ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE
KOMUNIKAT WRZESIEN 2016

1. Prezes ZNP p. Ewa Koch przywitała członków zarządu ZNP, składając im życzenia z okazji
rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
2. Gośćmi zebrania byli Ksiądz Jacek Stryczek z Polski, promujący akcję „Szlachetna paczka”
oraz Fundację Spring, p. Rafał Muskała, który przygotował prezentację na temat historii
Chicago z aspektem polskim i chciałby przedstawić ją uczniom starszych klas szkoły polskiej.
3. PP. Ewa Koch i Helena Sołtys przedstawiły prezentacje na temat działalności ZNP, która
prezentowana była podczas I Forum Polonii Amerykańskiej w Rzeszowie.
4. Sekretarz protokółowy przeczytał protokól z zebrania zarządu ZNP z 6 czerwca 2016 roku.
5. Prezes Zrzeszenia Ewa Koch złożyła sprawozdanie z działalności zarządu ZNP w okresie od 6
czerwca do 19 września 2016 roku, najważniejsze wydarzenia to
a. XIV Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Orlando (podziękowania
dla uczestników i prezenterów oraz kolportera),
b. 5 czerwca – 1 odsłona IV Targów Szkół Polskich podczas „Dnia Dziecka” w CC (spektakl
„Dookoła świata” Warsztatów Teatralnych p. Agaty Paleczny),
c. 12 czerwca – Olimpiada wiedzy o Polsce w Toronto (podziękowania i gratulacje dla P. Sz.
im. Trójcy Świętej za zdobycie III miejsca i P. Sz. im. J. Słowackiego za zajęcie IV
miejsca),
d. 1 -14 lipca oraz 17 – 31 lipca – obozy „Wakacje po polsku” przygotowane przez Fundację
Linguae Mundi (podziękowania dla p. Renaty Rudnicki za koordynację całego projektu
oraz dla pp., które opiekowały się dziećmi),
e. 19 czerwca – piknik Daru Serca (2 odsłona IV Targów Szkól Polskich w Casa Italia),
f. 22 – 26 czrwca – VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie(podziękowanie za
materiał pisemny nt. zjazdu),
g. 3 – 17 lipca – X Spotkania z Historią Najnowszą IPN,
h. 10 – 24 lipca – kolonie SWP w Pułtusku,
i. 14 lipca – gala VII Konkursu „Być Polakiem”,
j. 25 – 31 lipca – I Forum Polonii Amerykańskiej w Rzeszowie (udział w panelu: „Polska i
Polonia Amerykańska wobec wyzwań generacyjnych. Jak zachować tożsamość narodową
na przestrzeni pokoleń”, prezentacja statystyczna nt. polskich szkól – p. A. Kuklińska,
prezentacja o działalności ZNP – Ewa Koch i Helena Sołtys,
k. 1 – 8 sierpnia – Akademia Liderów w Pułtusku,
l. 5 – 12 – szkolenie LOM w Polsce (podziękowania p. A. Nawarze),
m. 28 sierpnia – 3 odsłona IV Targów szkól Polonijnych podczas pikniku Radia 1030 i Telewizji
Polvision, (p. Renata Rudnicka – podziękowania za plakat),
n. 2 – 5 września - Taste of Polonia – 4 odsłona IV Targów Szkól Polskich,

6.
7.

8.

9.

o. 5 -14 września –warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez wykładowców Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego,
Kolejno sprawozdania przedstawili kolporter ZNP i skarbnik ZNP oraz odczytana została
korespondencja.
Prezes Ewa Koch zaprosiła szkoły polskie z okolic Chicago do włączenia się w obchody II
Polonijnego Dnia Dwujęzyczności w dniach 15 i 16 października. Propozycje sposobów
obchodzenia święta przedstawiły pp. Helena Sołtys (projekt historyczny z okazji 1050-lecia
Chrztu Polski), Alicja Nawara (propozycje Chicagowskiego Bazaru Metodycznego) oraz Ewa
Koch (propozycje P. Sz. im. Wyszyńskiego z obchodów I PDD).
a. projekt historyczny p. Heleny Sołtys,
P. Ewa Koch zaprosiła nauczycieli do udziału w kursach on–line proponowanych przez PCN
oraz szkoleń on – line ODN SWP (szkolenia on-line@gmail.com), a także konsultacji
metodycznych, które prowadzi ODN SWP, do wykorzystania podczas zajęć szkolnych „Historii
dla dzieci” (bezpłatnych słuchowisk radiowych o tematyce historycznej dla dzieci Krzysztof
Ridan http://historiadladzieci.pl), zachęcała do subskrypcji internetowego portalu
EDUNEWS.PL ,
Przedstawiła zaproszenia dla szkół do udziału w spektaklach i propozycjach kulturalnych
a. 1 października lub 12 listopada - spektakl „Dookoła świata” – Warsztatów Teatralnych
„Little Stars”,
b. 2 października – msza papieska w kościele Pięciu Braci Męczenników,
c. 7 – 10 października – warsztaty UMCS dla uczniów i nauczycieli „Język polski drogą do
sukcesu – warsztaty językowe dla młodzieży polonijnej w USA ze szkoleniem
uzupełniającym dla nauczycieli”,
d. 15 października – termin nadsyłania prac na konkurs o Sienkiewiczu,
e. 15 października – spektakl „Polita” PASO w CC dla szkół,
f. 18 lutego – „Nie bardzo straszny dwór,’
g. I Polonijna Olimpiada Geograficzna organizaowana przez P. Sz. im. św, Błażeja,
h. 6 listopada – konkurs muzyczny P. Sz. im. I. Paderewskiego,
i. Konkurs historyczny ZNP „ 1050 - leciu Chrztu Polski”,
j. Komisja Oświatowa – organizuje szkolenia dla nauczycieli polonijnych w listopadzie,

10. Pani prezes poinformowała, ze termin składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków finansowych, którymi dysponuje Konsulat RP upływa 7 października.
11. Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej ZNP zaprosza wszystkich nauczycieli na spektakl
„Polita’ (ZNP dopłaca do biletów $20).
12. Wnioski o dofinansowanie działalności polonijnych szkół muszą zostać złożone do końca
września.
13. Zebrania zarządu ZNP w roku szkolnym 2016/2017 będą odbywać się: 12 października, 9
listopada, 14 grudnia, 11 stycznia 2017, 8 lutego, zebranie walne sprawozdawczo –
wyborcze 26 lutego 2017 roku, 8 marca, 12 kwietnia, 10 maja i 14 czerwca.
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