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si” zawarł w ślonskej goudce między innymi utwory Horacego, Dante Alighiere’go. Znajdziemy też śląskiego wieszcza,
Josepa von Eichendorff’a który pisał po niemiecku, a teraz moTa myśl rodziła się wśród członków Ruchu Autonomii żemy czytać je po ślonsku.
Śląska od jakiegoś czasu. W końcu na ostatnim spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym Regionu Opole w Dąbrówce Górnej
podjęto decyzję, że wraz z Majem reaktywujemy w formie biuletynu Opolska Jaskółka, jako dodatek do Jaskółki Śląskiej
w formie drukowanej i internetowej. Jaskółkę Opolską będą
mieli też Państwo możliwość do ściągnięcia z strony internetowej www.rasopole.org Dzięki temu dotrzemy z naszym biuletynem do szerszego grona odbiorców.
Wierzymy, że garść najważniejszych informacji z życia
naszego stowarzyszenia, ważne wydarzenia dotyczące śląskiego heimatu, ale także Wasze listy, opinie, pytania, jak również
opisy ciekawych osób, miejsc, dokonań będą stałym elementem
tego biuletynu. Nie będziemy zamykać się w polityce, chcemy
przedstawiać to, co ciekawego słychać w sporcie, kulturze,
literaturze, co dzieje się z ślonsko goudko i uznaniem Ślązaków jako Mniejszości Etnicznej itp.
Śląski Salon Kulturalny w Dobrzeniu Wielkim
Jaskółka Opolska sprzed kilku lat miała format B5, a jej
zawartość zwiększała się z biegiem czasu od sześciu przez
STACJA PLUDRY – WSIADAĆ … ?!
osiem po dwanaście stron. Dzisiejsza ma zmieniony format do
A4 i dwóch stron. Obecny numer, tzw. reaktywujący Jaskółkę
Świeżo wyremontowany dworzec i oświetlone perony.
Opolską, jest też wersją testową tego co będzie przed nami.
Nowiutkie, choć ciche megafony. Za to codziennie ponad 50
Zachęcamy do lektury, a jednocześnie do przekazywania inforprzejeżdżających pociągów. Jedyny problem jest taki, ze nie
macji o naszym biuletynie najbliższym, sąsiadom, znajomym
można do nich wsiąść! To rzeczywistość stacji w Pludrach,
zarówno tym na miejscu, jak i rozsianym po całym świecie.
miejscowości na jednej z głównych tras tranzytowych kolei
Zachęcamy również do tworzenia Jaskółki poprzez opi- miejscowości leżącej na krańcu województwa opolskiego.
sy ciekawych wydarzeń, imprez którymi Państwo Jesteście
Ponad 120 letnia historia tej stacji, kiedyś przygraniczświadkami lub które sami Tworzycie.
nej, wydaje się być przykładem kolejnych błędów reformy administracyjnej i biurokratycznych absurdów związanych z tzw.
przewozami regionalnymi.
ŚLĄSKI SALON KULTURALNY
Do działań mających na celu przywrócenie stacji PluRozpoczął się cykl spotkań pod nazwą Śląski Salon Kul- dry do ruchu, koordynowanych przez Radnego Rajmunda Lituralny. Organizatorami jest Silesia Progress – śląskie wydaw- chotę, postanowił dołączyć się również Ruch Autonomii Śląnictwo, pod patronatem Ruchu Autonomii Śląska – Region ska. Szerzej o akcji w kolejnych numerach Jaskółki.
Opole i Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Za nami
są już trzy edycje Śląskiego Salonu Kulturalnego. W debiucie
WYBORY WŁADZ RAŚ REGIONU OPOLE
gościem był Jerzy Ciurlok, satyryk (Kabaret Masztalscy), prezenter radiowy, publicysta, który w bardzo przystępny sposób
14. kwietnia w Dąbrówce Górnej (powiat krapkowicki)
przedstawił historię śląskich książąt dołączając do tego w pi- odbyły się wybory władz Ruchu Autonomii Śląska – Region
gułce historię Górnego Śląska. Zaprezentowana została jego
Opole. Spotkanie rozpoczęto od podsumowania działalności
książka „ICH KSIĄŻĘCE WYSOKOŚCI” dotycząca w/w teRAŚ w województwie opolskim w latach 2010-2014. Wiadomatów. Spotkania odbyły się w Opolu i Dobrzeniu Wielkim.
Także w Opolu i Tarnowie Opolskim miało miejsce mym było, że na stanowisko przewodniczącego nie będzie się
spotkanie drugiego Śląskiego Salonu Kulturalnego. Gościem ubiegał dotychczasowy szef struktur w Czaja. W wyniku głobył Marcin Kik, doktor nauk humanistycznych, który promował sowania w skład Nowego Zarządu wchodzą: Piotr Kołodziej –
swoją książkę „FILOZOFJO PO ŚLOŃSKU”.
przewodniczący, Mirosław Patoła i Marek Czaja – członkowie
Ostatni dotychczas Śląski Salon Kulturalny odbył się zarządu. Ustalono, że Zarząd będzie uzupełniany o szefów kół
oprócz Opola w Dąbrówce Górnej, koło Krapkowic. Tym raterenowych (gminnych, powiatowych). Gratulujemy i życzymy
zem gościem był Mirosław Syniawa, który dokonał rzeczy niebywałej, a zarazem fantastycznej. Przetłumaczył wiersze owocnej pracy.
REAKTYWACJA JASKÓŁKI

z światowej literatury na język śląski. W książce „Dante i Ink-

NIE ŻYJE HELENA BUCHNER

„KOMISARZ HANUSIK” NA PLANIE FIMOWYM

25 kwietnia zmarła Helena Buchner. 65 letnia
mieszkanka Jełowej była znaną i cenioną
lokalną pisarką. Autorka “Hanyski”, “Dzieci
Hanyski”, “Dziewczyny z Koziej Górki” czy
“Opowiastek znad Brynicy” w swoich książkach opisywała życie mieszkańców naszego
regionu w okresie powojennym. W ciągu
ostatnich lat zajmowała się również pisaniem
książek dla dzieci. Największy rozgłos przyniosła jej pierwsza książka „Hanyska” opowiadająca o ciężkich
czasach jakie spotkały Ślązaków w trakcie i po drugiej wojnie
światowej z szczególnym uwzględnieniem wkroczenia Armii
Czerwonej na teren Śląska.
ŚAP

Marcin Melon autor „Komisarza Hanusika” pierwszej
śląskiej komedii kryminalnej zdążył napisać niedawno jej drugą
część. Tymczasem Mateusz Pawełczyk wraz z grupą przyjaciół
postanowić nagrać przygody słynnego Komisarza w ponad 20
minowym filmie. Materiał filmowy powstawał na terenie powiatu oleskiego oraz w Opolu. Śląski kryminał można znaleźć
w Internecie na youtub’ie pod tytułem: „Komisorz Hanusik
i Warszawiok” zachęcamy do zobaczenia i przeczytania śląskiej komedii kryminalnej.
TerD

OBCHODY ŚW. FLORIANA STRAŻAKA
Z okazji święta Strażaków, delegacja Ruchu Autonomii
Śląska uczestniczyła 3 maja 2015 r. w uroczystościach odbywających się w Głogówku. Nasze stowarzyszenie reprezentowali
Henryk Mercik oraz Mirosław Patoła Uroczystości rozpoczęły
się o 11.30 mszą świętą w kościele Parafialnym a następnie
Strażacy wraz z zaproszonymi Gośćmi, przy dźwiękach orkieŚLONSKI FACEBOOK!
stry oraz syren wozów strażacki przemaszerowali przez miasto.
Jest już oficjalna informacja, facebook czyli najbardziej Przemarsz cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
popularny portal społecznościowy będzie po ślonsku! Inicjato- W imieniu Ruchu Autonomii Śląska dziękujemy Panu Burmirem akcji został Martin Grabowski. Do akcji przyłączyło się strzowi Andrzejowi Kałamarzowi za zaproszenie.
wiele śląskich stowarzyszeń mi.n. Pro Loquela Silesiana, Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej czy Ruch Autonomii
Śląska. Martin na co dzień mieszka w Hiszpanii, a po otrzymaniu informacji, że Ślązacy będą mogli się porozumieć na facebooku w języku śląskim, nie krył zadowolenia i oświadczył:
- Teraz czeka nas kilka tygodni pracy nad tłumaczeniem Facebooka na śląski. Liczymy na wsparcie naszych organizacji w
tym Pro Loquela Silesiana, a także Was wszystkich. Mamy tylko
jedną prośbę: używajmy naszego śląskiego alfabetu, bo jest
czytelny dla wszystkich Ślązaków nie ważne czy są oni z okolic
Opola, Katowic czy z Ostrawy na Czechach, a to w końcu nasz
wspólny sukces i razem się nim cieszmy!
Dla przypomnienia w poprzednim roku Ślązacy jako
pierwsi zgłosili obywatelski projekt pod dopisaniem w Ustawie
Ślązaków do Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Projekt
Przemarsz przez Głogówek z okazji św. Floriana Strażaka
poparło ponad 140 tysięcy osób.
K. Lorek
TerD
MOBILNIOKI ZAMIAST KOMÓREK
RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA W GMINIE GŁOGÓWEK
Przedstawiciele Samsung Electronics Polska dokonali w KatoO najbliższych planach działania koła gminnego mówi wicach oficjalnej prezentacji Smartfonów z śląskojęzyczną
wersją! Wprowadzenie języka śląskiego do Smartfonów to odp. Agnieszka Kurspiot: „Działanie RAŚ w naszej gminie konpowiedź na wiele zapytań o możliwość używania godki, jak
centrowało by się na połączeniu wszystkich Ślązaków, bez mawiają przedstawiciele tej firmy. Smartfony z śląskim menu
względu na pochodzenie. Nie chcemy dzielić ludzi na Niemców, znajdą Państwo w wielu sklepach z sprzętem elektronicznym.
Polaków, Ślązaków i Czechów. W naszej społeczności jest W tym miejscu należy wspomnieć o Pro Loquela Silesiana Tobardzo duża różnorodność pod względem pochodzenia. Utwo- warzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy. Rafał
rzenie koła ma na celu pielęgnować naszą różnorodność kultu- Adamus, prezes Pro Loquela Silesiana powiedział: - Myślałem,
rową. Zaprosimy też do wspólnego działania dla dobra nas że to spóźniony żart primaaprilisowy. Okazało się, że nie, propozycja była nie do odrzucenia, ale nie wówczas nie spodziewszystkich. Każdy może zadeklarować swoje członkostwo w tym
waliśmy się, ile pracy przed nami.
stowarzyszeniu, bez względu na pochodzenie i poglądy. Chodzi
Do ubiegłego tygodnia w ramach projektu znawcy
nam o rozwój gminy, naszą kulturę oraz region, w którym żyje- śląskiej godki i językoznawcy przetłumaczyli około 70 tysięcy
my”. Zarząd Regionu będzie aktywnie wspomagał budowanie haseł i zwrotów wykorzystywanych w telefonach oraz działająstruktur w gminie Głogówek. Powodzenia!
cych na nich aplikacjach. Kolejne, wynajdowane przez testująM. Patoła cych urządzenia, są nadal tłumaczone.
WYDAWCA: RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA – REGION OPOLE
STRONA INTERNETOWA: www.rasopole.org, ADRES E-MAIL: rasopole@org
FACEBOOK: Ruch Autonomii Śląska – woj. opolskie
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