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______________________________________________

Dnia 13 września 2017 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu ZNP. Prowadziła je prezes Ewa Koch,
która powitała zebranych członków ZNP oraz przybyłych gości.
1. Goście zebrania:
a) P. Alicja Otap z-ca redaktor naczelnej „Dziennika Związkowego” – propozycja współpracy szkół
polonijnych z gazetą (krzyżówki, artykuły z działalności lokalnych placówek edukacyjnych.
b) P. Mirosław Niedziński prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois i p. Jacek Graca –
zaprosili szkoły do uczestnictwa w Bankiecie Dziedzictwa 22 października oraz pogratulowali
przyznanej jednogłośnie szkołom Nagrody Dziedzictwa Service to Polish Community.
c) P. Jacek Zieliński z Radia WPNA 1490 zaprosił szkoły na projekcję polskiego filmu dla dzieci i
młodzieży „Tarapaty”.
d) O. Jerzy Karpiński podziękował za ciepłe pożegnanie zorganizowane przez wspólnotę nauczycielską
oraz zaprosił wszystkich do udziału w V Polonijnym Kongresie Rodziny, 10-19 listopada, a także
zapewnił o swojej modlitwie po powrocie do Polski, z Bytomia.
e) P. Joanna Czapla z polskiej Szkoły im. św. Maksymiliana Marii Kolbego zaprosiła polonijne szkoły
do udziału w konkursie plastycznym – plakat do filmu na podstawie zwiastunów filmu i biografii
świętego.
2. Studniówka 2018
– dyrektor Polskiej Szkoly im. Fr. Chopina, Ewa Górski rozdała obecnym na zebraniu dyrektorom II cz.
DVD z mszy graduacyjnej
- dyrektor Polskiej Szkoły im. św. Małgorzaty Marii Tadeusz Młynek (organizatorzy Studniowki 2018)
przekazał wstępne informacje nt. Studniówki 2018, poprosił, aby szkoły przesłały następujące
informacje do końca września: nazwa szkoły, adres szkoły, adres do korespondencji, imię i nazwisko
dyrektora szkoły, telefon i adres e-mailowy, imię i nazwisko nauczyciela klasy maturalnej, telefon, adres
e-mailowy oraz liczbę maturzystów. P. Młynek zaapelował do szkół, aby delegacje wykupiły 3 pakiety.
Wszystkie informacje i formy zostaną rozdane szkołom na październikowym zebraniu.
3. Sprawozdania:
a) sprawozdanie z działalności Zarządu ZNP od 23 sierpnia do 13 września 2017 roku. Prezes Ewa
Koch przybliżyła zebranym inicjatywy i wydarzenia organizowane przez Zrzeszenie lub w których
członkowie Zarządu brali udział:
 23 sierpnia – pożegnanie kapelana ZNP o. Jerzego Karpińskiego
 27 sierpnia – V Targi Szkół Polonijnych podczas Pikniku Radia 1030 i Telewizji Polvision
w Casa Italia; Msza św. i pożegnanie o. Karpińskiego w ogrodzie na Avers
 1- 4 września – prezentacja wystawy Chrzest 966 podczas Taste of Polonia
 1-2 września V Targi Szkół Polonijnych podczas Taste of Polonia




8-10 września – zajęcia metodyczne prowadzone przez doradców LOM w Polskiej Szkole im.
Jana Pawła II w Phoenix w Arizonie
12 września – spotkanie w PSFUK w/s obchodów 200-lecia stanu Illinois w 2018 r.

4. Podziękowania – prezes ZNP Ewa Koch podziękowała:
 szkołom, które wzięły udział w V Targach Polonijnych Szkół
 osobom, które pomagały przy transporcie wystawy Chrzest 966 oraz jej ustawieniu w
Copernicus Center
 przedstawicielom Copernicus Center za pomoc w prezentacji wystawy
 przedstawicielom ZNP za obecność na pożegnaniu kapelana
 członkom prezydium, którzy przygotowali wnioski do SWP
 doradcom metodycznym LOM za przeprowadzenie warsztatow metodycznych w Arizonie
 wiceprezesom ZNP za udział w spotkaniu w/s obchodow 200-lecia Illinois
5. Nadchodzące wydarzenia:
a) 14 września – wykład prof.dr hab. Urszuli Piotrowskiej-Paprockiej, wykladowcy KUL
„Dwujęzyczność – dwukulturowość – szkoła. Specyficzne potrzeby edukacyjne szkół polonijnych,
godz. 7.00 wieczorem w budynku PNA, 6100 N. Cicero, po wykładzie będą udzielane informacje nt.
egzaminu Seal of Biliteracy
b) 17 września – obchody 78. rocznicy napaści Sowietów na Polskę ( msza św. w kościele św.
Ferdynanda, godz. 10.15 i cmentarz św. Wojciecha o godz. 12.30); pikniki szkół Kościuszki i
Konarskiego
c) 23-25 września - I zjazd Akademii Dwujęzyczności
d) 15 października w MPA o godz. 3.00 po południu otwarcie wystawy o T. Kościuszce oraz wbicie
gwoździa w drzewce Sztandaru Szkoły im. T. Kościuszki
e) 21 października – III Polonijny Dzień Dwujęzyczności
f) 22 października – Bankiet Dziedzictwa KPA
g) 21-23 października – II Zjazd Akademii Dwujęzyczności
h) „Nie bardzo Straszny Dwór” 28 października, godz.10.00-12.00 przed południem
i) 29 października – Polonijne Dyktando 2017 – dr Katarzyna Kłosińska
6. Termin następnego zebrania ZNP – 11 października o godz. 7.00 wieczorem
Ewa Koch, prezes ZNP

Anna Siek, sekretarz korespondencyjny ZNP

