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19 kwietnia odbyło się drugie zebranie Zarządu nowej kadencji. Część I zebrania, którą prowadziła wiceprezes
ZNP Helena Sołtys, poświęcona była podsumowaniu Studniówki 2017 i zbliżającej się mszy graduacyjnej. I
wiceprezes podziękowała dyrekcji i zarządowi Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina za zorganizowanie
uroczystości. Dyrektor Ewa Górski i prezes M. Bosak przedstawiły rozliczenie wydatków studniówkowych, a
następnie rozdały pamiętniki, zdjęcia i DVD ze Studniówki 2017 obecnym na zebraniu dyrektorom szkół
biorących udział w balu studniówkowym. Następnie wiceprezes Helena Sołtys przekazała szkołom pakiety
informacyjne dotyczące mszy graduacyjnej 21 maja 2017 roku i odbyło się losowanie przydziału obowiązków
dla szkół (czytań, modlitwy wiernych, komentarzy do darów i darów).
Część II zebrania poświęcona była omówieniu bieżących spraw organizacji.
1. Ustalono najważniejsze priorytety pracy ZNP w kadencji 2017-2019.
2. Powołano lub reaktywowano komitety i komisje, których zadaniem jest organizowanie różnorodnych
uroczystości i wydarzeń, szkoleń metodycznych, koordynowanie pracy organizacji, propagowanie
członkostwa ZNP wśród nauczycieli polonijnych szkół, etc:
a. komisja d/s studniówki i mszy graduacyjnej
b. komisja d/s budynku
c. komisja wydawnicza
d. komisja finansowa
e. komisja d/s doksztalcania nauczycieli
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,)
g. komitet imprez edukacyjnych
h. komisja d/s statutu
i. komisja - d/s egzaminu certyfikatowego
j. komitet d/s spotkań dyrektorów szkół
k. komitet d/s pedagogizacji rodziców
l. komisja mediacyjna ,
m. komitet d/s członkostwa ZNP
n. grupa d/s archiwizacji pamiątek ZNP
o. grupa ,,Całe Chicago czyta dzieciom”
3 Ogłoszono konkursu na stanowisko; administratora strony internetowej, kolportera, skarbnika i
rzecznika prasowego (wybory na powyższe stanowiska odbędą się na zebraniu czerwcowym).
4. Powołano p. Małgorzatę Pawlusiewicz na stanowisko drugiego sekretarza korespondencyjnego.
5. Prezes Ewa Koch zapoznała zebranych z pracą Zarządu w okresie od 15 marca do 19 kwietnia 2017
roku. Członkowie Zarządu uczestniczyliw następujących wydarzeniach i uroczystościach:
a. 18 marca – rozdanie nagród w konkursie Rady Edukatorów Polonijnych,

b. 19 marca – gala rozdanie nagród w konkursie P. Sz. im. Trójcy Świetej „Polskie miejsca
w Chicago”,
c. 25 marca – konkurs o Feliksie Konarskim (P. Sz. im. F. Konarskiego),
d. 27 marca – wybory w wydziale stanowym Kongresu Polonii Amerykańskiej,
e. 31 marca – 2 kwietnia – obrady jury VIII edycji konkursu „Być Polakiem”,
f. 31 marca – zgłoszenie konkursu „1050-lecie Chrztu Polski” do konkursu na wydarzenie
roku 2016 do Muzeum Historii Polski,
g. 5 kwietnia – zebranie nr 2 prezydium zarządu ZNP,
h. 8 kwietnia – koncert wielkanocy w P. Sz. im. J. Kochanowskiego w Norridge,
i. 9 kwietnia – śniadanie z Ambasadorem RP Piotrem Wilczkiem, msza św. w bazylice św.
Jacka, uroczystości rocznicowe na cmentarzu św. Wojciecha w Niles,
j. 11 kwietnia – pożegnanie Konsula Roberta Rusieckiego,
k. 15 kwietnia – nauczycielskie święcenie pokarmów w Ośrodku Millenijnym Ojców
Jezuitów,
6. Comiesięczne sprawozdania złożyly pp. kolporter i skarbnik.
7. Nadchodzące wydarzenia:
 20 kwietnia – spotkanie dla dyrektorów szkół polskich w Konsulacie RP dotyczące zasad
wydawania legitymacji dla uczniów chcących korzystać z ulg podczas pobytu w Polsce ,
 20 kwietnia – instalacja nowego zarządu KPA Il Division – CC godz. 6:30,
 23 kwietnia – uroczystości odpustowe w kościele św. Wojciecha godz. 8:00 rano, 1650 W. 17th
Street, Chicago, IL. 60608,
 23 kwietnia – msza dziękczynna P. Sz. im. Trójcy Świętej – godz. 12:15,
 23 kwietnia – msza św. z okazji 150 – lecia parafii Świetego Stanisława Kostki,
 24 kwietnia – prezentacja naszej organizacji podczas zebrania wydziału stanowego KPA,
 29/30 kwietnia – warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez p. Aleksandrę Jędryszek – Geisler
z W. Brytanii
 29 kwietnia – bankiet 25-lecia P. Sz. im. Trójcy Świętej
 2 maja – warsztaty LOM nt. prowadzenia lekcji w klasach dwujęzycznych, spotkanie doradców
metodycznych Lokalnego Ośrodka Metodycznego z nauczycielami, którzy chcieliby
współpracować w ramach LOM,
 4 maja – uroczystość z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja w Konsulacie RP,
 6 maja – 9:30 – uroczystość podniesienia flagi na Daley Plaza, 11:30 - parada 3 Maja w Chicago,
godz. 18:30 - bankiet w Jolly Inn,
 7 maja – msza św. w kościele Trójcy Świętej godz. 10:00,
 7 maja – nadanie odcinkowi ulicy Milwaukee imienia gen. Władysława Andersa – godz. 12:30,
 7 maja – bankiet w Lone Tree Manor – godz. 14:00,
 8 maja – propozycja spotkania z poseł Anną Cicholską (członkiem Komisji Sejmowej d/s
Edukacji, Nauki i Młodzieży,
 15 – 19 maja – wystawa „1050-lecie Chrztu Polski” w Thompson Center,
 21 maja – msza graduacyjna,
 21 maja – konkurs muzyczny w Teatrze Chopina,
 1 /4 czerwca – VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie (delegaci ZNP: pp. H.
Zurawski, A. Nawara),
 4 czerwca – bieg charytatywny PZN - dochód dla Szpitala Shriners
 4 czerwca – bal letni Muzeum Polskiego,
 17 – 21 czerwca – warsztaty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 24/25 czerwca – zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie,
 „Akademia Dwujęzyczności” – studium metodyczne dla nauczycieli, 3 zjazdy:
23, 24, 25 wrzesień, 20, 21, 22 październik, 18, 19, 20 listopad,




styczeń 2018 - Przystanek Historia w Chicago – warsztaty dla nauczycieli i uczniów
zorganizowane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN,
14 kwietnia 2018 – bankiet 40 – lecia P. Sz. im. gen. W. Andresa.

8. Propozycje szkoleń, warsztatów metodycznych, konkursów, obozów językowych
a. Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z Myślenic „Warsztaty
metodyczne języka polskiego” 26 czerwca-9 lipca
b. XI Spotkania z Historią Najnowszą organizowane przez IPN (3 do 12 lipca),
c. konkurs „Polonijny Nauczyciel Roku” – organizator ODN SWP i KOP (termin zgłoszeń do 30
kwietnia 2017, więcej na stronie internetowej ODN SWP i KOP),
d. krzyżówki szkół w Dzienniku Związkowym,
e. VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie (zgłoszenia do 15 maja),
f. obozy językowo – turystyczne dla uczniów z USA organizowane przez Fundację „Linguae
Mundi” (koszt; bilet do PL, obóz – 2,100 PLN, $150 – ubezpieczenie i koszt przeloyu opiekuna)
g. egzamin „Seal of Biliteracy” – przygotowany przez firmę AVANT (koszt $30,000,
przygotowanie około 8 – 10 miesięcy, byłby uznawany we wszystkich stanach gdzie może się
odbywać,
h. workshop for Polish language instructors: Teaching with Authentic Materials. Theoretical and
Practical Classroom Implications, May 6, 2017.
9. Gość zebrania – p. B. Bilszta – informacje na temat chóru z dzieci z polskich szkół (na 100 – lecie
państwa polskiego). Udział dzieci w zajęciach bezpłatny.
10. Terminy zebrań w roku szkolnym 2016/2017: 10 maja, 14 czerwca.
Ewa Koch,
prezes ZNP
Anna Siek,
sekretarz korespondencyjny ZNP

