
Sprawozdanie merytoryczne 

Stowarzyszenia "Szkryfka" za 2018

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. promocji śląskiej mowy i kultury 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 2018  

Rok 2018 rozpoczął się ciekawie, bo od występu naszych członków w ogólnopolskiej stacji

telewizyjnej  ZOOM TV. W programie "Zoom przy kawie" rozmawiali  oni  z  prowadzącymi na

temat ślůnskij godki i o tym, czy jest to obecnie tylko moda.

Jednak kolejny rok działalności to dla nas przede wszystkim dalsza praca i kolejne projekty.

Jak i ubiegłego roku, tak i w tym postawiliśmy na współpracę z innymi organizacjami. Nauczeni

doświadczeniem,  że  współpraca  daje  naprawdę  dobre  efekty,  postanowiliśmy  kontynuować

nawiązane znajomości i szukać nowych możliwości.

Jedną z takich nowych możliwości była propozycja przeprowadzenia warsztatów z godki

ślůnskij  dla  delegatów  uczestniczących  w  ogólnopolskim  Forum  Uczelni  Technicznych

organizowanym  przez  Politechnikę  Śląską  w  Gliwicach,  a  dokładnie  Samorząd  Studencki  tej

uczelni.  Do  tematu  podeszliśmy  jednak  trochę  odmiennie  niż  mogliby  się  tego  spodziewać

uczestnicy, gdyż przeprowadzone były warsztaty z umiejętności miękkich, z angielska zwane „soft

skills”.  Oczywiście  po śląsku.  Była  to  dla  uczestników szansa przypomnieć  sobie  podstawowe

wiadomości  z  zakresu  komunikacji,  współpracy  w  grupie  oraz  rozwiązywania  problemów  i

asertywności. Przy okazji mogli poznać śląską mowę i sami się jej trochę nauczyć.

Ubiegłoroczne pozytywne obustronne doświadczenia we współpracy z Śląskim Ogrodem

Botanicznym w Mikołowie poskutkowały propozycją uczestniczenia w kilku kolejnych projektach

w tym roku.  Przygotowaliśmy gry  i  zabawy dla  uczestników akcji  organizowanych  w ramach

Załącznik do Uchwały Strona 2 z 3



Śląskiego  Kalendarza  Ekologicznego  2018.  Powstała  nietypowa gra  terenowa,  w  której  gracze

musieli  wykazać  się  dobrą  orientacją  w  terenie,  ale  także  znajomością  śląskich  słówek  (a

przynajmniej  mogli  spróbować  je  poznać).  Oprócz  tego  na  Dzień  Dziecka  przygotowaliśmy

GeoRebus w wersji śląskiej dostosowanej do biozasobów Ogrodu.

W  ubiegłych  latach  dzięki  projektowi  „Silesia  Skills”  przygotowana  została  wystawa

„Galeria  śląskich noblistów",  która w dalszym ciągu wędruje po instytucjach kultury i  oświaty

naszego regionu promując noblistów, którzy urodzili się na Śląsku. Sukces ten zmotywował nas do

przygotowania  kolejnej  edycji,  tym  razem  „Galerii  znanych  Šlůnzokůw”.  Ma  ona  na  celu

przypomnieć wybitne postacie tutaj urodzone lub związane ze Śląskiem, które były znane szerzej

we świecie, a nawet wpłynęły na jego losy. Na ten moment Galeria prezentowana jest w Internecie,

mamy jednak nadzieję na jej materializację i przygotowanie prawdziwej wystawy.

Warto jeszcze wspomnieć o naszej wieloletniej 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 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.

To  wszystko  to  oczywiście  główne  działania  w  roku  ubiegłym.  W  międzyczasie

wielokrotnie pomagaliśmy 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 przejrzystość naszej strony internetowej, np. poprzez

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

czym się zajmujemy. Aktualizowaliśmy 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/. 

20.03.2019 Podpisy

Mikołów
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