
Drodzy członkowie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. W
grudniu 2013 roku Sąd Najwyższy po prawie 2 latach działalności
nakazał rozpatrzenie naszej rejestracji przez Sąd Okręgowy, ponieważ zdaniem sądu nasza nazwa wprowadza w błąd, gdyż jego zdaniem nie istnieje naród śląski. 7 marca 2014 Sąd Okręgowy w Opolu
podtrzymał argumentację Sądu Najwyższego, ale nie był kompetentny do wykreślenia naszej organizacji z rejestru stowarzyszeń i przekazał sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. To ważna informacja, gdyż oznacza iż nadal posiadamy osobowość prawną, więc
jesteśmy w pełni legalna organizacją. Nawet gdy Sąd Rejonowy
przychyli się do wniosku o wykreślenie naszej organizacji, to decyzja
będzie nieprawomocna, póki ponownie nie rozpatrzy jej Sąd Okręgowy. W międzyczasie nasilimy nasze działania na arenie międzynarodowej, aby utrzymać naszą rejestrację.

Pomóż zebrać 100.000 podpisów
Jednym z pomysłów na prawne uznanie naszej narodowości przez
władze jest obywatelski projekt zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych poprzez dopisanie Ślązaków jako grupy etnicznej. Aby to uzyskać konieczne jest zebranie min. 100.000 podpisów. Bez Waszej pomocy będzie to niemożliwe. Akcja ruszy w kwietniu i wtedy prześlemy do Państwa listy do zbierania podpisów wraz z
dodatkowymi informacjami.

Legitymacje członkowskie
Nadal można nabywać legitymacje
członkowskie. Jednorazowy koszt wyrobienia legitymacji (plastikowa karta
z danymi osobowymi) to 10 złotych,
które należy przelać na nasze konto.
W tytule przelewu prosimy podać:
„darowizna na legitymacje”. Numer
konta podajemy na dole strony.

Nasze publikacje
Zachęcamy także do nabywania naszych wydawnictw:
„Listy z Rzymu” prof. Zbigniewa Kadłubka
„Promytojs przibity” - wersja Prometeusza
Regulamin Krajoznawczej Odznaki Górnośląskiej
Wszystkie książki można zamawiać pod telefonem: 693 953 661
Konto Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej
68 1540 1229 2055 4605 8438 0001
SONŚ, ul. Wodna 9, 46-045 Kotórz Mały

SONŚ
w liczbach:
1700 członków
w 16 krajach
12 kół
terenowych:
Bytom
Opole
Katowice
Ruda Śląska
Chorzów
Mysłowice
Bieruń-Lędziny
Siemianowice
Świętochłowice
Dolny Śląsk
Tarnowskie Góry
Kobiór-Tychy
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RAPORT MERYTORYCZNY za 2013 rok
Oto wybrane działania, jakie SONŚ zrealizował w 2013 roku.
Pełna lista znajduje się na naszej stronie internetowej.
1. Delegacje na obchodach Ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz pogrzebie Michała Smolorza – styczeń 2013
2. „Ślōnski sznelcug” w Katowicach – spotkanie autorskie z Zbigniewem Kadłubkiem wraz z koncertem – luty 2013
3. Przekazanie bibliotekom w Opolu i Katowicach „Listów z Rzymu”
z okazji Światowego Dnia Mowy Ojczystej – luty 2013
4. Spotkania autorskie ze Zbigniewem Kadłubkiem w Opolu i Tarnowie Opolskim (moderacja Jerzy Ciurlok) – marzec 2013
5. Patronat na mszą św. w Gliwicach, którą odprawiono z okazji
1150 rocznicy Chrztu Śląska – kwiecień 2013
6. Uchwała o apolityczności SONŚ podczas wszelkich wyborów na
terenie RP – Zarząd Główny, kwiecień 2013
7. Utworzenie portalu www.winszowanie.eu, na którym gromadzone mają być życzenia pisane po śląsku – maj 2013
8. „Bajtlowŏ bibliotyka” – publikacja elektroniczna zbioru wierszy
dla dzieci wraz z wstępem pokazującym rodzicom, jak dobrze
nauczać/wychowywać dzieci w języku śląskim – czerwiec 2013
9. Spotkanie z Komitetem Doradczym Konwencji Ramowej Rady
Europy o Ochronie Mniejszości Narod. – przedstawienie spraw
dotyczących narodowości i języka śląskiego – czerwiec 2013
10.Delegacja SONŚ podczas obchodów na świętochłowickiej
„Zgodzie” – czerwiec 2013
11.Powołanie Rady Programowej „Canonu Silesiae” – czerwiec 2013
12.Druk legitymacji członkowskich (plastikowe karty) – od czerwca
2013 wydano ponad 270 legitymacji
13.Nawiązanie oficjalnego kontaktu z przedstawicielami społeczności lapońskiej – lipiec 2013
14.Dni Samorządności Śląskiej – publikacja referatów Jerzego Ciurloka, m.in. na temat powołania Sejmu Śląskiego w 1402 roku
we Wrocławiu – lipiec 2013
15.Spotkanie integracyjne w chorzowskim skansenie – sierpień
2013
16.Krajoznawcza Odznaka Górnośląska – druk regulaminów i wybicie odznak – sierpień 2013
17.Udział w konferencji „Europejskie i regionalne instrumenty
ochrony języków zagrożonych”, która odbyła się w Sejmie RP –
listopad 2013
18.Turniej Skata w Chorzowie – listopad 2013
19.Bal charytatywny w Świętochłowicach – listopad 2013
20.Cofnięcie rejestracji przez Sąd Najwyższy – grudzień 2013
21.„Prōmytojs przibity” – kolejna publikacja SONŚ – grudzień 2013

Raport
finansowy
za rok 2013:
Przychody:
8.208,22 zł
Rozchody:
8.966,49 zł
Pełny raport na
naszej stronie
internetowej

Przypominamy:
Składka roczna - 12 zł
Legitymacja - 10 zł
(jednorazowo)
Regulamin Odznaki
Górnośląskiej - 15 zł

