
- Stowazyszenie Pnyjaciół lnstytutu Jęryka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
,,VlA LINGUAE,

§PRAWOZDAIYIE

zilr-iałalności§towan:Eysz§niaPrryiaciółInstytutuJęzykaPolskiego

Uniwensytetu Sląskiego ,rVia Linguae' za rok 2015

1. Dane reiestrowe §towarzyszenia rVił Linguae'.
. nazwa pehra stowarzyszenie przyjacioł Ins§futu Języka polskiego uniwersytefu Śąskiego

,§iaLinguae"
J wu^ńIaskrócona: §towarzyszenie,§ia Linguae"
. KR§: N00542722
. NIP:95427532?ś

REGON:360805710
adres: 4a-B}Katowice, pl. Sejmu Śląskiego l/514

. o.mail: biuro@vialineuae.pl http://vialinguae.pl

. §towarzyszenie ,]via Linguae'nie prowadzi działalności gospodarczej i odpłatnej działalności
po{tku publicznego.

r §towarąrszenie zarejeshowano w Krajowym Rejestrze Sądowym dńa 17.02.2015 roku (data

wpisu- 18.02.2015).

2. Cdonkowie władz wybieralnych.

Zanząd
Joanna Przyklenk - preze§ ZarząĄu..

Ewa Biłas-Pleszak - wiceprezes Z,ałząflu;

Xatałzvna Wyrwas - sekretaru 7zrząda;
Barbara Mitrenga - skarbnik Zaruąńu;
Magdalena Pastuch - cźonek Z,atządu;

Mirosława Siuciak * członek 7arządu;
ratlrzrwa Sujkowska-§obisz - cżonek ZanąĄu.

Komisia RewĘjna
KomeliaRajca-przęwodniczĄ§aKomisjiRewizyjnej;
Anna Kroj - zasĘpca Komisji Rewizyjnej;
Anna Lasoń-Wołowiec - sekretarz Komisji Rewizyjnej.

3. Cele statutowe §towarzyszenia 
''Via 

Linguae' (zgodnie z § 7 §tatntu) są następuiące:
a) działania M, tzerzwaostu świadomości językowej uĄrtkoumików plszłzymy;
b) upowszechnianie dobrycĘ tj. poprawnycĘ właściwych oraz kulturalnycĘ społecaych

pakryk komunikacyjnych, glównie w organach arlmini5fiąpji państrrowej,

instytucjach edukacyjnych i kulturalnych orilz w @miotach gospodarczych zaówno
seklora publicznego, jak i prywatrego;

c) propąowanie, nłłłaszrza wśród dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacji,
przekonanią żn język jest wartością;
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d) popularyzacja wiedzy o języku polskim i działalno&! kulturalnojęzykowa;

e) promowanie i upowszechnianie najważniejszych osiągnięć In§tJńItu Jęryka Polskiego

Uniwersytetu Śląskiego, zwanego dalej InsĘrtutem;

0 wspieranie dńńńInstJ.futu w obszarze dńńńnaukowo-dydaktycznych;
g) pomoc w zakresie zdobywania środków finansowych związanych z działalnością

statutową Ins§rtufu;

h) działania na u@z ochrony praw obywatelskicb równych praw kobiet

imężrcrynoraz mnięjszościo atalrjre propagowania po§taw obywatelskiej alrrywno&;i

i odpowiedzialnofui;
i) działania fużĄ§e pokonywaniu barier społeczrrych i językowych oraz wyrównywaniu

szans grup słabszych lub z.agrożanych społecznl.m wykluczeniem (m.in osób

z wadami w)mowy, mniejszo&:i, uchodźów, dzieci i młodńeĘ ze środowisk

zagrożmych patologią i ubóstwem lub terenów zaniedbanych gospodarczo,

społecznie, kulturowo);
j) wspieranie i podejmowanie działń o charakterze edukacyjnym, natrkowym,

kulturalqłn, artystyczryrm otaz inicjatyw sfuż4gych ochronie dóbr kulfury
i tradycji;

k) udzielanie wsparcia inicjatywom zgodnym z celąmi Stowarzyszenia.

W roku spnawozdawczym - za15 - realizowano przede wszystkim cele stafutowe

wymienione wżśj wpunktach od a) do g) oraz j) i k).

4. Realizacia celów - działania Stowar:zyszenia ,rVia Linguae'w roku 2015.

Stowarzyszenie Pn,ylasićń In§bfufu Języka Polskiego Uniwersytefu ŚĘskiego ,,Via
Linguae" jest organizacją powstałą w lutlm 2015 roką zrzeszająą 58 osób (stan na

31.12.2015). W centrum podejmowanych ptlzaz Stowarzyszenie dzińań znajdują się: język
polski rozumiany jako wartośij i sHadnik polskiej kultury oraz wspieranie realizacji misji
In§brtutu JęzykaPolskiego Uniwersytefu Śąskiego, który od lat niemal40 (od 1977 roku)
jako akademicka ins§rtucja narrkowodydaktyczna popiera i promuje wszelkie inicjatywy
narzffi,zpoprawnej i spraumej polsz*ryzny.

W trosce o kulturalną komunikację i ogólnospołeczną wrazliwośó na słowo działania

cźonków §towarzyszenia w okresie sprawozdawczym skupione byĘ przede wsrystkim
na:

4. 1. Organizowaniu wykladów, konferencji:
4.1.1. 13 maja 2015 miało miejsce zorganizowane ptzez Stowarzyszenie ,oVia Linguae"

spotkanie naukowe, podczas którego wykład pt. ,,Pojęcie beąieczeństwa
w jęrykach indoerrropejskich" zaprezentawńa dr hab. Yxatarqlłra Wyrwas.

Integnlnymi elementalrri spotkania byĘ nadto: zwiedzanie Centrum Informacji

Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz poprowadzone przś.z pracoumika
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Centnrm Informacji NaŃowej i Biblioteki Akademickiej szkolenie na temat

wyszukiwania informacji w zasobach CINiBA oraz w bibliotekach cyfrowych.
Wydarzenie to poza walorarri poznawczymi mido takżB charakter integrujący
cżonków Stowalzyszenia

4.1.2. 1 gerwca 2015 odbyła się interdyscyplinama konferencja naukowa pt. ,,I\dedialne
kody w wyobrazni i jęrvku dńeckt', której współorganizatorem było
Stowarzyszenie,,Via Linguae" (wespół z Ins§rtutem lęzykaPolskiego UŚ, Kołem
Naukow}.m Doktorantów Językoznawstwa oraz Kołęm Narrkowym

,,Komunikator'). W nakcie konferencji omówiono problem medialnego
dzieciństwa z kulturowej, socjologicznej, logopedycmej
i językoznawczej. Podczas obrad zaprezentowano następująqe referaty:

dr hab. Iwona Loewe - UŚ, Katowice: ,,Bajkowa tetewĄa. Co mówią o świecie §/tuły
programów dla dzieci";

dr Marek Kaczrnarzyk- UŚ, Katowice: o,Biologiczrre konsekwencje technoĘicznego
zapośredniczenia kodów kulturowych u dzieei" ;

dr Anna Gnanat - UMCS, Lublin: ,,Wpływ mediów na protot}powe myślenie
i jęąykowe operowanie schematami pznzdawiw wieku przedszkolnym";

dr Edyta Manasterska-Wiąqek UMCS, Lublin: ,,Reklama do szpiku knści
w wypowiedziach dzieni" ;

dr Anna Podemska-Kałużril - UAM, Pozlń: ,,Blogl uczniowskię - manifest
indywidualianu pokolenia multimedióu/';

mgr Żamrn Ochrimienko - Akademia OstrogsĘ Ukainą tfum. mgr MacĘ Labocha:
,,Podstawowe ?AsaĘ i poziomy świadomości medialnej uczniów szkół śrędnich na
Ulrainie";

mgr Jaśmina Puchała * UŚ, Katowice: o,Morał w filmie animowanynr dla dzieci jako
źródło wiedzy o wartościach";

mgr Natalia Mocko - UŚ, Katowice: ,§onwergencja programów audiowizualnych dla
dzieci";

mgr Emilia Kałuzińska - UŚ, Katowice: ,,O kilku płaszczymach oddziaływania
mediów 11dńe.ci''.

4.1.3. lipiec 2015 Stowarzyszenie ,oVia Linguae'o zostało parfrrerem ważnego

wydarzenia naukowego, jakim jest planowany na 13-15 kwietnia 2016 roku
Kongres Historyków Języlsa Jego organizatorem jest Ins§rtut Jęryka Polskiego
Uniwersytefu Śląskiego, a planowane obrady odbywać się ĘĄ pod hasłem

,Językoaawstwo historyczne w trosce o przysźośc, w poszanowaniu
przesżości".

4.2. Promocji ięzyka polskięo:
4.2.1. 23 listopada 2015 roku w Tamowskich Górach wykład pt.: ,,Tajemnice historii

jwka polskiego" wyglosiła dr Barbara Mitrengą adiunkt w Zakładńę
Leksykologii i Semantyki Instytutu lęzyka Polskiego UŚ oruz, skarbnik
Stowarzryszenia,,Via Linguae". Uczesbikami byli licznie zgomadzeni
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słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Tamogórskiego Stowarzyszenia -
LrrD. Podczas wyHadu, awszy sobie genealoglę polszłryny, mięli
moż{iwość zapmamia się z wahymi zjawiskami i procesarri
historycmojęzykowlmi, jak rp. z iloczasem czy bczbą podwójną. Ponadto
w interesujący sposób uryjaśnione zostdy zagadnienia wspołczesnej polskiej
ortografii. Spojrzenie historyka języka na meandry polskiej pisoumi pozwoliło
sfuchacmm lepiej zrozrrmiec istotę miany językowej i jej roli w kształtowaniu
reguł ortograficaych. Tamogórskie Stowaruyszenie - Uniwersytet Trzeciego
Wieką kóre go&:iło dr Barbarę Mitrengę, to organizacja poftku publicznego
istniejąqa od2007 roku (ako OPP od 2012).

4.2.2. Cąłoroczne dńńańa fia ntffiz promocji polszłryny widoczne byĘ także na
sfronie intenretowej Stowarzyszenią na której systemaĘcznie znąieszczano linki
do udzielanych w przestrzeni wirtualnej porad jęrykowycĘ z odwołanieun-lzf,cz
jasna - do kompetenfuych źródeł, azatem do Poradni Językowej Instyh$u Języka
Polskiego UŚ czy Poradni Jęzrykowej PWN.

4.3. Gromrdzeniu frmduszy i środków ruchomych celem wspieranił dzialalności
Stowarzyszenia oraz Ins§rtutu :

4.3.1. 15.06.2015-30.10.2015 trnllizĄa projektu pt. ,,Dńńń profesjonalniej
i skutecmiej * dopo§aźrenie Stowarzyszenia ,,Via Linguae" w sprzęt shrZaqy

rozwojowi młodej organizacji społecznej"; projekt dofinansowany ze środków
Prograrru Fundusz Inicjafi Obywatelskich * Śląskie Lokalnie.
Stowaruyszenie ,,Via Linguae" w ramach tego projektu osiągnęło rezultaty
ilościowe, tj. zakupiło 1 rzutnik multimedialny, 1 aparat fotograficzny aruz 5
pendrive'ów orźrz przeprowadziło dwa sz&olenia dla swoich cźonków - z obsługi
nowo zakupionego sptzęfu olaz z zakresu przygotowywania prezentacji
multimedialnych (w programie PowerPoint oraz z wykorzystaniem narzędzia
Windows Live Movie Maker). Natomiast osiągniętymi rezultatami jakościowymi
były m.in.: zdobycie umiejębości w zakresie obsługi zakupionego spr7śłll cTy
podniesienie umiejętności w dziedzinie przygotowywania prezentacji
multimedialnych. Podjęte w ramach projektu działania sfuĘ profesjonalizacji
Stowarryszenia oraz podniesieniu poziomu organŁowanych wykładów czy
konferencji dzięki zastosowaniu zakupionego sprzętu.
W szkoleniach wzięło udział 20 cźonków Stowamyszenia,,Via Lingua§"o któtzy
mieli okazję nie tylko wysfuchac rzeczowych i interezujących prelekcji, ale takźp
sprawdzić w prakłce moźiliwości nowego sprzętu otaz stworzyć
spersonalizowaną prezentację multimedialną z wykorzystaniem fragmentów
materiału filnowego. Tym samym nealiznwaao takżś cel statutowy zakladający
wspĘracę i wzajemną pomoc cźonków Stowarąyszenia.
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4.3.2. Zakupiono takżs rs, środków finansowych Stowarzyszenia ,§ia Linguae" filt do
obiektywu aparafu fotograficaego, czyhik na ńącaa pamięć, torĘ na aparat
cyfrowy i statyw. Elementy te stanowią drobłrę - choć istotre - dopełnienie
posiadanego ptzez Stowarzyszenie sprzętu.

4.3.3. W roku 2015 przygotowano nadto i ńożnnojako oferty konkursowe następująqe
projekty: a) projekt pt.: ,"Pral<tyczne spojrzenie na praktyki" ńażsny w rarrrach
ministerialnego koŃursu ,,Organizowanie i animowanie dńńń na tlffiz
środowiska akademickiego" ogloszonego ptrez, MNiSW; oferta wspólna ńożnna
wespoł z Frmdacją Wiedzy i Dialogu Społecnego Agere Aude araz Śtąstim
Towarzystwem Marketingowlm; projekt nie otrzymał finansorwania; b) projekt pt.:

,,Licealisto,ronłltąż swój język|." ńożony w ramach konkursu ogłoszonego pruęz
Fundację Kronenberga przy Banku Citi tlandlowlm; projekt nie otrymał
finansowanią c) projekt pt.: ,Wię duchowa relacji z o1cryzną
przodków warsztaty jęzrykowo-kulturowe'o (w ramach konkursu MSZ
,oWspóĘraca w dziedzinie dyplomacji publicmej 201,e'; priorytet komunikacyjny:
promocja nauki języka polskiego); projekt ten został przygotowany pft-ęz

Pracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, członków ,§ia Linguae";
konkurs nie został jęszc?ś rozstrzygnięty.

Dńńaaia - mńńczl.line sukcesem - był mozliwe dzięki ludziom tworąqym
Stowarzyszenie - mająq}m bogate juz doświadczenie i wiedzę z za}rezu podejmowania
róźnych inicjatyw fta, rztrz środowiska lokalnego w zalresie kulfury języką w Ęm
oryanizaĄiwydarzeńnaukowodydaktycznycĘ promocji iszevpńawiedzyjęzrykowej. To
Oni, w myśl § 4 ust. 1 (,Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy
społecznej jego cźonkóu/), są gwarantem rzetelności Stowarzyszenia o,Via Linguae"
i zarngażowania pehrego pa§ji.

5. Strona intcmetowa §towarzyszenia rnVia Linguae'.

Sfrona internetowa Stowareyszenia ,,Via Linguae" powstała bardzo szybko, bo już
w miesiąc po powstaniu Stowarzyszenia Stronę przygotowała i powadzi jego cźonkini *
Monika JąielsĘ wykonując beąpłatnie enńązarrc z tym prace.

Wifiyna pehi istotną funkcję - to swego rodzaju wizytówka Stowarzyszenia ,,Via
Linguae"o a także źródło rzetelnej informacji na temat bieżących i juz archiwalnych
wydarzeĄ Ltóre Stowarzyszenie inicjuje, realizuje bądź wspiera Suona ma nadto sfuĘć
integra§ji środowiska - głównie członków Stowarryszenią ale tsż wszystkich, którym
nieobce ą cele tożsame z celami statrrtowymi naszej organizacji.

6. Dzialalno§ó 7,anądu §towarzryszenir rrVia Linguae'.
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Stowarzyszenie i§fuieje niespeha roŁ ale już może sę pochwalić działaniami, jakie od
momenfu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (l7 lutego 2015 roku) do końca
2015 roku aealizowało. Pr,zyczyńła się do tego także wzmożona praca Zanądu
Stowarzyszenią która w znałmĄ mierzr' polegała na:

6.1. podejmowaniu dzińń organizacyjno-prawnycĘ tj. otganizowaniu pracy
Stowarzyszenia i pruyjmowaniu ołreślonych romłiązań proceduralnych; T-ałząd

w okresie sprawozdawczym spotkał śę 7 razy" by obradować nad aktualn}.mi
wydarzeniami Stowaruyszenią i podjął w trakcie posiedzeń 14 uchwał (m.in.

lvyborze konta bankowego; przyjęciu wzoru deklaracji cżonkowskiej; kilka uchwał
o przyjęciu członków zvłycrajnych; o uznaniu roku kalendaruowego za rok
obrachunkowy Stowarzyszenia);

6.2. zgłębianiu ząadnińnńązanycbzprowadzeniem oryanizaĄispołecmej, wtymna
udziale pruedstawicieli Z,avądu w szkoleniach i warsźatach poświęconych
tematyce stowarzyszeniowej ;

6.3. prowadzeniu korespondencji e-mailowej z cźonkami Stowarryszenia ,J[ia
Linguae" (e-maile informuj ąqe o działaniach bieżących Stowarzyszenia);

6.4. prowadze,lriu bietącej dokumentacji Stowarzyszenią w §m Ęestru cźonków oraz
dokumentacji fi nąnsowej ;

6.5. poszukiwaniu ofert konhnsowych i przygotowaniu wniosków grantowych.

§prawozdanie przygotowda: Joanna Przyklenk (prezes Stowarzyszenia,Jy'ia Linguae')

JoannaPrryklenk
prezns7aądu

Ewa BiłrsPleszak
wiceprezes Ztą^,

Kłtarzyne Wyrwas
sekretarz

lw
podpis

Barbara Mitrenga
skartnik

podpisW }rr fitb^-n{hĄ Jr-l*y

llflagdalena Pastueh
cźonkini Zfiąńu

\tĄ
podpis

Mlmsławe siuciak
członkini ZarąĄu

n

l.
[|gą.ę v'---
|'poopi.

Katerzyna §uj korvska_§obisz
cźonkini ZanĄdu

tUrr,j
podpis
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