UCHWALA GŁÓWNA I KONGRESU
ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO
czerwiec 1990 roku.

W ciągu czasu jaki upłynął od sformułowania Deklaracji Założycielskiej Związku stała się
wolnym krajem - Polska, a w ślad za nią jej Sąsiedzi.
Rozpoczął się proces powrotu do demokracji, praworządności, upodmiotonienia jednostki.
Społeczności lokalne podjęły trud samorządzenia.
Jest to widoczne ina Górnym Śląsku. Ujawniły się wielorakie opcje i postawy jego
mieszkańców. Potwierdza to w pełni zasadnicze przesianie Deklaracji Związku o wielokulturowym
obliczu naszej Ziemi.
Górny Śląsk jest bowiem „małą Ojczyzną" i tych, którzy mówią o sobie
- Polacy, i tych, którzy mówią o sobie - Ślązacy, i tych którzy mówią o sobie
- Niemcy, i tych którzy mówią.o sobie - Morawianie, i tych, którzy są Żydami.
Synami i córkami tej Ziemi są zarówno Ci, którzy mieszkają tu od dziada pradziada, jak Ci,
którzy stali się nimi z konieczności lub z wyboru.
Wszystkich nas łączy śląska ziemia, jej przyroda, kultura i krajobraz. Wielu z nas łączy
dialekt, tradycja .i obyczaje. Wspólnie doświadczamy degradacji przyrody, gospodarki, cywilizacji
i kul tury. Nie byliśmy i nie musimy być tacy sami.
Koniecznym jest więc, by razem podjąć dzieło odtworzenia wszystkich wartości
stanowiących o tożsamości naszego regionu wśród regionów kraju. Razem i na równych prawach,
a więc uwzględniając racje większości i mniejszości - narodowych i wyznaniowych. Trzeba porzucić:
anachroniczne, wrogie sobie nacjonalizmy, myśleć bardziej o tym, co łączy, a nie co dzieli, zwrócić się
ku przyszłości, wyzbyć się dzielących emocji.
Dbajmy więc o dobro wspólne jakim jest nasza śląska ziemia. Niech będzie ona szkolą pełnej
samorządności. Otwórzmy się na różne, także i nowe wartości. Stańmy się pomostem ku jedności
Europy. Bądźmy otwarci i aktywni.
Rozwijajmy naszą związkową wspólnotę w ziemiach: nyskiej, kluczborskiej, opolskiej,
niemodlińskiej, prudnickiej, lublinieckiej, strzeleckiej, toszeckiej, gliwicko - zabrzańskiej,
głubczyckiej, kozielskiej, raciborskiej, rybnickiej, wodzisławskiej, tarnogórskiej,
bytomsko - katowickiej, pszczyńskiej, bielskiej, cieszyńskiej, siewierskiej, oświęcimskiej,
żywieckiej, opawskiej, na Zaolziu.
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