- Projekt Uchwała Nr XXIII/ … /2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 września 2012 roku
w sprawie: wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka
regionalnego.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 pkt 2 Statutu Powiatu
Wodzisławskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 52, poz. 129 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
Popiera się starania społeczności śląskiej, znajdujące odzwierciedlenie w projekcie
nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym
w przedmiocie uznania śląskiej mowy jako języka regionalnego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu, którego zobowiązuje się
do przesłania uchwały Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP oraz Prezesowi
Rady Ministrów, Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych
i Etnicznych, Posłom i Senatorom Województwa Śląskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXIII/ … / 2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie: wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka
regionalnego.

Intencją niniejszej Uchwały, jest wsparcie działań zmierzających do uznania naszej
śląskiej mowy za język regionalny w myśl ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych
oraz językach regionalnych. Jest ona bezpośrednią odpowiedzią na apel Posła p. Marka Plury
z czerwca bieżącego roku, skierowanego do radnych śląskich gmin, powiatów, miast
i województw o wsparcie działań zmierzających do uznania mowy śląskiej za język
regionalny, tak jak jest to w przypadku języka kaszubskiego.
Od pewnego czasu, grupa parlamentarzystów z Posłem p. Markiem Plurą i Senatorem
p. Kazimierzem Kutzem na czele, prowadzą kampanię na rzecz zmiany wyżej wymienionej
ustawy, która to zmiana uznałaby naszą mowę za język regionalny.
Trzeba zdać sobie sprawę, że mowa śląska jest naszym niedocenionym bogactwem,
które bez podjęcia natychmiastowych działań może bezpowrotnie zniknąć. W chwili obecnej
coraz mniej młodych ludzi potrafi posługiwać się mową śląską. Jest ona spychana do roli
reliktu przeszłych pokoleń i od nas tylko zależy, czy uratujemy nasze dziedzictwo językowe,
czy też bezpowrotnie skażemy je na powolne zniknięcie. Uznanie mowy śląskiej za język
regionalny na podobnych zasadach co język kaszubski nie gwarantuje jej zachowania, ale daje
szanse i dostęp do środków niezbędnych na prace związane z jej zachowaniem, promocją
i ochroną.
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