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______________________________________________

Dnia 23 sierpnia 2017 roku odbyło się pierwsze powakacyjne zebranie Zarządu ZNP. W pierwszej części
spotkania odbyło się pożegnanie o. Jerzego Karpińskiego, kapelana polonijnych nauczycieli. Był to czas
podziękowań, rozmów i wspomnień w miłej oraz serdecznej atmosferze.
Natomiast druga część zebrania poświęcona była działalności Zarządu ZNP oraz sprawom bieżącym
organizacji.
I. Działalność Zarządu w okresie 5 czerwca – 23 sierpnia 2017 r.
Pomimo okresu wakacyjnego członkowie Zarządu brali udział w:






licznych lokalnych imprezach i uroczystościach, promując działalność organizacji, polskie dziedzictwo
i kulturę oraz polonijne szkolnictwo: warsztaty teatralne, V Targi Polonijnych Szkół, wręczanie
stypendiów w PSFUK, uroczystości upamiętniające Powstanie Warszawskie, pożegnanie konsula
Konrada Zielińskiego, Dożynki Klubów Polskich (Zrzeszenie zostało uhonorowane wieńcem
dożynkowym),
zjazdach, szkoleniach metodycznych i stażach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Polsce: warsztaty
KUL, Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, warsztaty metodyczne w Myślenicach,
Spotkania z Historią Najnowszą w Raszynie, staż w Lublinie,
programach i audycjach radiowych, informując o ciekawych wyjazdach i obozach dla młodzieży w
Polsce, egzaminie Seal of Biliteracy.

II. Sprawy bieżące










obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (stworzenie komitetu obchodów przy
ZNP i projektu sposobu obchodów, propozycje dla szkół),
Polonijne Dyktando 2017,
wnioski do SWP – propozycje szkół zgłaszać do 15 września na wypełnionych wnioskach SWP
XV Zjzad Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Portland – prośba
organizatorów o kontakt do naszych szkół,
wniosek o nadanie ZNP uprawnień do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka
polskiego jako obcego (status wniosku) – posiedzenie komisji 9 października, wniosek jest
umieszczony na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej –
status - opiniowanie,
umowa w/s egzaminu Seal of Biliteracy musi byc podpisana we wrześniu, brakuje $10,000
(prośba do PSFUK o dofinansowanie, artykuły na portalu Dobra Polska Szkoła, prośba do szkół
z Chicago o wsparcie finansowe projektu, pomoże nawet symboliczny $1 od ucznia),
Muzyczny Piknik Radia 1030 i Telewizji Polvision – obsługa stoiska Zrzeszeniowego
Taste of Polonia – V Targi Szkół Polonijnych – stoisko szkół – piątek od 17:00 – 22:00, sobota
od 17:00 – 22:00, prośba do szkół o zgłaszanie reprezentantów







Akademia Dwujęzyczności, informacje dotyczące czasu trwania, zakresu tematycznego zajęć
oraz opłaty zostały rozesłane do szkół
Przystanek Historia, powołanie koordynatora ze strony ZNP,
wystawa „Chrzest 966. U źródeł Polski”, będzie prezentowana w CC podczas „Taste of Polonia”
( osoby chętne do pomocy w rozłożeniu i złożeniu wystawy
dofinansowanie szkół ze SWP,
datek ZNP na przygotowanie wystay o T. Kościuszce do MPA

III. Zaproszenia








Bankiet Dziedzictwa KPA – 21 października, przyznanie nagrody dziedzictwa polonijnym szkołom
Kongres Rodziny (Strong Family) – spotkanie uczniów na północy aglomeracji Chicago (szkoła T.
Kościuszki i na południu (szkoła M. Reja)
Pożegnanie kapelana – uroczystości na Avers – 27 sierpnia
Spektakle dla szkół: 30 września, Scena Polonia; Warsztaty Teatralne, - 18 listopada, „Nie bardzo
Straszny dwór” PASO, sobota 28 października
Opłatek ZNP – 13 grudnia w Copernicus Center
Wykład dla nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców nt. dwujęzyczności prof. U. PiotrowskiejPaprockiej, 14 września o godz. 7.00 wieczorem w PNA
Pokazy filmu o św. Maksymilianie Kolbe „Dwie korony” w kinie Patio (Irving Park&Austin) w
terminie 25-26 listopada, 11.00, 1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00
Termin następnego zebrania: 13 września o godz. 7.00 wieczorem.

