ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE
● KOMUNIKAT NR 1 ● MARZEC 2017 ●
______________________________________________

Dnia 15 marca 2017 roku odbyło się pierwsze zebranie Zarządu nowej kadencji. Prowadziła je prezes Ewa
Koch. Prezes odczytała życzenia-modlitwę św. Jana Pawła II, którą otrzymała z biura biskupa. A. Wypycha.
Drżącą ręką, niewyraźnym, chybotliwym charakterem pisma Jan Paweł II zapisał na rok przed śmiercią
osobistą modlitwę do Ducha Świętego. "Tygodnik Powszechny" opublikował ją na swych stronach.
Modlitwę podyktował przyszłemu papieżowi jego ojciec, jeszcze przed wojną. A jak wiele lat później
wspominał sam Jan Paweł II, wywarła ona wielki wpływ na jego życie.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował
się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie
szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże obraża.
Z modlitwą,
Ewelina Sucharska
1. Ustalono najważniejsze priorytety pracy ZNP w kadencji 2017 - 2019 .
2.

Powołano następujące komitety i komisje:

a. komisja d/s studniówki i mszy graduacyjnej - p. Helena Sołtys (Studniówka 2018 27 stycznia 2018, msza graduacyjna 21 maja
b. komisja d/s budynku - pp. Barbara Gawrońska, Ewa Koch. Helena Soltys, Renata Rudnicka,
Urszula Gawlik, Halina Żurawska, przewodniczący komisji rewizyjnej,
c. komisja wydawnicza – pp. Urszula Gawlik, Helena Sołtys, Halina Żurawski, Renata
Rudnicki, Anna Rosa, Ewa Koch, Barbara Musiał, Daniel Lach, Alicja Kuklińska, Anetta
Wesolowska
d. komisja finansowa – pp. Renata Rudnicki, Wanda Penar, przewodniczący komisji rewizyjnej
e. komisja d/s doksztalcania nauczycieli – pp. Urszula Gawlik, Anna Rosa, Alicja Nawara,
Halina Żurawski, Helena Sołtys, Barbara Gawrońska, Ewa Koch
f. komitet imprez okolicznościowych (rekolekcje wielkopostne, święcenie nauczycielskich
koszyczków, Apel Poległych, targi szkół, piknik ZNP, Dzień Edukacji Narodowej, kolejne
edycje dyktanda, Dzień Języka Ojczystego, Polonijny Dzień Dwujęzyczności,) – p. Monika
Janik
g. komitet imprez edukacyjnych – pp. Alicja Nawara ( wystawy; konkursy dla uczniów i
nauczycieli),
h. komisja d/s statutu – pp. Jolanta Tatara, Alicja Kuklińska, Ewa Wejda, Ewa Koch, Helena
Soltys,
i. komisja - d/s egzaminu certyfikatowego – pp. Anna Rosa, Urszula Gawlik, Helena Sołtys,
Ewa Koch, Barbara Gawrońska,
j. komitet d/s spotkań dyrektorów szkół – pp. Barbara Musiał, Jolanta Zabłocka,
k. komitet d/s pedagogizacji rodziców – pp. Bożena Buniowska, Malgorzata Pawlusiewicz,
l. komisja mediacyjna – pp. Ewa Koch, Helena Soltys, Anna Rosa, Betty Uzarowicz, Renata
Rudnicki,
m. komitet d/s czlonkostwa ZNP – pp. Renata Rudnicki, Barbara Gawrońska, Ewa Koch, Anna
Rosa,
n. grupa d/s archiwizacji pamiątek ZNP – pp. Alicja Nawara, Betty Uzarowicz, Halina
Żurawska,
o. grupa ,,Całe Chicago czyta dzieciom” – p. Bożena Buniowska,
3. Propozycje:
• I edycja konkursu „Polonijny Nauczyciel Roku”, zgłoszenia wraz z dokumentacją należy
przesłać do 30 kwietnia 2017 roku na adres: polonijnynauczycielroku@gmail.com Wymaganą
dokumentację można pobrać ze stron: http://odnswp.pl/ lub https://www.facebook.com/odnswp/
• egzamin „Seal of Biliteracy” – przygotowany przez firmę AVANT , byłby uznawany we
wszystkich stanach gdzie może się odbywać,
• prośba o przekazanie sugestii szkołom polonijnym zrzeszonym pod skrzydłami ZNP w Ameryce
o aktualizację danych w bazie danych prowadzonej przez ORPEG na stronie www.polskaszkola.pl w zakładce: BAZY PLACÓWEK > PLACÓWKI EDUKACYJN,. dane te pomagają
oszacować aktualną liczbę działających szkół, uczęszczających do nich uczniów oraz
pracujących w nich pedagogów, a także wpływają na wielkość dofinansowania
• wystawa: „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów” przygotowana wspólnie przez
Stowarzyszenie „Akcja dla Polski” i Centrum Kopernikowskie w Chicago do obejrzenia w
Centrum Kopernikowskim. Wystawa może być prezentowana w polonijnych szkołach po
uprzednim skontaktowaniu się mailowym: akcjadlapolski@gmail.com
4. Nadchodzące wydarzenia:
• 8 kwietnia – warsztaty pisanek – Muzeum Polskie w Ameryce, godz.10.00-12.00
• 8 kwietnia – W ciszy – otwarcie multimedialnej wystawy w Muzeum Polskim w Ameryce,
godz.5.00-9.00 wieczorem
• 9 kwietnia – uroczystości upamiętniające 7. rocznicę tragedii smoleńskiej: 12.30 msza św.
w bazylice św. Jacka, a potem na cmentarzu św. Wojciechem przed pomnikiem katyńskim

•
•
•
•

15 kwietnia – nauczycielskie święcenie koszyczków, godz. 1.00 po południu, Jezuicki Ośrodek
Milenijny
19 kwietnia – zebranie zarządu ZNP,
25 kwietnia – bankiet 25-lecia P. Sz. im. Trójcy Świętej,
15 – 19 maja – wystawa „1050-lecie Chrztu Polski” w Thompson Center

5. Terminy zebrań w roku szkolnym 2016/2017: 19 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca.
Ewa Koch,
prezes ZNP
Anna Siek,
sekretarz korespondencyjny ZNP

