
Kalendarium działalności Stowarzyszenia Polonistów 

w roku szkolnym 2014/15 
 

 
1.09.2014 Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej- ustalenie harmonogramu prac na nowy rok 
szkolny 
 
20.09.2014 Warsztaty „Nowa matura 2015” – ustalenia dotyczące matury ustnej, analiza 
przykładowych zadań, część pisemna egzaminu ( holistyczna ocena prac uczniowskich) 
 
26.09.2014 XII Salon Polonistyczny- Teatr Ludowy ,udział w spektaklu Kena Ludwiga  
„Pół żartem, pół sercem…” w reż. Włodzimierza Nurkowskiego, zapoznanie z ofertą edukacyjną 
teatru.  
 
26.09.2014 II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” 
15.11.2014 Etap szkolny, rejonowy i wojewódzki oraz gala. Konkurs organizowany przez 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, Stowarzyszenie Polonistów i Fundację „Panteon Narodowy”. 
Współorganizatorem Dyktanda było Muzeum Narodowe w Krakowie. 
 
7.11.2014 Objęcie honorowym patronatem konkursu wojewódzkiego „Kiermasz Krótkich 
Form Redakcyjnych” organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych  
Nr 4 w Krakowie.  
 
15.10.2014 - XVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego 
7.11.2014    eliminacje regionalne w Krakowie, finał w Katowicach. 
 
2.01.2015 Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej - analiza realizacji dotychczasowych 
Projektów. 
 
14.01.2015 Przygotowanie i złożenie projektu opracowanego przez członków  
Stowarzyszenia w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty– dodaj do 
ulubionych” pt. „ Znaki niepodległości” . 
 
15.01.2015 Przygotowanie i złożenie projektu opracowanego przez członków Stowarzyszenia 
w ramach zadania publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego- Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza” pt . „Od A do 
M, czyli Mickiewicz w Małopolsce” (brak dofinansowania). 
 
23.01.2015 Przygotowanie i złożenie projektu opracowanego przez członków Stowarzyszenia 
w ramach zadania publicznego Prezydenta Miasta Krakowa pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego – Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza” – 
projekt pt. „Wpisani w Kraków” (brak dofinansowania). 
 
30.01.2015 Przygotowanie i złożenie projektu opracowanego przez członków Stowarzyszenia 
w ramach zadania publicznego „ Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego- Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”  
pt. „Glosariusz krakowski”( brak dofinansowania). 
 
30.01.2015- XIII młodopolsko-noworoczny Salon Polonistyczny w kawiarni Jama Michalika 

– spotkanie z prof. Bolesławem Faronem. 
 
21.02.2015 Zebranie zarządu i Komisji Rewizyjnej - uchwała Zarządu Stowarzyszenia 
Polonistów w sprawie określenia zakresu prowadzonej działalności odpłatnej  
i nieodpłatnej pożytku publicznego. 
 



13.03.2015  Spektakl operowy w Operze Krakowskiej: Stanisław Moniuszko „Halka”. 
 
20.03.2015 Seminarium „Polonista i jego uczeń w multimedialnym świecie” organizowane 
przez Wydział Polonistyki UJ w ramach projektu Ministerstwa nauki  
i Szkolnictwa Wyższego „ Akademickie Centrum Kreatywności”. 
 
 5.04.2015 Opracowanie, złożenie i przygotowanie do realizacji projektu „ Letni dzień w 
Krakowie” w ramach programu „Małopolskie dziedzictwo - bon edukacyjny” Województwa 
Małopolskiego. Program otrzymał dofinansowanie. Realizacja projektu „Letni dzień w 
Krakowie” obejmowała m.in.: spacery kulturowe, zadania, konkurs dla uczniów szkół 
pozakrakowskich. Odbyły się cztery imprezy z tego cyklu: 1.07.2015, 19.08.2015, 27.08.2015, 
31.08.2015r.  
 
12.04.2015 Spektakl teatralny: Teatr STU, „Kolacja z Gustawem Klimtem” J. Cygan 
 
30.04.2015 Przygotowanie i złożenie opracowanego przez członków Stowarzyszenia wniosku  
w ramach zadania Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska. Nasz Region – Nasza Szansa” - 
projekt pt. „III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe”.  
 
15.05.2015 Warsztaty „Trudne tematy a dydaktyka literatury. Doświadczenia amerykańskie”, 
realizowane przez Wydział Polonistyki UJ w ramach „Akademickiego Centrum Kreatywności”.  
 
25.05.2015 Przygotowanie i złożenie opracowanego przez członków Stowarzyszenia wniosku  
w ramach zadania pn. „Małopolskie czytanie” Województwa Małopolskiego - projekt pt. 
„Książka lekarstwem na smutek” 
 
29.05.2015 Przygotowanie i złożenie opracowanego przez członków Stowarzyszenia wniosku w 
ramach zadania pn. „Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne” Województwa Małopolskiego - 
projekt pt. „Co w słowach piszczy? Z językiem polskim za pan brat”. Projekt w partnerstwie 
z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ.  
 
31.05.2015 Wyjazd do Katowic do Teatru Śląskiego na spektakl teatralny pt. „Piąta strona 
świata” reż. P. Talarczyk 
 
Maj/czerwiec  Przeniesienie konta Stowarzyszenia z Banku PKO do WBK. 
 
1.06.2015 Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej-uchwala Zarządu Stowarzyszenia  
Polonistów w sprawie obsługi bankowości elektronicznej konta Stowarzyszenia. 
 
8.06.2015  Udział licznej grupy członków Stowarzyszenia w dedykowanej pamięci dra 
Stanisława Bortnowskiego konferencji „Twórczy nauczyciel-twórczy uczeń”, która odbyła się 
na Wydziale Polonistyki UJ. 
 
czerwiec- sierpień2015  Opracowanie niezbędnych materiałów i przygotowanie III edycji 
Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego, Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, 
kolejnych projektów edukacyjnych np. „Książka lekarstwem na smutek”( zebrania robocze: 
2.07.15,10.08.15, 17.08,15.,24.08.15r.). 
 
22.08 2015 Uchwała Zarządu i Komisji Rewizyjnej w sprawie zmiany logotypu Stowarzyszenia 
Polonistów.  
 

Opracowała B. Ciesielka- Piątek 


