
Kalendarium działalności Stowarzyszenia Polonistów 

IX 2011 – VI 2013 

 

14 IX 2011 – spotkanie przedstawicielek Zarządu w Muzeum Historycznym Miasta 

Krakowa, omówienie warunków współpracy MHK i Stowarzyszenia.  

15 IX 2011 – zwiedzanie wystawy „Skarby Korony Hiszpańskiej” w Muzeum 

Narodowym w Krakowie; spotkanie robocze Zarządu.  

12 X 2011 – spotkanie przedstawicielek Zarządu z nowo wybranym Kuratorem Oświaty 

w Krakowie, przybliżenie działalności Stowarzyszenia.  

17 X 2011 – III Konferencja dla nauczycieli szkół województwa małopolskiego 

zrealizowana w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej 

pod hasłem ”Świat ideałów i wartości - wierność, prawość i patriotyzm”, zorganizowana 

przez Fundację Panteon Narodowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Polonistów. 

7 XI 2011 – VI Salon Polonistyczny ~ z historią w tle ~, czyli zwiedzanie zmodernizowanej 

wystawy w oddziale „Pomorska” Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 

22-23 X 2011 – udział przedstawicielek Stowarzyszenia Polonistów w konferencji pn. 

„Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2015 r.” w Serocku k. 

Warszawy. 

23 XI 2011 – IV Forum Dyskusyjne pod hasłem „Polonista wobec zmian programowych 

oraz nowej formuły egzaminów”, w którym wzięli udział przedstawiciele władz 

samorządowych i oświatowych oraz blisko 100 nauczycieli polonistów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z Krakowa i Małopolski. 

16 I 2012 – praca przedstawicielki Zarządu w jury konkursów organizowanych przez 

Fundację Panteon Narodowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Polonistów.  

10 II 2012 – podjęcie współpracy z Polskim Towarzystwem Kaligraficznym – zamieszczenie 

linku na stronie Stowarzyszenia. 

8 III 2012 – zebranie robocze Zarządu, m. in. podjęcie decyzji o objęciu patronatem klasy 

autorskiej w Gimnazjum nr 32, realizującej innowację pedagogiczną pn. „Krakowskie 

spotkania z kulturą”. Rozesłanie ustaleń do członków Stowarzyszenia.  

22 III 2012 – organizacja eliminacji krakowskich XIV Ogólnopolskiego Konkursu 

Krasomówczego im. W. Korfantego.  

29 III 2012 – spotkanie z przedstawicielem OKE i warsztaty dla nauczycieli szkół 

podstawowych pn. „Polonista wobec najnowszej reformy programowej” w Domu 

Kultury „Podgórze”. 



2 IV 2012 – finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha 

Korfantego w Katowicach, praca przedstawicielek Zarządu w jury Konkursu. Dyplom  

Uznania dla Stowarzyszenia Polonistów za wzorcowe przeprowadzenie eliminacji 

regionalnych. 

27 IV 2012 – otwarte posiedzenie Zarządu, dyskusja nad stanowiskiem Stowarzyszenia 

w sprawie czasu pracy polonisty. Podczas formułowania wniosków wykorzystano wyniki 

ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli. Treść stanowiska pojawiła się na stronie 

internetowej Stowarzyszenia,  została opublikowana w „Miesięczniku Dyrektora Szkoły” oraz 

została rozesłana drogą mailową do około 150 małopolskich szkół. 

20 VI 2012 – VII ~ noblowski ~ Salon Polonistyczny w Śródmiejskim Ośrodku Kultury, 

gościem Salonu była Pani profesor Elżbieta Mikoś, która wygłosiła wykład „Teatr pamięci – 

teatr słowa. O przemówieniach polskich noblistów”.  

VI-IX 2012 – próba organizacji konferencji poświęconej nowej formule egzaminu 

maturalnego z języka polskiego od 2015 r. z udziałem przedstawicieli Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Z powodu braku rozporządzenia dotyczącego egzaminu spotkanie nie mogło 

się odbyć.  

27 X 2012 – VIII ~ Jesienny ~ Salon Polonistyczny w „Estreicherówce” na Woli 

Justowskiej. 

16 XI 2012 – we współpracy ze Związkiem Górnośląskim oraz Regionalnym Ośrodkiem 

Kultury w Katowicach, w ramach grantu Narodowego Centrum Kultury, organizacja 

eliminacji półfinałowych XV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha 

Korfantego w sali kameralnej Domu Kultury „Podgórze” przy ul. Sokolskiej 13. Owocem 

współpracy jest także broszura poświęcona idei Konkursu.  

3 XII 2012 – udział przedstawicielek Zarządu w pracach jury podczas Finału Konkursu 

Krasomówczego w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Hasło przewodnie edycji brzmiało:  

Do tych, co mają  t a k  za  t a k – n i e  za  n i e –  

Bez światło-cienia…  

           Tęskno mi, Panie!  (C.K. Norwid) 

19 I 2013 – robocze posiedzenie Zarządu.  

1 II 2013 – spotkanie robocze Zarządu poświęcone m.in. współorganizacji Kongresu 

Dydaktyki Polonistycznej oraz  podjęcia próby złożenia wniosku w ramach grantu Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich. 

1 II 2013 – IX ~ noworoczny ~ Salon Polonistyczny w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka – 

oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. 



14 III 2013 – spotkanie robocze Zarządu. Omówienie m. in. współorganizacji konkursów 

Fundacji Panteon Narodowy.  

II-IV 2013 – praca przedstawicielek Zarządu w związku z udziałem członków 

Stowarzyszenia w Kongresie Dydaktyki Polonistycznej oraz konsultacje w sprawie 

podpisania umowy o współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. 

14 IV 2013 – wyjście do opery na spektakl „Tosca”.  

16 V 2013 – podpisanie umowy o współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. 

8, 17 VI 2013 – robocze posiedzenia Zarządu w związku z organizacją zebrania 

sprawozdawczo – wyborczego.  

 

 

 

 

 

 

 

 


