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______________________________________________

Dnia 11 października 2017 roku odbyło się siódme, comiesięczne zebranie Zarządu ZNP. Prowadziła je prezes
Ewa Koch, która powitała zebranych członków ZNP i złożyła wszystkim nauczycielom życzenia z okazji Dnia
Komisji Edukacji Narodowej.
„Młodzi Was potrzebują, oni potrzebują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia, oczekują też
odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nutują ich umysły i serca, a nade wszystko dmagają się od Was
przykładu życia” (św. Jan Paweł II).
Drodzy Nauczyciele, oto tymi słowami pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia
Komisji Edukacji Narodowej. Życzymu Państwu niegasnącego zapału, satysfakcji z pracy zawodowej
oraz uznannia i szacunku ze strony wychowanków. Dziękujemy za codzienny trud, poświęcenie i
zaangażowanie. Niech poczucie wartości i znaczenia takiego dnia, będzie podkreśleniem Państwa pracy i
motywacją do dalszego posłannictwa.
Prezydium Zarządu ZNP
1. Goście zebrania:
a) Jolanta Grocholska z Towarzystwa Przyjaciół Krakowa i Kongresu Polonii Amerykańskiej na Stan
Illinois poinformowała szkoły o Konkursie na najpięknięjszą szopkę krakowską i zaprosiła do
udziału w nim. Każda zgłoszona do konkursu szopka powinna posiadać elementy czysto krakowskie
i żłóbek bożonarodzeniowy. Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych:
1) 5-9 lat
2) 9-12 lat
3) 12-14 lat
4) 15-18 lat – szopka młodzieżowa
Udział w konkursie należy zgłaszać, dzwoniąc na numer 773 218-1562 lub 773 836-8686 albo
wysyłając mail: jola59@hotmail.com
Szopki należy dostarczyć do restauracji „Lutnia”, 5532 W. Belmont Ave, Chicago do dnia 5 grudnia
2017 r. Więcej informacji o konkursie można znależć na FaceBooku Towarzystwa Przyjaciół
Krakowa.
Pani Grocholska ponowiła również zaproszenie dla wszystkich szkół do udziału w corocznym
Bankiecie Dziedzictwa KPA na Stan Illinois.
b) Mario Nikoda z Fundacji Silna Rodzina (Strong Family) zaprosił szkoły do udziału w Kongresie
Rodziny, a zwłaszcza na spotkanie młodzieży z mówcami charyzmatycznymi w dwóch lokalizacjach
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na północy Chicago i na południu. Szczegółowe informacje zostaną wysłane do szkół. Pan Nikoda
rozdał również ulotki reklamujące to wydarzenie.
Sprawozdanie z miesięcznej działalności ZNP, od 13 września do 11 października 2017 r. Zrzeszenie
zorganizowało lub brało udział m.in. w następujących wydarzeniach i uroczystościach:
 14 września - wykład prof.dr hab. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej, wykładowcy KUL nt.
dwujęzyczności i specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów szkół polonijnych. Po wykładzie
p. J Pytlik udzielała informacji o teście Seal of Biliteracy.
 17 września – piknik P. Sz im. T. Kościuszki i P. Sz. im. F. Konarskiego
 18-19 września – konferencja „Women in Science” na Northeastern Illinois University
 23-25 września – I zjazd Akademii Dwujęzyczności
 1 października - msza papieska w parafii Pięciu Braci Męczenników
 4 października – spotkanie komsji do opracowania programu obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę
Prezes Ewa Koch podziękowała członkom Prezydium Zarządu ZNP za udział w uroczystościach,
wydarzeniach i różnych innych inicjatywach Zrzeszenia oraz ich promocję w środowisku, polonijnym
szkołom za udział pocztów sztandarowych we mszy papieskiej i na cmentarzu św. Wojciecha w Niles
oraz za prezentowanie wystawy „Chrzest 966”.
Sprawy bieżące:
 „Czwartkowe podwieczorki” – spotkania w każdy 3. czwartek miesiąca w siedzibie Zrzeszenia
dla nauczycieli podczas, których zapraszani będą specjalni goście. 12 października gościem
specjalnym takiego spotkania był Rafał Muskała – polonijny dziennikarz, filmowiec z
pogadanką dotyczącą Polaków-wynalazców w Ameryce.
 Studniówka 2018 – organizatorzy Studniówki 2018 (Polska Szkoła im. św Małgorzaty Marii)
rozdali pakiety studniówkowe i poprosili o ich odsyłanie zgodnie z datami. Zaapelowali do
pozostałych szkół, które jeszcze nie podały liczby uczestników, aby zrobiły to jak najszybciej.
 Szlachetna Paczka i Spring Foundation – proszą o zgłaszanie osób znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub innej do pani Lucyny Gavrylyuk tel. 312 307-5394
 XV Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Portland
 II zjazd Akademii Dwujęzyczności – 21-23 października
 Przystanek Historia – otwarcie z styczniu 2018 r.
 oferta Związku Żołnierzy NSZ Koło Chicago – lekcje w polskich szkołach, prezentacja wystaw
związanych z polską historią, organizowanie lub współorganizowanie uroczystości
rocznicowych, publikacje, pokazy filmów
Zaproszenia:
 2 listopada – Msza św. za zmarłych pedagogów i działaczy oświatowych w kościele św.
Władysława o godz. 7.00 wieczorem
 4 listopada – Kongres Rodziny – spotkania dla młodzieży z mówcami charyzmatycznymi:
na południu z M. Nimo w St. Daniel the Prophet School, a na północy z J. Saundersem w H.S.
Guerin College
 14 listopada – otwarcie wystawy „Chrzest 966” na Terminalu 5. Lotniska O’Hare
 18-20 listopada – III zjazd Akademii Dwujęzyczności
 2 grudnia – projekcja filmu „Dwie Korony” w Copernicus Center
 13 grudnia – Opłatek ZNP
 15-21 stycznia – powołanie Przystanku Historia przy ZNP

 27 stycznia - Studniówka 2018
 3 marca – bieg „Wilczym tropem” poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych
 10 marca – uroczystość poświęcenia Sztandaru Polskiej Szkoły Językowej im. F. Konarskiego
 14 kwietnia – bankiet 40-lecia Polskiej Szkoły im. gen. Wł. Andersa
 20 maja – msza graduacyjna
 25-28 maja 2018 – XV Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Portland
6. Termin następnego zebrania – 8 listopada 2017 r.
Ewa Koch, prezes ZNP
Anna Siek, sekretarz korespondencyjny ZNP

