
  
  
 
 

Załącznik do Uchwały Strona 1 z 3 
   
 

Stowarzyszenie „Szkryfka”  
Ferajna „Szkryfka  

Sprawozdanie merytoryczne  

Stowarzyszenia „Szkryfka” za 2015 

 

I. O Szkryfce 

 

 Stowarzyszenie „Szkryfka” zostało założone zgodnie z wolą 16 współzałożycieli, wyrażoną 

w uchwale, która została podjęta na zebraniu w dniu 1 kwietnia 2015 w Mikołowie.  

 Zasady, cele oraz działania Stowarzyszenia przedstawione zostały w Statucie 

Stowarzyszenia „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, tradycji i kultury; 

d) promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska; 

e) rozbudzenie i ugruntowanie śląskiej tożsamości regionalnej wśród mieszkańców  Śląska; 

f) współpraca z samorządami lokalnymi, władzami lokalnymi i regionalnymi, instytucjami 

społecznymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie rozwoju Śląska; 

g) wspieranie inicjatyw kulturalnych związanych ze Śląskiem oraz śląskiego środowiska 

twórczego. 

Wymienione zostały także działania, poprzez które Stowarzyszenie realizuje wyznaczone sobie 

cele: 

a) wdrażanie w życie własnych projektów i programów; 

b) organizowanie warsztatów i zajęć, 

c) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez 

organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji; 

d) uczestniczenie jak i organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i 

wykładów, prelekcji; 

e) wydawanie certyfikatów i nagród związanych z celami stowarzyszenia; 

f) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wystaw, festynów oraz innych imprez; 

g) działalność wydawniczą, a szczególnie wydawanie książek, czasopism, broszur związanych 

z celami Stowarzyszenia; 
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h) prowadzenie portalu internetowego; 

i) wspieranie innych działań i inicjatyw 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 regionalnej wśród mieszkańców 

Śląska, 

 wspierania współpracy wszystkich Ślązaków, niezależnie od ich aktualnego miejsca 

zamieszkania; 

j) współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także 

z organami administracji państwowej i samorządowej oraz środkami masowego przekazu; 

k) inne działania realizujące cele statutowe. 

 

II. Działania Stowarzyszenia „Szkryfka” w 2015 

 

Rok 2015 to dla Stowarzyszenia „Szkryfka” rok niewątpliwie przełomowy. Do tej pory z 

częścią naszych członków działaliśmy jako Stowarzyszenie Zwykłe „Szkryfka”. Jednakże pod 

koniec 2014 roku uznaliśmy, że czas postawić kolejny krok i uzyskać rejestrację w KRS, a przez to 

uzyskać nowe możliwości dla nowych działań. Działania formalno-prawne nie były dla nas łatwe, a 

przede wszystkim były bardzo długie. Ostatecznie jednak Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w 

Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 01 lipca 2015 roku postanowił wpisać 

Stowarzyszenie „Szkryfka” do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z dniem 02.07.2015 r. To 

jednak nie kończyło działań formalnych, gdyż musieliśmy wnioskować o sprostowanie oczywistej 

omyłki Sądu, ze względu na niewłaściwy wpis dotyczący organu sprawującego nadzór. Ostatecznie 

decyzją z Sądu z dnia 24.09.2015 Postanowienie z dnia 01.07.2015 zostało sprostowane. Pozwoliło 

to Starostwu Powiatowemu w Mikołowie objąć nadzorem działalność Stowarzyszenia, co 

potwierdzone zostało stosownym pismem urzędowym. 

Dalsze losy to już reaktywacja działalności Stowarzyszenia. 3 młode licealistki z powiatu 

mikołowskiego postanowiła wsiąść udział w olimpiadzie Zwolnieni Z Teorii, w ramach której 

zorganizowały projekt społeczny o nazwie „Pogodůmy”. Projekt bardzo się spodobał i został 

dobrze przyjęty. Stowarzyszenie „Szkryfka” objęło patronatem działania tych dziewczyn 

wspomagając ich w działaniach oraz udzielając rad. Ostatecznie po zakończeniu olimpiady ZWZT 
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projekt 

„Pogodůmy” był kontynuowany przez dziewczynę, która jest członkiem naszego Stowarzyszenia, 

przez co został on przejęty przez Stowarzyszenie „Szkryfka” i w dalszym ciągu jest prowadzony. 

Jednocześnie pojawiły się nowe pomysły. Postanowiliśmy przedstawić innym jak wielu 

wartościowych ludzi wydała Śląska ziemia. Powstał projekt „Galerio znanych Šlůnzoków”, w 

którym prezentujemy sylwetki Ślązaków mniej lub bardziej zapomnianych, którzy wpłynęli na losy 

świata. 

Nie zapomnieliśmy także o naszej współpracy z Telewizją SferaTV z Rudy Śląskiej. W dalszym 

ciągu wspólnie realizujemy program „Wydarzenia po Śląsku”, w którym w comiesięcznych 

emisjach prezentujemy najważniejsze wydarzenia z rejonu GOP. Oczywiście wszystko po Śląsku. 

Po wydarzeniach zaś nasz członek prowadzi „interesanto godka przi Szolce tyju”. 

Udało się nam także reaktywować „Ślůnske forum”, które umożliwia wymianę zdań, dzielenie 

się informacjami i poznawanie nowych ludzi poprzez Internet zarówno dla tych, którzy potrafią 

mówić, jak i tych, co godajům po ślůnsku.  

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, 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/ oraz https://www.facebook.com/pogodumy,  a także do 

uczestnictwa w ciekawych dyskusjach oraz zakładania nowych wątków na forum 

http://forum.szkryfka.eu/.   

 

 

 Podpis        01.03.2016 

         Mikołów 
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