
 
 

 

U C H W A Ł A  

P A R L A M E N T U  M Ł O D Y C H  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 20 listopada 2021 r. 

o regionie śląskim 

 

My, parlamyntarzistki a parlamyntarzisty IV kadyncyje Parlamyntu Modych Polskij Republiki, 

zocńi skirz szansy reprezyntowańo modych persůnůw ze polskim uobywatelstwym, ze 

wzglyndym na dobro uobywatelůw a uobywatelkůw Polskij Republiki, co deklarujům swoja 

norodowość jak ślůnsko, we zocy do uodmjynnyj kultury a historyje Ślůnska, uzdowůmy, co 

nastympuje:  

 

Widzymy potrzeby uod uobywatelůw a uobywatelkůw Polski, co deklarujům swoja 

norodowość jak ślůnsko. Winńi uůńi mjeć prawo do pjastowańo historycznyj pamjyńći Ślůnska 

przi půmocy państwa, mjeć swoboda korzistańo ze swojij godki i starańo uo włośno kultura. 

Wczos polskigo Norodowego Wszechuobecnego Spisu ze 2011. roku ślůnsko norodowość 

zadeklarowało 847 tauz. ludźi, w tym 376 tauz. jak jedźino norodowość. Ślůnzoki a Ślůnzoki 

sům festelnům grupům uobywatelůw a uobywatelkůw PR. Polske włodze ale zůwizů ńy 

reszpektujům prow uosůb, co deklarujům ślůnsko norodowość. Wszyjske reskyrůnki III PR 

moc razůw uodćepowały důnżyńa Ślůnzoczkůw a Ślůnzokůw uo zoca dlo jejich uodmjynnyj 

kultury, zwyczajůw, godki a historyje. 

 

My, Parlamentarzystki i Parlamentarzyści IV kadencji Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej 

Polskiej, zaszczyceni szansą reprezentowania młodych osób z polskim obywatelstwem, mając 

na względzie dobro obywateli i obywatelek Rzeczypospolitej Polskiej, deklarujących swoją 

narodowość jako śląską, w poszanowaniu odmiennej kultury i historii Śląska, postanawiamy, 

co następuje: 

 

Dostrzegamy potrzeby obywateli i obywatelek Polski deklarujących swoją narodowość jako 

śląską. Powinni mieć oni prawo pielęgnować pamięć historyczną Śląska z pomocą państwa, 



móc swobodnie porozumiewać się swoją mową i dbać o własną kulturę. Podczas polskiego 

Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. narodowość śląską zadeklarowało 847 tys. osób, 

w tym 376 tys. zadeklarowało ją jako jedyną narodowość. Ślązacy i Ślązaczki stanowią silną 

grupę obywateli i obywatelek RP. Mimo tych danych władze Polski nie respektują praw osób 

deklarujących swoją narodowość jako śląską. Dotychczasowe rządy III RP wielokrotnie 

odrzucały starania Ślązaczek i Ślązaków o poszanowanie ich odmiennej kultury, zwyczajów, 

mowy i historii. 

 

Art. 1. 

Wzywamy władze Rzeczypospolitej Polskiej do uznania mniejszości śląskiej i wpisania jej na 

listę mniejszości etnicznych. 

 

Art. 2. 

Apelujemy do Sejmu i Senatu RP o przyjęcie projektu ustawy ustanawiającej język śląski 

językiem mniejszości etnicznej oraz wzywamy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do 

podpisania takiej ustawy.  

 

Art. 3. 

Uznając Ślązaków za mniejszość etniczną, a język śląski za język mniejszości etnicznej, 

zobowiązujemy władze Polski do przestrzegania wszystkich praw i przywilejów zawartych w 

ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 141 ze zm.). 

 

Art. 4. 

Apelujemy do polskich jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach 

historycznej krainy Śląska o wprowadzenie do szkół edukacji regionalnej, obejmującej jeden 

rok kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. 

 

Art. 5. 

Apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej o powołanie Rady Języka Śląskiego, której 

celem byłoby przeprowadzenie kodyfikacji języka śląskiego, ujednolicenie ortografii oraz 

zasad gramatycznych. 


