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I. O Szkryfce 

 

 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. Działania Stowarzyszenia Zwykłego „Szkryfka” w 2013 

 

Jak poprzednich lat, członkowie Stowarzyszenia nie byli obojętni na sprawy Śląska i 

jego mowy. Podejmowali kolejne inicjatywy, często kontynuując jednocześnie poprzednie 

działania. Współpraca z różnymi instytucjami układała się w dalszym ciągu dobrze, co widać 

z przebiegu wydarzeń roku 2013. Co może cieszyć, udało się nawiązać owocne relacje ze 

zwykłymi osobami, które pomagały realizować cele działań Stowarzyszenia. Z niektórymi są 

one na tyle dobre, iż prorokują na kolejne lata rozwój stowarzyszenia także pod względem 

struktury ludzi aktywnie działających. Przejdźmy zatem do podsumowania tego ubiegłego już 

roku 2013. 

Stowarzyszenie nowy rok rozpoczęło od złożenia wszystkim najserdeczniejszych 

życzeń. Potem przyszedł czas podsumowań i rozliczenia z podjętych działań w roku 

poprzedzającym. Wyraz tego można było zobaczyć w sprawozdaniach merytorycznych i 

finansowych Stowarzyszenia za rok 2012. 

Wraz z rozpoczęciem roku 2013 Stowarzyszenie pragnęło podjąć współpracę z inną 

organizacją działającą dla dobra Śląska. A przynajmniej tak miała zadeklarowane. W tym 

celu w dniu 12 stycznia 2013 podjęta została specjalna uchwała zatwierdzająca Regulamin 

Rady Górnośląskiej. Niestety RG stała się tak hermetyczną wewnętrzną organizacją, że 

pomimo mediacji niektórych jej członków, Stowarzyszenie Zwykłe „Szkryfka” nie stało się 

członkiem tej organizacji. 

Nieprzyjemna sytuacja spotkała nas także w wirtualnym świecie. Niestety strona 

internetowa Stowarzyszenia została na początku roku storpedowana atakami hakerskimi, co 

zmusiło nas do chwilowego zatrzymania serwerów i wyłączenia stron. Powróciliśmy jednak 

w niedługim czasie, aby dalej informować naszych czytelników o tym, co się dzieje. 

Jednocześnie udało utrzymać się wielki ogólnodostępny słownik śląsko-polski, który do dziś 

jest rozwijany. 

 Jak to w dzisiejszym świecie jest, bez portali społecznościowych ani rusz. A 

przynajmniej tak niektórzy mówią widząc, co dzieje się w sferze promocji i przesyłu 

informacji. Stąd i Stowarzyszenie Zwykłe „Szkryfka” postanowiło pojawić się na facebook’u. 

Dlatego został założony nasz fanpage oraz konto na tym portalu. Pojawiają się tam najnowsze 

informacje, które śmiało można śledzić i mówiąc kolokwialnie „lajkować” pod adresem: 

https://www.facebook.com/szkryfka.stowarziszyniy. Co to dało? Grono znajomych, które 

https://www.facebook.com/szkryfka.stowarziszyniy


szybko rosło i obecnie jest już całkiem spore. A nowe osoby ciągle do nas dołączają na tym 

portalu. 

 Niewątpliwym wyróżnieniem dla Stowarzyszenia była możliwość przetłumaczenia 

statutu Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej na język śląski. Nie zawiedliśmy i udało 

się napisać ten dokument prawny w języku śląskim. Efekt tych prac zaprezentowany został 

zarówno na stronie internetowej SONŚ: http://www.slonzoki.org, jak i na facebook’u tego 

stowarzyszenia. Była to pierwsza wersja, jeśli nie jedyna takiego dokumentu po śląsku. 

Dokument został też udostępniony na stronie internetowej http://szkryfka.eu/.  

 Rok cały, miesiąc po miesiącu pojawiały się kolejne wydarzenia po śląsku w telewizji 

regionalnej SferaTV. Jest to efekt współpracy, która zawiązała się już w 2012 roku i 

kontynuowana jest nadal. Dzięki temu Szkryfka przekazuje comiesięczny przegląd 

najważniejszych wydarzeń z regionu Rudy Śląskiej, Bytomia, Radzionkowa, Piekar Śląskich i 

miast okolicznych, który prezentowany jest w programie Wydarzenia po Śląsku na koniec 

każdego miesiąca. 

 Współpraca ta wpływa także na bardzo owocne współdziałanie z wielką osobą śląskiej 

sceny Leonem Swaczyną. Przejawia się to m. in. w licznych dyskusjach i wymianie 

poglądów, ale także wzajemnej pomocy przy prezentowaniu tekstów po śląsku. Członkowie 

Szkryfka oferują tutaj swoją pomoc w piśmie i gramatyce. Jednocześnie współpraca ta 

wpływa na emitowany także w SferaTV program Szkolka tyju s Lyjym Swaczyna. 

 W listopadzie zorganizowana została przez Komisję mniejszości narodowych i 

etnicznych przy Sejmie RP Konferencja „Europejskie i regionalne instrumenty ochrony 

języków zagrożonych”. Wyróżnieniem dla Stowarzyszenia było otrzymane zaproszenie 

uczestnictwa w tym tak ważnym dla spraw Śląska wydarzeniu. Stowarzyszenie zostało 

wyczytane przed uczestnikami oraz mile wspomniane na wyżej wspomnianej konferencji. 

Niestety spotkanie samo w sobie nie za wiele przyniosło, o czym poczytać można w relacji 

zamieszczonej na naszej stronie internetowej. 

Jak i w latach poprzednich, tak i tego roku efekty pracy zostały zauważone i docenione 

przez media i ludzi wokół nas. Przykładowo w wydaniu czasopisma Ślůnski Cajtůng pojawiły 

się artykuły (np. pt.: „We rozkroku” A. Moćko i J. Noras), w których autorzy pozytywnie 

wyrażają się o niektórych efektach pracy Stowarzyszenia. 

 To te najważniejsze z wydarzeń. Jednak można by tu wspomnieć też o pozostałych, 

tych mniejszych, które same w sobie nie odznaczają się aż tak, przykładowo wyszukiwanie 

dzieł literackich, w których zapisane jest dziedzictwo śląska. A także bieżący przegląd 

wydarzeń i ich ocena oraz angażowanie się w inicjatywy. Także to, co się dzieje w Internecie, 

http://www.slonzoki.org/
http://szkryfka.eu/


nie umyka naszej uwadze i śmiało prezentujemy wartościowe działania innych. Przecież tu 

chodzi o nasze wspólne dobro, a nie korzyść jednostki. 

 Serdecznie zapraszamy zatem do śledzenia naszych działań i wydarzeń z życia 

Stowarzyszenia oraz Śląska na naszej stronie internetowej: http://szkryfka.eu/ i facebook’u: 

https://www.facebook.com/szkryfka.stowarziszyniy. 

 

 

 Podpis       Dnia, 10.03.2014, 

         Mikołów 
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