Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Zwykłego
„Szkryfka” za 2012
I.

Preambuła
Stowarzyszenie Zwykłe „Szkryfka” zostało założone zgodnie z wolą trójki

współzałożycieli, wyrażoną w uchwale, która została podjęta na zebraniu w dniu 1 września
2012 w Mikołowie.
Zasady działania, cele oraz działania Stowarzyszenia przedstawione zostały w
Regulaminie Działania Stowarzyszenia Zwykłego „Szkryfka”. Zawarte są w nim główne cele
działalności Stowarzyszenia:
a) upowszechnienie mowy śląskiej w formach pisanych, interaktywnych i mobilnych
oraz w mediach;
b) propagowanie wiedzy o Śląsku i mowie śląskiej;
c) promocja śląskiej mowy i kultury śląskiej oraz śląskiego środowiska twórczego;
d) promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska;
e) rozbudzenie i ugruntowanie śląskiej tożsamości narodowej bądź regionalnej wśród
mieszkańców Śląska;
f) współpraca z samorządami lokalnymi, władzami lokalnymi i regionalnymi,
instytucjami społecznymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie rozwoju Śląska.
Wymienione zostały także działania, poprzez które Stowarzyszenie realizuje wyznaczone
sobie cele:
a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, festynów oraz innych imprez;
b) współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
c) wspieranie działań zmierzających do:
- propagowania wiedzy o Śląsku i mowy śląskiej,
- promocja śląskiej mowy kultury śląskiej oraz śląskiego środowiska twórczego,
- promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Śląska,
- rozbudzenia i ugruntowania śląskiej tożsamości narodowej bądź regionalnej wśród
mieszkańców Śląska,
- wspierania współpracy wszystkich Ślązaków, niezależnie od ich aktualnego miejsca
zamieszkania;
d) inne działania realizujące cele statutowe.

II.

Faktyczna działalność Stowarzyszenia Zwykłego „Szkryfka”
Od momentu założenia, a nawet prędzej członkowie Stowarzyszenia mieli głęboko w

sercu to, co związane ze Śląskiem i śląskością. Aktywnie uczestniczyli w życiu Śląska i
niejednokrotnie angażowali się w różnego rodzaju działania i uczestniczyli w spotkaniach, np.
cykliczne spotkania w Muzeum Śląskim z Mirosławem Syniawą, nauka mowy śląskiej w
różnego rodzaju placówkach. Z dniem 1 września 2012 założono Stowarzyszenie, którego
nazwa: „Szkryfka” miała odzwierciedlać główne cele i realizowane zadania.
Niewątpliwie owocna współpraca zawiązała się pomiędzy telewizją regionalną
SferaTV a Stowarzyszeniem. Powstał dzięki temu comiesięczny przegląd najważniejszych
wydarzeń z regionu Rudy Śląskiej, Bytomia, Radzionkowa, Piekar Śląskich i miast
okolicznych, który prezentowany jest w Wydarzeniach po Śląsku na koniec każdego
miesiąca. Informacja o współpracy została umieszczona zarówno na stronie internetowej
Stowarzyszenia, jak i SferaTV.
Efektem tej współpracy było nominowanie przedstawiciela Stowarzyszenia do
corocznej nagrody SferaTV: Przyjaciel SferyTV. Statuetka wręczona została na uroczystej
gali Obiektywy SferyTV 2012.
Na wspomnianej powyżej gali, zaproszony gość specjalny poseł Marek Plura,
zaskoczył wszystkich podziękowaniami, jakie złożył na ręce Redaktora Naczelnego w formie
medalu, w dowód uznania dla wrażliwości na szczególne potrzeby społeczne, której efektem
są wiadomości przekazywane w języku migowym jak i w języku śląskim.
Podziękowania zostały złożone także przez Stowarzyszenie Korczak za udział w
imprezie pt. „Europejskie Dni Dziedzictwa 2012”, które odbyły się 15 września 2012 roku.
Stowarzyszenie zorganizowało tam Warsztaty ślůnskij godki.
Stowarzyszenie współpracowało także przy cyklu spotkań organizowanych wraz z
Leonem Swaczyną ze Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej pod hasłem przewodnim:
„Rajcujymy po noszymu”.
Stowarzyszenie

swoje

działania

rozciągnęło także

na sferę informatyczną.

Opracowana została we współpracy z Mirosławem Syniawą ogólnodostępna nakładka na
klawiaturę, dzięki której można używać literek, które do tej pory były używane do kodowania
śląskiej mowy. Udostępniony został także opis instalacji nakladki.

Pomocy w tematach związanych ze Śląskiem i śląskością można szukać na forum
internetowym: http://slunskieforum.eu/, które zostało objęte patronatem Stowarzyszenia.
Dla osób poszukujących rzetelnego słownika polsko-śląskiego i śląsko-polskiego
Stowarzyszenie przygotowało jeden z największych i najbogatszych pod względem słów
wśród ogólnodostępnych słowników. W chwili obecnej jest on dostępny na stronie
internetowej Stowarzyszenia. Przygotowywana jednak jest wersja interaktywnego słownika
na bazie wikipedi.
Efekty działalności Stowarzyszenia zostały zauważone także przez media. W wydaniu
nr 12 na grudzień 2012 czasopisma Ślůnski Cajtůng pojawia się artykuł pt.: „Poleku, ale do
przodku”, w którym autor pozytywnie wyraża się o niektórych efektach pracy
Stowarzyszenia.
Wydarzenia z istnienia Stowarzyszenia Zwykłego „Szkryfka” można śledzić na
bieżąco na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://szkryfka.eu/.
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