
Sprawozdanie merytoryczne 

Stowarzyszenia "Szkryfka" za 2017

A. 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:

I. upowszechnienie mowy śląskiej w formach pisanych, interaktywnych i mobilnych oraz w

mediach;

II. propagowanie wiedzy o Śląsku i mowie śląskiej;

III. promocja śląskiej mowy, tradycji i kultury;

IV. promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska;

V. rozbudzenie i ugruntowanie śląskiej tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska;

VI. współpraca  z  samorządami  lokalnymi,  władzami  lokalnymi  i  regionalnymi,  instytucjami

społecznymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie rozwoju Śląska;

VII. wspieranie  inicjatyw  kulturalnych  związanych  ze  Śląskiem  oraz  śląskiego  środowiska

twórczego.

Wymienione  zostały także  działania,  poprzez  które  Stowarzyszenie  realizuje  wyznaczone  sobie

cele:

I. wdrażanie w życie własnych projektów i programów;

II. organizowanie warsztatów i zajęć,

III. propagowanie  i  organizowanie  wymiany  międzykulturowej,  w  szczególności  poprzez

organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji;

IV. uczestniczenie jak i organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i

wykładów, prelekcji;

V. wydawanie certyfikatów i nagród związanych z celami stowarzyszenia;

VI. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wystaw, festynów oraz innych imprez;

VII. działalność wydawniczą, a szczególnie wydawanie książek, czasopism, broszur związanych

z celami Stowarzyszenia;
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VIII. prowadzenie portalu internetowego;

IX. wspieranie innych działań i inicjatyw zmierzających do:

a. propagowania wiedzy o Śląsku i mowy śląskiej,

b. promocja śląskiej mowy kultury śląskiej oraz śląskiego środowiska twórczego,

c. promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Śląska,

d. rozbudzenia  i  ugruntowania  śląskiej  tożsamości  regionalnej  wśród  mieszkańców

Śląska,

e. wspierania współpracy wszystkich Ślązaków, niezależnie od ich aktualnego miejsca

zamieszkania;

X. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także

z organami administracji państwowej i samorządowej oraz środkami masowego przekazu;

XI. inne działania realizujące cele statutowe.

B. Działania Stowarzyszenia "Szkryfka" w 2017

Rok 2017 to kolejne wyzwania, projekty i ciekawe akcje. Postawiliśmy w tym roku jednak

na współpracę  z  innymi instytucjami.  Dzięki  temu udało  nam się  zrealizować kilka ciekawych

inicjatyw.

Warto jednak zacząć od tego, że realizowany w roku 2016 projekt "Silesia Skills", który

skieorwany był do młodzieży, i w roku 2017 miał jeszcze swoje echo. Mówiąc dokładniej podczas

projektu "Silesia Skills" młodzież nie tylko uczyła się, ale także miała za zadanie przygotować

własny projekt. W wyniku tego przygotowana została wystawa "Galeria śląskich noblistów", która

wędrowała w 2016 po szkołach powiatu mikołowskiego. Także w 2017 nie musieliśmy się martwić

o to, co z nią zrobić, bo konieczne stało się wprowadzenie zapisów i terminów na jej udostępnianie

ze względu na duże zainteresowanie.  I  tak wystawa ta  w 2017 przeszła przez różne biblioteki,

centra  i  domy  kultury,  a  także  odwiedzała  inne  placówki  oświatowe  (w  tym  poza  powiatem

mikołowskim). Warto tutaj wspomnieć, że wystawa ta jest już rezerwowana na dalsze terminy.

Były  jednak  nowe,  kolejne  projekty.  I  tutaj  należy  wspomnieć  przede  wszystkim  o

współpracy  jaką  udało  nam  się  nawiązać  z  Śląskim  Ogrodem  Botanicznym  w  Mikołowie.

Poskutkowało to szeregiem działań i akcji, w które zaangażowane zostało nasze Stowarzyszenie.

Pierwszym z nich było zorganizowanie warsztatów ekologicznych dla firmy Opel, która to

miała  podpisaną umowę z ŚOB. Część  warsztatów została  powierzona naszym członkom i  tak

uczestnicy dowiedzieli się jakie zioła można znaleźć w przydomowych ogródkach albo na łące i do
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czego można je  wykorzystać.  Oczywiście  wszystko po śląsku. Wynikiem warsztatów był  także

zielnik opracowany przez samych uczestników (często były to  całe  rodziny),  w których oprócz

obrazka (ze względu na wczesną wiosnę) i polskiej  nazwy, trzeba było także dopasować śląską

nazwę danej rośliny. Dzięki dobrej reakcji samych uczestników i pozytywnej recenzji wasztatów

przez firmę Opel, a także dobry odbiór przez pracowników ŚOB, nasi członkowie zyskali szansę na

kolejne projekty.

I tak kolejno już w wakacje podczas jednej z imprez Śląskiego Kalendarza Ekologicznego

2017, zorganizowaliśmy warsztaty godki śląskiej dla dzieci pod tytułem "Piecuch – bajtel Pioruna".

Poznali oni dzięki temu Piecucha, a przy okazji dowiedzieli się dlaczego nie należy palić w piecu

plastkami,  gumą  i  innymi  odpadami.  Mieliśmy  także  propozycję  dla  dorosłych,  dla  których

przygotowaliśmy lunetę historyczną, przez którą można było obserwować jak wyglądała okolica

100, 200 a nawet więcej lat temu.

Kolejno już we wrześniu 2017 przygotowaliśmy grę terenową dla ŚOB, w której uczestnicy

przechadzając się po ogrodzie ze specjalnie przygotowaną mapą, musieli odnaleźć wskazane na niej

punkty.  Aby było  łatwiej  mieli  zapisane  podpowiedzi  (oczywiście  po  śląsku).  Cel  był  prosty -

należało odnaleźć i zapisać na karcie odpowiedzi jak najwięcej gatunków flory i fauny zaznaczone

na mapie a opisane w podpowiedziach. Gra była na tyle atrakcyjna, że sami pracownicy ogrodu nie

omieszkali spróbować swoich sił.

Kolejny  efekt  współpracy można  było  zobaczyć  w  grudniu.  W Stanowicach,  w  gminie

Czerwionka-Leszczyny co  roku organizowany jest  Biego  po Moczkę  i  Makówki.  W tym roku

organizatorzy chcieli  podkreślić  jego śląski  charakter  i  poprosili  nas  o  pomoc.  Były  spotkania

robocze, duża liczba tłumaczonych i przygotowywanych tekstów, była nawet specjalna konferencja

prasowa  transmitowana  on-line.  W  końcu  nadszedł  moment  biegu,  na  którym  również  nasi

członkowie podjęli się poprowadzenia wszystkiego i przeprowadzania wywiadów z uczestnikami.

Efektem  tych  wszystkich  prac  była  dwujęzyczna  strona  internetowa  poświęcona  tej  imprezie

(http://biegpomoczkeimakowki.pl), filmik a także fajna inicjatywa, która pokazuje, że na Śląsku, ze

śląskim w tle też dużo może się dziać.

Nawiązaliśmy także  współpracę  z  innymi  instytucjami,  np.  X LO w Katowicach,  gdzie

młodzież m.in. z naszą pomocą przygotowuje spektakl po śląsku, czy placówkami oświatowymi z

Tychów,  gdzie  obecnie  omawiane  są  plany  realizacji.  Naszym  członkom  udało  się  także

uczestniczyć  w nowej  inicjatywie  społecznej  nazwanej  "Karasol",  która  jak  do  tej  pory działa

bardzo prężnie i pomaga także promować działana naszego Stowarzyszenia.

Chcielibyśmy jeszcze wspomnieć o naszej długoletniej już współpracy ze SferaTV z Rudy

Śląskiej.  Ta  lokalna  telewizja  obejmuje  swoim zasięgiem coraz  więcej  miast  GOP i  ciągle  się

rozwija. Członkowie naszego Stowarzyszenia przygotowują comiesięczne wydanie wiadomości po
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śląsku,  w  których  podsumowywany  jest  ostatni  miesiąc  newsami  w  języku  śląskim.  Po

wiadomościach  prezentowany jest  program "Szolka  tyju",  w  którym nasz  członek  rozmawia  z

zaproszonymi gośćmi o ważnych teraz i w przyszłości tematach.

Oczywiście jak co roku przygotowaliśmy również stoisko na Dzień Aktywności Społecznej

na  mikołowskim rynku.  Specjalnie  na  tą  okazję  przygotowaliśmy także  filmik  promocyjny tej

mikołowskiej  akcji,  który  spotkał  się  z  pozytywną  reakcją  nie  tylko  odbiorców,  ale  także

organizatora,  czyli  Urząd Miast Mikołów. Pomagaliśmy też innym przygotowywać i  tłumaczyć

teksty na język śląski oraz prowadziliśmy szereg mniejszych działań i kampanii na rzecz promocji

śląska, jak np. artykuły z propozycjami spędzania czasu w naszym regionie publikowane na naszej

stronie internetowej i facebook'owym fanpage. 

Przy okazji staraliśmy się zwiększyć atrakcyjność naszej strony internetowej, np. poprzez

dostosowywanie układu i treści.  Opublikowaliśmy ofertę,  czyli  co możemy zrobić, jak pomóc i

czym się zajmujemy. Udostępniliśmy także informacje o kwalifikacjach, kursach i szkoleniach, w

których uczestniczyli ostatnio nasi członkowie. Przedstawiliśmy także ważne informacje dla osób,

które chcą stać się naszymi wolontariuszami.

Dlatego  serdecznie  zapraszamy  do  śledzenia  naszych  działań  i  wydarzeń  z  życia

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

https://www.facebook.com/Szkryfka/,  a  także  do  uczestnictwa  w  ciekawych  dyskusjach  oraz

zakładania nowych wątków na forum http://forum.szkryfka.eu/. 

Podpis 18.02.2017

Mikołów
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