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Od ponad dwudziestu lat na Śląsku nasilają się działania propagandowe 

i organizacyjne, których sztandarowym hasłem jest autonomia. Wprawdzie 

wpływy takich organizacji jak Ruch Autonomii Śląska czy Związek Ludno-

ści Narodowości Śląskiej są niewielkie, ale idea autonomii Śląska zdobywa 

coraz więcej zwolenników. Świadczy o tym wzrastająca liczba uczestników 

różnych akcji, zgromadzeń, marszów organizowanych przez te stowarzy-

szenia.  

Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) powstał na początku 1990 roku. Jego pod-

stawowe założenia, sprowadzają się do czterech postulatów: 

 regionalny parlament, który wybiera rząd z premierem na czele, 

 prezydent wybierany w wyborach powszechnych, 

 skarb regionalny, 

 konstytucja regionalna. 

Autonomia Ruchu Autonomii Śląska oznacza wizję Śląska jako podmiotu 

w zjednoczonej Europie, obejmującego Dolny i Górny Śląsk, Śląsk Cieszyń-

ski i Opolszczyznę. W programie tej organizacji czytamy: Ruch Autonomii 
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Śląska opowiada się za Europą zjednoczoną, Europą stu flag, w której znikną 

państwa narodowe, większość kompetencji przekazując historycznym regio-

nom. Będzie to Europa ludów: Ślązaków, Morawian, Łużyczan, Szkotów, 

Bretończyków, Basków, etc., a więc Europa wracająca do swych korzeni. RAŚ 

już działa na rzecz takiej Europy, utrzymując rozległe kontakty zagraniczne, 

uczestnicząc w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach [strona 

internetowa RAŚ Koło Chorzów].  

W 1999 roku Ruch Autonomii Śląska został członkiem Ligi Regionów, 

organizacji postulującej podział Polski na 12 autonomicznych rejonów. 

Członkami Ligi są Unia Wielkopolan, Związek Górnośląski, Związek Podha-

lan i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.  

W 2003 roku został przyjęty do Wolnego Sojuszu Europejskiego (EFA) – 

ponadnarodowej reprezentacji kilkudziesięciu ruchów regionalnych (se-

paratystycznych) dążącej do likwidacji państwa narodowego. Wolny So-

jusz Europejski opowiada się za Europą Stu Flag – gdyż ich zdaniem - w 

Europie jest co najmniej 100 narodów i grup etnicznych. Wolny Sojusz 

Europejski opowiada się za ustanowieniem do Parlamentu Europejskiego 

okręgów wyborczych odpowiadających zasadom regionalizmu.  

Zgodnie z koncepcją „Europy Regionów” integracja polityczna Europy 

ma następować drogą przeorganizowania „Europy państw” w kierunku 

tworzenia we wszystkich państwach, regionów, które byłyby jednostkami 

autonomicznymi, o zakresie władzy większym od władzy państwa [Chodo-

rowski, 1996: 38].  

Wizja „Europy Regionów” była popularna na początku lat 90. przede 

wszystkim w środowiskach liberalnych. Jeden z jego liderów poseł Włady-

sław Reichelt na posiedzeniu Sejmu, 3 marca 1993 roku, mówił: W przy-

szłej Europie państwa narodowe, doprowadziwszy do scalenia kontynentu, 

usuną się na dalszy plan, a pierwszy rząd zajmą regiony. Sprawy dotyczące 

Europejczyków będą rozstrzygane niemalże w ich domu – w Bawarii, w Wa-

lii, na Śląsku, w Wielkopolsce (…). Polityczna mapa Europy, czy tego chcemy, 

czy nie, nie jest jeszcze tworem skończonym. Przyszłe jej wydanie będzie 

zawierać w miejscu Hiszpanii m.in. Baskonię, Nawarrę, Katalonię, w miejscu 
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Polski Mazowsze, Kujawy, Warmię, Mazury, Wielkopolskę i obydwa Śląski. 

Tak zjednoczony kontynent uwolni się od wszelkich konfliktów, w jakie po-

padały narodowe państwa zrodzone przez XIX wiek. Powróci poczucie 

wspólnoty i barwna różnorodność [Chodorowski, 1996: 38].  

Pierwszorzędnym postulatem Ruchu Autonomii Śląska jest doprowa-

dzenie do autonomii Górnego Śląska, w których to granicach ujęta jest 

większa część województwa opolskiego. Gorzelik jest zwolennikiem kon-

cepcji zawartej w haśle „Autonomia Zagłębia w Autonomii Śląska”. Do po-

mysłu tego krytycznie odnosi się Związek Ludności Narodowości Śląskiej, 

który zarzuca autonomistom, że lansując takie rozwiązania dzieli Ślązaków 

z obydwu województw – śląskiego i opolskiego. Celem ZLNŚ jest bowiem 

zjednoczenie ziem śląskich w ramach jednej jednostki administracyjnej. 

Mimo różnic RAŚ i ZLNŚ współpracowały ze sobą przez wiele lat. Między 

innymi w organizacji Górnośląskich Dni Dziedzictwa.  

W czerwcu 2008 roku RAŚ złożył w Kancelarii Premiera RP petycję w 

sprawie przywrócenia autonomii województwa śląskiego. Znamienne, że o 

tym fakcie poinformował rządowy dziennik „Rossijskaja Gazieta”. Rosyjski 

dziennik utrzymywał, że ewentualne odrzucenie przez władze w Warsza-

wie postulatu „śląskich autonomistów” prowadzić może do sytuacji, że 

Śląsk stanie się „polskim Kosowem”. Ta sama gazeta odnotowała poparcie 

(de facto nielegalnego) Związku Ludności Narodowości Śląskiej dla separa-

tystycznych dążeń Abchazji i Osetii Południowej, co było zgodne z polityką 

Moskwy. 30 maja 2009 r. telewizja Russia Today (kanał informacyjny w 

języku angielskim, nadający z Moskwy 24 godziny na dobę) donosiła, że 

Polacy są podzieleni, bo Ślązacy uważają się za odrębny naród. „Śląsk chce 

się oderwać od Polski z powodu kryzysu ekonomicznego, w którym pogrą-

ża się kraj” – twierdziła telewizja. Stacja wyemitowała fragmenty rozmowy 

z Jerzym Gorzelikiem, w której lider RAŚ mówił o niezadowoleniu Śląza-

ków z „brutalnego polonizowania” oraz eksploatacji surowców natural-

nych Śląska przez państwo polskie [„Dziennik Zachodni” z 25.08.2009].  

Związek Ludności Narodowości Śląskiej powstał w 1996 roku. Jego za-

łożyciele, w tym Gorzelik złożyli wówczas pierwszy wniosek o rejestrację. 
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W 1998 roku Sąd Najwyższy nie zarejestrował jednak związku, podając w 

uzasadnieniu, że coś takiego jak narodowość śląska nie istnieje. Mimo ko-

lejnych prób, Związek nie został wpisany do rejestru stowarzyszeń. Wów-

czas założyciele ZLNŚ złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka w Strasburgu. Sąd w Strasburgu w 2004 roku odrzucił skargę z 

powodu możliwości uzyskania przez ZLNŚ nieuzasadnionego przywileju 

wyborczego – możliwości uniknięcia wymaganego 5% progu wyborczego 

do Sejmu. Przedmiotem zainteresowania Trybunału nie była natomiast 

kwestia istnienia narodu śląskiego. W 2006 roku Sąd Okręgowy w Katowi-

cach rozpatrzył odmownie wniosek komitetu założycielskiego ZLNŚ o reje-

strację stowarzyszenia pod nazwą: ZLNŚ – Stowarzyszenie Osób Narodo-

wości Śląskiej. 

W 60. rocznicę układu Ribbentrop – Mołotow, w specjalnym wydaniu 

gazety internetowej Moskiewskiego Państwowego Międzynarodowego 

Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz w wystąpieniu szefa Administra-

cji Prezydenta Rosji zarzucono Polsce fałszowanie i upolitycznianie histo-

rii, „krucjatę antyrosyjską” i proniemiecką politykę w okresie międzywo-

jennym (układ polsko – niemiecki z 1934 roku), itp. Znamienne, że na-

tychmiast w nawiązaniu do tych rosyjskich wystąpień, ZLNŚ wydał kurio-

zalne oświadczenie, w którym pisze o wsparciu polityki Hitlera przez Pol-

skę, a deklarację o nieagresji podpisaną przez Polskę w 1934 roku nazywa 

paktem Hitler – Piłsudski. Poza tym krytyce poddano działalność Wojcie-

cha Korfantego oraz politykę „dyskryminacji Niemców na Górnym Śląsku 

przed wojną”. Autorzy oświadczenia stwierdzili, że Niemcy „w Polsce do-

znali największych krzywd”. 

Wszystko to miało miejsce wkrótce przed wizytą premiera Putina 

w Polsce z okazji 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Szczególnie bulwersujące było wystąpienie działaczy RAŚ do UNESCO, 

aby nie uwzględniać wniosku polskich władz, które w proteście przeciwko 

pojawieniu się w zachodniej prasie określenia „polski obóz koncentracyj-

ny” zaproponowały, aby obóz w Oświęcimiu miał oficjalną nazwę między-

narodową „Były Nazistowski Niemiecki Obóz Koncentracyjny Auschwitz – 
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Birkenau”. Wcześniej, jeden z sygnatariuszy listu do UNESCO, Andrzej 

Roczniok mówił, że w Auschwitz istniał (do 1948 roku) „polski obóz kon-

centracyjny” i zdaniem „autonomistów” taka nazwa powinna obowiązy-

wać. Oburzony tym faktem Rajmund Pollak, radny Sejmiku Śląskiego za-

wiadomił o tym fakcie prokuraturę. Sprawą wypowiedzi Roczniaka zajęła 

się katowicka prokuratura rejonowa, która ostatecznie odmówiła wszczę-

cia dochodzenia w tej sprawie. 

W grudniu 2009 roku działacze RAŚ złożyli marszałkowi województwa 

śląskiego petycję (podpisaną przez 5 tysięcy osób) wzywającą do rezygna-

cji z planów nadania Stadionowi Śląskiemu w Chorzowie barw biało – 

czerwonych, tak aby krzesełka na tym obiekcie były w regionalnych bar-

wach żółto – niebieskich. 

Początkowo wpływy Ruchu Autonomii Śląska były niewielkie. Już jed-

nak w 2000 roku Komitet Wyborczy RAŚ uzyskał ponad 4% głosów w 

wyborach do Sejmiku Śląskiego a dziesięć lat później IV „Marsz Autonomii 

Śląska” w Katowicach, na którym przedstawiono projekt regionalnej (ślą-

skiej) konstytucji, zgromadził – wg organizatorów – 1 500 osób. Projekt 

zgłoszonej „konstytucji” nosi nazwę „Autonomia 2020”. Prezes RAŚ przy-

znał, że korzystał z doświadczeń hiszpańskich regionów autonomicznych: 

Andaluzji, Katalonii i Kraju Basków. 

W ostatnim czasie sztandarowym postulatem „autonomistów” jest do-

prowadzenie do uznania „języka śląskiego”. Także Związek Ludności Na-

rodowości Śląskiej wystąpił z wnioskiem rejestracji języka śląskiego i wpi-

su na listę języków świata poprzez stosowne międzynarodowe organizacje. 

Odrębnym zagadnieniem jest znieważanie polskiej historii i narodo-

wych bohaterów przez ruch separatystyczny i „autonomiczny”. Na prze-

różnych stronach internetowych, propagowanych przez RAŚ można prze-

czytać o niezliczonych aktach stosowania przed wojną przemocy fizycznej 

przez Polaków wobec Niemców, co wspierały także władze polskie. For-

mułowane są tezy o wywłaszczeniu ludności niemieckiej. Miało to dopro-

wadzić do opuszczenia Polski przez ponad 400 tysięczną społeczność nie-

miecką. Pojawiają się słowa o „polskim szowinizmie i bandytyzmie”. 
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Dla „autonomistów” powstania śląskie to „krwawe bratobójcze wojny 

domowe na Śląsku”. Przykładowo na zaproszenie Mysłowickiego Koła RAŚ 

prof. Alfred Sulik wygłosił prelekcję „Droga Górnego Śląska do Autonomii”, 

w której mówił o „tzw. powstaniach śląskich”, tj. „skierowaniu na Górny 

Śląsk płatnych agentów, donosicieli, dywersantów i kadry oficerskiej, or-

ganizowaniu w pobliżu granicy obozów szkoleniowych oraz zaopatrzeniu 

w broń i amunicję” [strona internetowa RAŚ Mysłowice].  

Profesor Krzysztof Kawalec, autor syntetycznego opracowania proble-

matyki separatyzmu na Śląsku pisał: Trudno przecież uciec od pytań o kon-

sekwencje oddziaływania tego rodzaju publicystyki (…). Korzystając ze stro-

ny internetowej Ruchu Autonomii Śląska nietrudno trafić na opinie o wymo-

wie jeszcze bardziej skrajnej. Dość zestawić pisarstwo historyczne Brunona 

Nieszporka z zamieszczanymi na łamach "Echa Śląska" tekstami Ewalda 

Bieni. Wielce pouczające byłoby także zapoznanie się z głosami dyskutantów, 

korzystających z otwartego przez RAŚ internetowego forum. Wyrazy obu-

rzenia z powodu "zdradzieckigo napadu goroli na Slonskom Radiostacje w 

Gliwicach w siyrpniu 1939", prośby o informacje na temat "ruchu oporu" 

tworzonego po wojnie na bazie struktur Hitlerjugend i SA, kpinki z "polacz-

ków w dobie PRL-u", deklaracje poparcia dla autonomii Śląska rozumianej 

nie jako rozwinięcie idei samorządu, ale w imię usamodzielnienia dzielnicy 

("Bo życie w Polsce - kraju chamstwa mnie nie pociąga") - to tylko skromna 

próbka reprezentowanej tam, ludowej twórczości. Pokazują one, jakie echa 

budzi propaganda separatystów i czego spodziewać się można, gdyby ruch 

się rozrósł i mógł przemówić pełnym głosem. Jaskółką tej przyszłości nie 

wydają się zawarte w oficjalnym programie ruchu zapowiedzi życia w har-

monii i zgodzie wszystkich mieszkańców dzielnicy, ale właśnie agresywna 

propaganda ruchu, przeniknięta odmiennym duchem, niepokojąco bliskim 

publicystyce Nieszporka” [Kawalec, 2004: 483-496].  

W wyborach samorządowych w 2010 roku Ruch Autonomii Śląska, któ-

ry liczył wówczas około 7 tysięcy członków, otrzymał w województwie 

śląskim niespełna 123 tys. głosów tj. 8,49%. Najlepszy wynik uzyskali w 

okręgach chrzanowskim (17,5%), katowickim (16%) i rybnickim (14,6%). 
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Do rady powiatu Rybnika RAŚ zdobył aż 25,6% głosów. Pozwoliło to na 

wprowadzenie trzech przedstawicieli do Sejmiku Wojewódzkiego i uzy-

skanie 40 mandatów radnych w województwie śląskim. Gorzelik nato-

miast został wicemarszałkiem Sejmiku Śląskiego.  

Najbliższym celem zwolenników „narodowości śląskiej” jest wprowa-

dzenie do Sejmu projektu ustawy o języku śląskim i uznanie Ślązaków za 

mniejszość etniczną. Sztuczny proces tworzenia języka śląskiego to pierw-

szy krok w kierunku uznania Ślązaków za naród. Stąd intensywne prace 

nad jego kodyfikacją, czym zajmuje się działające od pięciu lat „Pro Loquela 

Silesiana – Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy”. 

Wspiera te działania Komitet Ekspertów Rady Europy UE, którego przed-

stawiciele w lutym 2010 roku odwiedzili Polskę. Komitet zwrócił się do 

polskich władz z postulatem umieszczenia w kolejnym raporcie z realizacji 

postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościo-

wych informacji dotyczącej inicjatywy ustawodawczej związanej z języ-

kiem śląskim.  

Pod poselskim projektem ustawy w tej sprawie podpisali się posłowie 

wszystkich klubów parlamentarnych . Projekt noweli ustawy o mniejszo-

ściach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym trafił pod koniec 

października 2010 roku do marszałka Sejmu. Poza nadaniem mowie ślą-

skiej statusu języka regionalnego, znalazł się w nim zapis dotyczący posze-

rzenia składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicz-

nych o dwóch przedstawicieli grupy języka śląskiego. Ustawa miałaby 

wejść w życie z początkiem 2013 roku.  

Konsekwencją przyjętych rozwiązań byłaby możliwość umieszczania 

dwujęzycznych tablic informacyjnych czy prowadzenie w języku śląskim 

obrad samorządu, wprowadzenie (na wniosek rodziców) śląskojęzycznego 

nauczania w szkołach wraz ze sfinansowaniem z budżetu państwa, uzy-

skiwanie dotacji państwowych i unijnych, np. na rozwój śląskiej prasy. 

Językoznawcy są zgodni – nie ma języka śląskiego. Jest tylko kilkanaście 

gwar. W znakomitej większości są przeciwko ich kodyfikowaniu. Próba 

taka doprowadziłaby wówczas co najwyżej do powstania śląskiego espe-
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ranto. W opinii prof. Jerzego Bralczyka uznanie śląskiego za język regio-

nalny nie sprzyja też integracji narodowej. Może się zdarzyć, że po przyję-

ciu ustawy, osoby posługujące się na przykład językiem podhalańskim 

będą domagały się takich samych praw [Dziennik Zachodni” z 20.02.2011]. 

Warunkiem ustawowego uznania języka jest standaryzacja jego pisowni. 

Dlatego w końcu czerwca ma dojść w Sali Sejmiku Śląskiego do powołania 

komisji, składającej się z ekspertów oraz użytkowników języka, którzy 

ustalą jego jednolitą gramatykę oraz ortografię. 

Izabela Winiarska zwraca uwagę, że w dyskusjach dotyczących gwary 

śląskiej na czoło wybijają się spory polityczne. Argumenty językoznawcze 

mieszają się z historycznymi, politycznymi i sentymentalnymi. Posługują 

się nimi przede wszystkim zwolennicy skrajnego poglądu, że śląski jest 

odrębnym językiem narodowym. Bardziej umiarkowani są rzecznicy uzy-

skania statusu języka regionalnego, co wiąże się z uznaniem, że Ślązacy nie 

są odrębnym narodem, ale częścią narodu polskiego posługującą się wła-

snym językiem. 

Śląszczyzna nie ma jednak własnej odmiennej fleksji, nie wykształciła tak-

że oryginalnych konstrukcji składniowych. Ponieważ nie wykształciła od-

miany literackiej, nie ma także odmiennej od ogólnopolskiej ortografii. Ar-

gumentów językoznawczych za tezą o umacnianiu odrębnego śląskiego języ-

ka narodowego nie ma [Spory o status Śląszczyzny, www.gwarypolskie. 

uw.edu.pl].  

Jerzy Gorzelik wyraża przekonanie, że wybory parlamentarne w 2019 

roku wyłonią większość, która zmieni Konstytucję tak, aby regiony w Pol-

sce mogły uzyskać autonomię.  

Działacze RAŚ, wzorujący się na hiszpańskim modelu państwa z auto-

nomicznymi regionami podkreślają: 

Nasza wizja państwa to Polska federalna. W ciągu najbliższych dziesięciu 

lat chcielibyśmy stworzyć państwo regionalne, które będzie ewoluowało w 

stronę federacji [www.rp.pl z 08.12.2010].  

Lider Ruchu Autonomii Śląska, realizuje strategię „Autonomia 2020”, 

która dąży m.in. do utworzenia w Polsce Ligi Regionów, zorganizowanie w 
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2012 roku w Poznaniu ogólnopolskiej konferencji zwolenników autonomii 

i manifestacji – Marszu Regionów – w Warszawie w 2015 roku. Kolejne 

akcje to referenda, mające doprowadzić do zmiany Konstytucji i wejście w 

życie w 2020 roku Statusu Organicznego Województwa Śląskiego, który 

określi zasady autonomii. 

Summary 

For over twenty years in Silesia the propaganda and organizational cam-

paigns under the banner of autonomy have been intensified. Admittedly, the 

influences of such organizations as the Silesian Autonomy Movement (Ruch 

Autonomii Śląska) or Association of People of the Silesian Nationality 

(Związek Ludności Narodowości Śląskiej) are small, but the idea of the au-

tonomy of Silesia wins more and more followers. The increasing number of 

participants of various campaigns, public gatherings, marches organized by 

these associations have all proved it.  

The leader of the Silesian Autonomy Movement (Ruch Autonomii Śląska) 

puts a strategy into action entitled “Autonomy 2020” which, among other 

things, strives to create League of Regions in Poland organizing in Poznan in 

2012 a conference for the followers of autonomy, and a demonstration - the 

March of Regions - in Warsaw in 2015. Then, their referendum campaigns 

will start. They are supposed to focus on both constitutional amendments 

and coming into effect of the Organic Silesian Province Status in 2020 which 

will define the principles of autonomy. 
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