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Dnia 10 maja 2017 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu ZNP. Miało ono dwuczęściowy charakter.
W części pierwszej prezes Ewa Koch przywitała dyrektorów i wychowawców klas maturalnych oraz
podziękowała organizatorom Studniówki 2017 dyrekcji i zarządowi Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina za
wspaniale zorganizowaną uroczystość. Następnie te szkoły, które nie zrobiły tego podczas kwietniowego
zebrania, mogły odbierać pamiętniki, zdjęcia i DVD ze Studniówki 2017. W dalszej części wiceprezes Helena
Sołtys przekazała informacje dotyczące mszy graduacyjnej, która odbędzie się 21maja o godz. 2.30 w Bazylice
św. Jacka. Pierwszą część zebrania zakończyło przygotowywanie i podpisywanie dyplomów Zrzeszenia dla
polonijnych maturzystów.
W drugiej części zebrania zostały poruszone następujące zagadnienia:
1) Ustalenie najważniejszych priorytetów pracy ZNP w kadencji 2017-2019
2) Ogłoszenie konkursu na następujące stanowiska: administratora strony internetowej, rzecznika
prasowego, kolportera i skarbnika. Zainteresowani mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 14 czerwca na
adres: znp.komunikat@gmail.com Prezentacja kandydatów i wybory na w/w stanowiska odbędą się na
czerwcowym zebraniu Zarządu. Prezes Ewa Koch zgłosiła propozycję, aby wybory na te stanowiska
odbywały w latach parzystych, tzn.wtedy, gdy odbywają się zebrana walne sprawozdawcze, a nie wtedy,
gdy odbywają się zebrania walne sprawozdawczo-wyborcze.
3) Sprawozdania:
a) z pracy Zarządu od 19 kwietnia do 10 maja 2017 roku: prezes Ewa Koch zasygnalizowała
następujące wydarzenia:
 spotkanie dyrektorów polonijnych szkół dotyczące zasad wydawania legitymacji dla uczniów
i nauczycieli uprawniających do zniżek w Polsce w Konsulacie RP, 20 kwietnia 2017 r.
 uroczystości odpustowe w kościele św. Wojciecha, 23 kwietnia
 Msze dziękczynne z okazji 150-lecia parafii św. Stanisława Kostki i 25-lecia P. Sz. im
Trójcy Świętej, 23 kwietnia
 prezentacja działalności Zrzeszenia Nauczycieli Poslkich w Ameryce podczas zebrania KPA
wydzialu stanowego, 24 kwietnia
 egzamin Seal of Biliteracy w chicagowskich szkołach publicznych, 24-29 kwietnia
 warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez p. Aleksandrę Jędryszek-Geisler w Wielkiej
Brytanii, 29-30 kwietnia w budynku ZNP
 bankiet 25-lecia P. Sz. im. Trójcy Świętej, 29 kwietnia w salach bankietowych Avalon
 zjazd Rady Polonii Świata, 30 kwietnia-3 maja
 warsztaty Lokalnego Ośrodka Metodycznego, któych tematem będzie prowadzenie lekcji w
klasach dwujęzycznych, przewidziane jest także spotkanie doradców metodycznych LOM z
nauczycielami, którzy chcieliby współpracować w ramach LOM, 2 maja w budynku ZNP





spotkanie z prezesem Polskich Linii Lotniczych LOT p. Rafałem Milczarskim, 3 maja
uroczystość z kazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Konsulacie RP, maja
6 maja – 9.30 uroczystość podniesienia flagi na Daley Plaza, 11.30 parada 3 maja, przemarsz
delegacji uczniów polonijnych szkół z PLL LOT, bankiet z okazji uroczystości rocznicowych
w Jolly Inn
 7 maja – nadanie odcinkowi ulicy Milwaukee w Niles imienia gen. Władysława Andersa,
bankiet w Lone Tree Manor
 7 maja – poprawa testu Seal of Biliteracy
b) comiesięczne sprawozdania kolportera i skarbnika
4) Nadchodzące wydarzenia:
a) 15-19 maja - wystawa w Thompson Center upamiętniająca 1050-lecie przyjęcia przez Polskę
chrześcijaństwa „Chrzest 966. U źrodeł Polski”
b) 21 maja – msza graduacyjna polonijnych maturzystów w bazylice św. Jacka
c) 1-4 czerwca – VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie, delegatami ZNP są pp.
Alicja Nawara i Halina Żurawski
d) 2 czerwca – Bal Letni Muzeum Polskiego w Ameryce,
e) 4 czerwca – marsz charytatywny dla szpitala Shrines, szczegółowych informacji udziela p. Maria
Środoń tel. 773 286 0500 wew. 312, informacje zostaną rozesłane do wszystkich członków ZNP
koncert PASO – Msza Poniatowskiego w kościele Św. Trójcy, informacje również zostaną wysłane
do wszystkich członków ZNP
f) czerwcowe warsztaty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla nauczycieli klas młodszych,
dokładny termin będzie podany później
g) 24-25 czerwca – zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie,
h) 26 czerwca- 9 lipca – warsztaty języka polskiego w Myślenicach,
i) „Akademia Dwujęzyczności” – studium metodyczne dla nauczycieli, 3 zjazdy: 23-25 września, 2022 października, 18-20 listopada
j) Przystanek Historia w Chicago – warsztaty dla nauczycieli i uczniów organizowane przez Biuro
Edukacji Publicznej INP.
5. Propozycje:
 VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie 1-4 czerwca, zgłoszenia do 15 maja
 XI spotkania z Historią Najnowszą organizowane przez IPN 3-12 lipca
 Obozy językowo-turystyczne dla uczniów z USA organizowane przez Fundację „Linguae
Mundi”, koszty wyjazdu: bilet do Polski, obóz-2100 PLN, $ 150.00 ubezpieczenie i koszt
przelotu opiekuna
 Egzamin „Seal of Biliteracy” – przygotowany przez firmę AVANT specjalizującą się w tego
typu egzaminach i uznawany we wszystkich stanach, gdzie może się odbywać, koszt
przedsięwzięcia to $ 30.000
 współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim w sprawie monografii Głosu Nauczyciela i 100-lecia
szkolnictwa polonijnego
 konta dla dzieci w PSFUK
 propozycja wspólnego przygotowania przez prezydium i Zarząd ZNP obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę
 następne zebranie Zarządu zaplanowane jest na 14 czerwca o godz. 7.00 wieczorem
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