ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE
KOMUNIKAT PAZDZIERNIK 2016

1. Pierwsza część zebrania poświęcona była Studniówce 2017 i poprowadziła ją wiceprezes ZNP p. Helena
Sołtys. Pani wiceprezes przywitała przedstawicieli 38 polonijnych szkół, które będą brać udział w
tegorocznej studniówce. Przedstawiła organizatora Studniówki 2017 Polską Szkołę im. F. Chopina z
Palatine i Buffalo Grove. Dyrektor p. Eva Górrski i prezes p. Magdalena Bosak, rozdały szkołom pakiety
studniówkowe i odpowiedziały na pytania uczestników zebrania. Termin nadsyłania zgłoszeń na
studniowkę upływa 10 grudnia, a materiałów do pamiętnika 28 stycznia 2017 roku.
2. W dalszej części zebrania głos zabrali nasi goście. Pani Kinga Modjeska zaprosiła szkoły na przedstawienia
wystawiane przez „Scenę Polonia”, a goście z Muzeum Polskiego (p. Ryszard Owsiany, prezes
zarządu, p. Małgorzata Kot, dyrektor zarządzająca, p. Anna Sokołowska, p. Betty Uzarowicz – z rady
dyrektorów), prosili szkoły o wsparcie finansowe dla muzeum. Zebrane datki zostaną przekazane MPA
podczas Dnia Pułaskiego w marcu 2017 roku. P. Lucie Bucki z Legionu Młodych Polek zaprosiła uczennice z
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polskich szkół do udziału w balu amarantowym, ktory jest imprezą dobroczynną i odbędzie się 17 marca 2017
roku.
Sprawozdanie z działalności zarządu ZNP w okresie od 14 września do 12 października 2016 przedstawiła prezes
Ewa Koch;
a. 22 września – wizyta w programie radiowym p. I. Błaszczyk nt. II Polonijnego Dnia Dwujęzyczności ,
b. 26 września – urodziny naszych Seniorów p. M. Schneidera i p. H. Ziółkowskiej
c. 28 września - spotkanie z kandydatem na prezydenta Donaldem Trump’em w PZN,
d. 1 i 2 października – konferencja metodyczna w Neapolu,
e. 2 października – msza św. papieska w parafii Pięciu Braci Męczenników,
f. 6 – 12 października – przyjazd wykładowców z UMCS, zajęcia z uczniami i nauczycielami „Język polski –
drogą do sukcesu”.
Ewa Koch podziękował: p. H. Czajkowskiej – za artykuł w DzZ, p. M. Pawlusiewicz – za prowadzenie spotkania z
Seniorami, p. B. Redlińskiej – za muzyczna oprawę uroczystości i Alexandrze Kwaśny – za grę na skrzypcach, p. I.
Przybyła, p. M. Baran, B. Manturo i A. Wesołowskiej za przygotowanie warsztatów w swoich szkołach oraz za
opiekę nad wykładowcami.
Protokół z zebrania czerwcowego i wrześniowego przeczytała p. Anna Siek.
Sprawozdania przedstawiły pp. R. Rudnicki i H. Zurawski (skarbnik i kolporter) , informacje o działalności KOP
podała dr J.Tatara.
P. Skarbnik podała informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania działalności szkół oraz pokrycia przez
ZNP opłaty za naukę dla uczniów w trudnej sytuacji.
P. prezes E. Koch przypomniała o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów do SWP oraz
Konsulatu RP w Chicago.
Koordynator Konkursu „1050 lecie Chrztu Polski”, p. H. Sołtys przedstawiła regulamin konkursu, zestaw pytań do
konkursu oraz listę zaproszonych gości. Udostępniła informacje na temat wystawy o początkach państwowości
polskiej z Muzeum Początków Państwa Polskiego z Gniezna. Podała instytucje, do których ZNP zwróciło się o

patronat nad konkursem. Poinformowała o kalendatrzu konkursu (prace i zgłoszenia drużyn do 8 listopada,
turmiej drużyn - 20 listopada).
10. Prezes Ewa Koch zaprosiła szkoły do uroczystego obchodzenia II Polonijnego Dnia
Dwujęzyczności. Prosiła 28 szkół, ktore zdeklarowały przyłączenie się do celebrowania II PDD o krótkie
sprawozdania jak obchodzono ten dzień w poszczególnych szkołach.
11. Zaproponowała udział naszego przedstawiciela w XI Konferencja Pedagogów i Psychologów w Polsce.
12. W dalszej kolejności wybrano delegatów ZNP na Bankiet Dziedzictwa i jubileusz P. Sz. im. I. Paderewskiego.
13. Prezes przypomniała o propozycjach konkursowych i kulturalnych dla szkół:
a. 15 października – prace na konkurs o Sienkiewiczu,
b. 15 października – spektakl „Polita” PASO w CC dla szkół,
c. 16 października – poświęcenie sztandaru w P. Sz. im. Herberta w Palos Hights,
d. 22 października – zabawa „Lajkonika”,
e. 27 października - Polish-American Heritage Celebration (6:30 – 9:00) in Recital Hall NEIU,
a. 5 listopada – 10 grudnia - bezpłatny trening dla młodzieży od lat 13 do 18 organizowany przez Zrzeszenie
Amerykańsko Polskie (od 16:00 do 17:00),
b. 6 listopada - VII Polskie Dyktando w Chicago
c. 6 listopada – konkurs muzyczny P. Sz. im. I. Paderewskiego
d. 12 listopada - spektakl „Dookoła świata” – Warsztatów Teatralnych dla szkół,
e. 12 listopada – InterAmer Entertainment – film „Krzyżacy” dla szkół w Pickwick Theatre godz. 9:00 –
zamówienia pod numerem; 312 863 0768,
f. 19 listopada – spotkanie z charyzmatą Markiem Nimo,
g. 3 – 4 grudnia – konferencja dla Nauczycieli i Rodziców Szkół Polonijnych
h. 7 grudnia – Opłatek ZNP
i. 15 grudnia – termin nadsyłania prac na olimpiadę geograficzną,
j. 14 stycznia – spektakl Teatru Capitol „Błękitek, mówiący wieloryb” (dla dzieci w wieku od 6 – 12 lat),
k. 18 lutego – „Nie bardzo straszny dwór”,
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25 lutego – JX Międzyszkolny Festiwal Piosenki Polskiej im. H. Tracz pt. „Niezapomniane melodie”.

14. Ewa Koch przypomniała zebranym o obietnicy pomocy, złożonej organizatorom XV Zjazdu w Portland.
15. P. H. Zurawski przestawiła prośbę Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech, o pomoc rodzinom dotkniętym
trzęsieniem ziemi.
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