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______________________________________________

Dnia 14 czerwca 2017 roku odbyło się ostatnie przed wakacjami zebranie Zarządu ZNP. Prowadziła je prezes
Ewa Koch, która powitała zebranych członków ZNP, podziękowała wszystkim za współpracę w roku szkolnym
2016/2017 oraz złożyła życzenia udanych i bezpiecznych wakacji.
1. Goście specjalni:
a) wizyta pani poseł Małgorzaty Gosiewskiej – przebywająca w Chicago pani poseł zapoznała się
z działalnością Zrzeszenia, problemami, z jakimi zmagają się nauczyciele oraz uczniowie szkół
polonijnych. Zapewniła o swojej życzliwości i poparciu w staraniach o pomoc dydaktyczną.
b) o. Jerzy Karpiński i p. Alicja Lapaj – przedstawiciele fundacji „Strong Family” i organizatorzy
V Kongresu Family zaprosili młodzież klas licealnych na spotkanie o charakterze duchownoreligijnym w ramach organizowanego V Kongresu Rodziny, 4 listopada w godz. 9.30-11.30 w
dwóch lokalizacjach: na północy – aula w Guerin High School (szkoła T. Kościuszki), a na południu
prawdopodobnie w Summit (szkoła św. Błażeja lub Dom Podhalan). Udział uczniów i opiekunów
jest bezpłatny lub za symboliczną donacją 1 dolara.
c) redaktor naczelna „Dziennika Związkowego” p. Małgorzata Błaszczuk będzie obecna na
wrześniowym zebraniu, na którym poruszy następujące zagadnienia: współpraca gazety z
polonijnymi szkołami, propozycje dla uczniów, nauczycieli i szkół.
2. Wybory na stanowiska: administratora strony internetowej, rzecznika prasowego, kolportera i skarbnika
ZNP. Ponieważ na poszczególne stanowiska wpłynęły pojedyncze kandydatury, Zarząd wybrał poprzez
aklamację p.Annę Rosę na stanowisko administratora strony internetowej i rzecznika prasowego, p.
Halinę Żurawski na kolportera i p. Renatę Rudnicki na skarbnika ZNP.
3. Sprawozdania:
a) sprawozdanie z działalności Zarządu ZNP od 10 maja do 14 czerwca 2017 roku. Prezes Ewa Koch
przybliżyła zebranym inicjatywy i wydarzenia organizowane przez Zrzeszenie lub w których
członkowie Zarządu brali udział:
 wystawa „Chrzest 966. U źródeł Polski” w budynku stanowym Thompson Center 15-19 maja
 spotkanie z p. Robertem Kostro dyrektorem Muzeum Historii Polski w Konsulacie RP 17 maja
 Msza graduacyjna maturzystów polonijnych szkół 21 maja w Bazylice św. Jacka,
podziękowania dla p. Ewy Górskiej dyrektor szkoły F. Chopina, pp. wiceprezes Heleny Sołtys i
Urszuli Gawlik oraz członków prezydium pomagającym w przygotowaniu i przeprowadzeniu
uroczystości
 zebranie KPA wydziału na stan Illinois, 22 maja
 „Chrzest z Unią” – otwarcie wystawy prezentowanej wcześniej w Thompson Center w PSFUK
w Bridgeview 26 maja. Wystawa sukcesywnie będzie prezentowana w pozostałych oddziałach
Unii, a jej uroczyste zakończenie będzie miało miejsce 15 lipca w Norridge.
 Msza weterańska i bankiet w Lone Tree Manor, 28 maja







Apel poległych na cmentarzu Mary Hill, 29 maja
Bal letni Muzeum Polskiego w Ameryce, 2 czerwca
akcja charytatywna Kids4Kids - marsz dla szpitala Shrines, 4 czerwca
koncert PASO - Msza Poniatowskiego w kościele Św. Trójcy, 4 czerwca
VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie 1-4 czerwca, swoimi refleksjami
podzieliła się dr Jolanta Tatara. Wnioski pozjazdowe oraz List wsparcia dla szkolnictwa
polskiego na Białorusi zostały rozesłane do wszsytkich członków ZNP.
 Spektakl „Warsztatów Teatralnych” Poeci są jak dzieci, 11 czerwca
 Dzień Flagi w PNA, 14 czerwca
b) kolportera – p. Halina Żurawski poinformowała, że można już zamawiać książki do szkół, wszystkie
pozycje książkowe są dostępne, a z nowości wydawniczych puzzle geograficzne. Pani kolporter
poprosiła o realizowanie zamówień przed jej wyjazdem służbowym do Polski dniach 12-22 sierpnia.
c) skarbnika – p. Renata Rudnicki zwróciła się z prośbą do wszystkich obecnych na zebraniu o
rozpropagowanie wyjazdów na obozy letnie do Polski w sierpniu. Są to bardzo atrakcyjne wyjazdy
dla młodzieży, jeśli chodzi o program zajęć i atrakcje turystyczne (pierwszy tydzień w Lublinie, a
drugi w Krakowie). W związku z opracowywaniem nowego egzaminu Seal of Biliteracy (pieczęć
dwujęzyczności) uznawanego przez wszystkie stany, potrzebne są fundusze na jego opłacenie, p.
skarbnik zaproponowała zorganizowanie radiotonu na ten cel.
4. Nadchodzące wydarzenia:
a) pożegnanie pana konsula Konrada Zielińskiego 12 sierpnia o godz. 5.00 po południu w budynku
Zrzeszenia
b) spektakl „Warsztatów Teatralnych” Poeci są jak dzieci 30 września w Copernicus Center
c) Teatr Scena Polonia „W zaczarowanym lesie Czerwonego Kapturka” 30 września o godz. 9.00 lub
11.00 rano w Irish American Heritage Center
d) „Nie bardzo Straszny Dwór” 28 października, godz.10.00-12.00 przed południem
Życzymy wszystkim państwu bezpiecznych, pełnych słońca i zasłużonego wypoczynku wakacji. Nasze
powakacyjne spotkanie odbędzie się 23 sierpnia o godz. 7.00 wieczorem
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