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SPRAWOZDAI§IE

z dzia|alności Stow 
^rzys?,eniaPrzylaciół 

InsĘtutu Jęryka Polskiego

Uniwersytetu Śląskiego,,Via Linguae" za rok20l6

1. Dane rejestrowe Stowarzyszenia ,rVia Linguae",

a *azwa pełna: stow arzyszenie przyjaciół Instytutu Języka polskiego uniwersytetu Śląskiego

,,Via Linguae"
. nazwaskrócona: Stowarzyszenie,,Via Linguae"

. KRS:0000542722

. NIP:9542753ż26

REGON:360805710
adres: 40-032Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1/514

Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 17.02,2015 roku (data

)

. e-mail:biuro(Evialinguae.pl htĘ://vialinguae,p1

. stowarzyszenie ,,via Linguae" nie prowa dzi działa|ności gospodarczej i odpłabnej działalności

pozytku publicznego.
. stowarzyszenie zarejestrowano w

wpisu - l8.02.20l5),

Członkowie władz wybieralnych.

Zarząd
Joanna Przyklenk - prezes Zarządty'

Ewa Biłas-Plęszak - wiceprezes Zarządu;

Katarzyna Wyrwas - sekretarz Zarządu;

Barbara Mitrenga - skarbnik Zarządu;

Magdalena Pastuch - członek Zarządtl;

Mirosława Siuciak - członek Zarządu;

Katar zyna Suj kow ska- S obis z - c złonek Zar ządtl

Komisja Rewiryjna
Kornelia Raj c a - przewodn icząca Komisj i Rewizyj nej ;

Anna Kroj - zastępca Komisji Rewizyjnej;

Anna Lasoń-Wołowiec - sekretarz Komisji Rewizyjnej,

3. Cele statutowe Stowarzyszenia o,Via Linguae" (zgodnie z § 7 Statutu) są nastęPujące:

a) działanianarzeczwzrostu świadomości językowej uzytkowników po|szczyzny;

b) upowszechnianie dobrych, tj, poprawnych, właściwychorazkulturalnych, społecznych

praktyk komunikacyjnych, głównie w organach administracji państwowej,

instytucjach edukacyjnych i kulturalnych oraz w podmiotach gospodarczych zarówno

sektora publicznego, jak i prywatnego;

c) propagowanie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży na każdlłn etapie edukacji,

przekonania, że język jest wartością;
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popularyzacj a w iedzy o j ęzyku polskim i działalno ś ć kulturalnoj ęzykowa ;

promowanie i upowszechnianie naj wazniej szych osiągnięć Instytutu I ęzyka Polskiego

Uniwersytetu Sląskiego, zw ane1o dalej Instyhrtem;

wspieranie dzińań Instytutu w obszarze dzińań naukowo-dydaktycznych;

pomoc w zakresie zdobywania środków finansowych związanych z działalnością

statutową Instytutu;

h) działani a na rzęcz ochrony praw obywatelskich, równych praw kobiet

i mężczyzn oraz mniejszości, a także propagowania postaw obywatelskiej aktywnoŚci

i odpowiedzialności;

D działania słuzące pokonywaniu barier społecznych i językowych oraz wyrównywaniu

szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. osób

z wadami wymowy, mniejszości, uchodzców, dzieci t rŃodzięży ze środowisk

zagrożonych patologią i ubóstwem lub terenów zaniedbanych gosPodarczo,

społecznie, kulturowo) ;

j) wspieranie i podejmowanie dzińań o charakterze edukacyjnym, naukowym,

kulturalnym, artystycznym oraz inicjaĘw służących ochronie dóbr kultury

i tradycji;

k) udzielanie wsparcia inicjaĘwom zgodnym z celami Stowarzyszenia.

W roku sprawozdawczp - 2016 - realizowano przede wszystkim cele statutowe

wyrrrienione wyzej w punktach od a) do f) oraz j) i k).

4. Realizacja celów - działania Stowarzyszenia ,,Via Linguae" w roku 2016.

Stowarzyszenie Przyjacioł Instytutu Języka Polskiego Uniwersletu Śląskiego ,,Via

Linguae" jest organizacją powstałą w lutym 2015 roku, zrzeszającą Ó1 osób (stan na

3I.1ż.2016). W centrum podejmowanychptzez Stowarzyszęnię działańznajdują się:język

polski rozumiany jako wartość i składnik polskiej kultury oraz wspieranię rcalizacji misji

lnstytutu Języka Polskiego im. keny Bajerowej Uniwersytetu Sląskiego, który od 40 lat

(od 1977 roku) jako akademicka instytucja naukowo-dydaktyczna popiera i promuje

wszelkie inicj atylvy na tzecz poprawnej i sprawnej polszczyzny.

W trosce o kulturalną komunikację i ogólnospołeczną wrazliwość na słowo dziŃania

członków Stowarzyszenia w okresię sprawozdawczym skupione były przede wszYstkim

na:

4. t. Organizowaniu wykładów, konferencji:
4.1.I. 22,ż5 i 29 tutego 20'1,6 r. w Katowicach odbył się II Festiwal Języka Ojczystego,

którego współorganizatorem było Stowarzyszenie,,Via Linguae". Wydarzenie, juŻ

po ruz drugi, zainicjował Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka

polskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przypadającego na

dzieh żI |utego. W działania organizacyjne zaangażowani byli takŻe
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przedstawiciele Instytutu Języka polskiego im. Ireny Bajerowej Uś oraz Centrum

lnformacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA), W ramach II Festiwalu

Językaojczystegozorganizowanokilkaspotkańmającychnacelukrzewienie
kultury języka oraz wiedzy o języku:

o 22 |Ńęgo 2016 r. _ wykład owarty dr Josephine Lewkowicz reprezentilącej

londyński King,s Col1ege Lraz Uniwers}tet Warszawski pt, ,,Co znaczy dziś angielski

jako język ojczysty?";
o 25 lutęgo iorc i. _ wykład otwarty pt. ,,o poszukir,v9iach przodków na Gómym- 

śią.k*"Ś*,dy języka polskiego w-gimośląskich zródłach genealogicznyń XV11,

xVIu i xx wieku", Zaprezerftowany prZęZ przedstawicieli Gómośląskiego

Towarzystwa Genealogi"rn"§o,,Silius Radicum", tj. Damiana Jureczkę i Mirosława

Mitrengę;
o 29 lutego żOL6 r. - dr Ewa Biłas-Pleszak z Ins§rtutu Języka Polskiego US i mgr

Jadwiga Witek z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

poprowadziĘ$ęedukacyjnądlauczniówszkoĘpodstawowejpt.,,Natropiejęzyka
i nówych bibliotecmych technologii",

4,I.ż. 10 marca 20116 r. - iakże z okaili Międzynarodowego Dnia Języka ojczystego

Koło Kultury lęzykaUś razem ze Stowarzyszeniem,,Via Linguae" ptzygotowało

warsztaty językowe dla uczniów szkoły podstawowej nr 15 w chorzowie, Tym

razem u*ugę uczniów skupiono na prawidłowych formach zapisu daty,

pamiętając, że dbałość o poprawne wysławianie się to element kultury osobistej

i dobrego wychowania, uwrazliwiano uczniów na reguły ortograficznie, zwłaszcza

te odnoszące się do zapisu wyrazów wielką bądż małą literą (np, zapisu nazw

świąt wielkąIiterą, anazw obrzędów _ małą). warsztaty urozmaicono zagadkami

z za}r esuetymolo gii, np, dotyczącymi pocho dzeńa nazw mie s ięcy,

4,I.3. 13_15 kwietnia 2016 r. w Katowicach odbywał się Kongres Historyków Języka

pod hasłem ,,Językoznawstwo historyczne w trosce o przyszłość,

w poszanowaniu przeszłości", którego organizatorem był Instytut Języka

polskiego Uniwersytetu śląskiego, a Stowarzyszenie ,,Via Linguae"

współorganizowało Kongres na mocy Umowy w sprawie współorganizacji

kongresuzawartejmiędzyUniwersytetemSląskimWKatowicach
a Stowarzyszeniem.
Pierwsze tego §rpu ogólnopolskie przedsięwzięcie naukowe zgromadziło ponad

120 historykiw języka z ż3 vłajowych ośrodków naukowych, a także badaczy

z białoruskiego Grodna i austriackiego salzburga. w trakcie kongresu

wygłoszono około 60 referatów, zaprezentowano lt posterów, a nadto podczas

dwoch debat panelowych dyskutowano o najważniejszych problemach

metodologicznychidydaktycznychlingwistykihistorycznej.
Integralną 

"ręi"iąKongresu 
było uroczyste nadanie Instytutowi lęzyka Polskiego

imienia profesor Ireny Bajerowej, któręmu towarzyszyło okolicznościowe

synpozjumpt.,Nonomnismoriar'',podczasktóregogłoszabra|i
wspóĘracownicy, członkowie rodziny Pani Profes ot oraz Jej prrylaciele, Uchwała
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Senatu US w sprawie nadania IJP Ireny została podjęta już

w pńdziemiku 2015 roku.
patronat honorowy nad kongresem objęli: wiceprezes Rady Ministrów, Minister

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin;, JM Rektor Uniwersytetu

śląskiego, prof. dr hab. Wiesław Banyś; Wojewoda Sląski, Jarosław Wieczorek;

oraz Rada Języka Polskiego. Z ko\ei partrrerami wydarzenia byli: Centrum

Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA), Katedra

Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury

polskiej, Regionalny ośrodek Kultury w Katowicach, Muzeum śląskie, Szkoła

Języka i Kultury Polskiej, oddział Katowicki Towarzystwa M|ł9śników_Języka

polskiego oraz stowar zyszenie pruyjaciół Instytutu Języka polskiego uś ,,via

Linguae". Natomiast patronami medialnymi Kongresu zostały następujące

instytucje: Polskie Radio Katowice, TVP 3 Katowice, ,,Dzięnnik Zachodni",

,,Na§ze Miasto",,,GazetaUniwersytecka Uś", Telewizj a intemętowa Uś,

4.2. Promocji języka polskiego:

4.żJ. 6 grudnia zórc r. w Zespole Szkół ogólnokształcących nr 2 im, Gustawa

Morcinka w Rudzie sląskiej warsztaty na temat ,,zostań mistrzem pierwszego

(i nie tylko) wrazenia! Autoprezentacja _ instrukcja obsługi" poprowadziła dr Ewa

Biłas_pleszak, wiceprezes Stowarzyszenia,,Via Linguae". Zajęcta odbYłY się

w ramach pięciodniowych Morcinkowych Dni Humanistyki, zespół szkół

ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie sląskiej jest szkołą

publiczną, w ramach której działają: Gimnazjum nr Iż oraz II Liceum

Ogólnokształcące.
4.2.2. Całoroczne działania ia rzecz promocji po|szczyzny widoczne były także na

stronie internetowej Stowarzyszenia, na której systematycznie zamieszczano linki

do udzielanych w przesttzeni wirtualnej porad językowych, z odwołaniem _ rzecz

jasna _ do kompetentnych żródeł, a zatęm m.in. do Poradni Językowej InsĄrtutu

IęzykaPolskiego US czy Poradni Językowej PWN,

4.3. Gromadzeniu funduszy i środków ruchomych celem wspierania działalności

Stowarzyszenia oraz Instytutu:

4,3.I. 01.04.201ó-31.05.2016 _ rea|izacja projektu pt. ,,Profesjonalniej zrLaczy lepiej,

łatwiej, szybciej _ doposazenie stowarzyszenia ,,via Linguae" w sprzęt słuzący

rozwojowi młodej organlzacji pozaruądowej"; projekt dofinansowany zę środków

Programu Fundusz Inicjatyw obylvatelskich _ Sląskię Lokalnie.

stowarzyszenie ,,via Linguae" w ramach tego projektu osiągnęło rezultaty

ilościowe, tj. zakupiło:
. oprogramowanie MS Office 2016 Home & Business;

. tom|uter typu laptop z systemem operacyjnym Windows (notebook/laPtoP 13,3"

HP ńavilion- t : x jeo ls _ s 20aU l 8GB l ż4OlWin8. 1 Touch Red) ;
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. głośniki komputerowe (Jabra Solemate Mini Bluetooth czarny);

. bindownica(Fellowes);
o gilotyna do papieru (Fellowes);
o dyktafon (Sony ICDPX440.CE7);
. ektan projekcyjny (ekran ręazny Suprema Libra 81x61)

prąrpominamy,'z"rrĆgru^Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie

juz po raz drugiwspiera działanianaszego Stowarzyszenia; w ubiegłym roku takzę

realizowaliśmy projekt finansowany ze środków Programu FIO i wówczas

zakupiliśmy 5 pendrive'ów, aparat fotograficzrry z funkcją nagrywania filmów

oraz tzutnik multimedialny. Zakupiony w tegorocznym projekcie sprzęt

podobnie jak ubiegłoroczny bez wątpienia zwiększa profesjonalnoŚĆ

Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej oruz

dokumentacyjnej; ułatwia i przyspiesza przygotowywanie prezentacji

multimedialnych; zwiększa efektywnośó prowadzonych działań szkoleniowych,

kulturalnojęzykowych i promocyjnych Stowarzyszenia. A to z kolei przekłada się

na 1epszą, łatwiejszą i tym samym szybszą rcdrtzację celów statutowYch

Stowarzyszenia,,Via Linguae".

Dzińan\a _ zwieficzonę sukcęsem - były mozliwe dzięki ludziom tworzącYm

Stowarzyszenię _ mającyrrr bogate juz doświadczenie i wiedzę z zakłęsu podejmowania

różnych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego w zakresie kultury języka, w tYm

organizacjiwydarzeinaukowo-dydaktycznych, promocji i szeruęniawtedzy językowej. To

oni, w myśl § 4 ust. 1 (,,Działa|ność Stowarzyszęnia opiera się przede wszystkim na pracy

społecznej jego członków"), są gwarantem rzetelności Stowarzyszenia ,,Via Linguae"

i zaangażowania pełnego pasji.

Strona internetowa Stowarzyszenia,rVia Linguae".

Stronę internetową Stowarzyszenia ,,Via Linguae" prowadzi jego członkini - Monika

Jagie l ska, wykonuj ąc b ezpłatnie zw iązane z tym pr ac e.

Witryna pełni istotną funkcję jako wizytówka Stowarzyszenia,,Via Linguae", a takŻe

żródło rzetelnej informacji na tęmat bteżących i juz archiwalnych wydarzeń, które

Stowarzyszenie inicjuj e, rea|izuje bądź wspiera. Strona ma nadto słuzyĆ integracji

środowiska - głównie członków Stowarzyszenia, ale też wszystkich, którym nieobce są

cele tozsame z celami statutowymi naszej organizacji.

Działalność Zarząda Stowarzyszenia,,Via Linguae".

PracaZaruądu Stowarzyszenia w ż016 roku w znacznej mierze polegała na:

6.1. podejmowaniu działń organizacyjno-prawnych, tj organizowaniu pracy

Stowarzyszenia i przyjmowaniu określonych rozwiązań proceduralnych; Zarząd

w okręsie sprawozdawczym spotkał się 2 razy, by obradować nad aktualnyrni
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wydarzeniami Stowarzyszenia, i podjął w trakcie posiedzeń 7 uchwał (m,in,

o przyjęciu członków zwyczajnych; o zafwięrdzęniu Regulaminu Zarządu

Stowarzyszenia,,Via Linguae" czy zatwietdzeniu Regulaminu składania wniosków

konkursowych w Stowar zyszeniu,,Via Linguae");

6.2. prowadzeniu korespondencji e-mailowej zramięnia Stowarzyszenia,,Via Linguae";

6.3, prowadzeniu bieżącej dokumentacji Stowarzyszenia, w tym rejestru członków oraz

dokumentacj i fi nansowej

Sprawozdanie przygotowała: Joanna Przyklenk (lrezes Stowarzyszenia,,Via Linguae")

Joanna Przyklenk
prezesZarządll

Ewa Bilas-Pleszak
wiceprezes Zarządu

podpis

Katarzyna Wyrwas
sekretarz

Barbara Mitrenga
skarbnik

Łl$,tifc^,łtĄŁ iWn
Magdalena Pastuch-WrJ

podpis

Mirosława siuciak
członkini Zarządll

l.
}r,^^',Ł^/-/
Upodpis

Katar zy na S uj kows ka-S obisz
członkini Zarządu

ilły* §/"-U-
podpis
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