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3  VIII – 11  XII 2015 -  realizacja projektu „Książka lekarstwem na 

smutek” w ramach zadania pn. „Małopolskie czytanie” Województwa 

Małopolskiego. Organizacja dla uczniów: Konkursu dziennikarskiego – 

Rekomendacje czytelnicze; Konkursu na reklamę książki (plastyczny  

i multimedialny) – Książki! Komu! Komu!; Konkursu fotograficznego – 

Ulubione miejsce do czytania. Organizacja konkurs dla nauczycieli na 

scenariusz lekcji przygotowujących do czytania i interpretacji poezji oraz 

warsztaty przygotowujące do czytanie poezji prowadzone przez 

polonistów. Organizacja wystawy folderów i fotografii konkursowych  

w przestrzeni Biblioteki (ul. Focha). Projekt pod patronatem Fundacji 

„Zawsze Warto”, w partnerstwie z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną  

w Krakowie i portalem Kraków Miasto Literatury UNESCO.  

20 VIII – 11 XII 2015 - realizacja projektu „Co w słowach piszczy?  

Z językiem polskim za pan brat” w ramach zadania pn. „Naukowe 

Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne” Województwa Małopolskiego. Projekt  
w partnerstwie z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ. 

Studenci polonistyki UJ prowadzili warsztaty dla uczniów, zwiedzali z 
finalistami Dyktanda Bibliotekę Jagiellońską i Bibliotekę Klasztoru 

Karmelitów na Piasku, zorganizowali literacko-językową grę miejską dla 
laureatów konkursu czytelniczego oraz przygotowali materiały 

dydaktyczne. 

18 IX 2015 – zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ustalenie 
harmonogramu prac na nowy rok szkolny, szczególnie: przygotowanie 

muzycznego Salonu Polonistycznego, uaktualnienie ulotki informacyjnej. 

24 IX 2015 – XIV Salon Polonistyczny ~ z muzyką w tle ~  koncert 
muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego 

Jana Paderewskiego w Krakowie, oglądanie wystawy prac plastycznych 
inspirowanych muzyką, prezentacja planów Stowarzyszenia na nowy rok, 

dyskusja.  

25 IX 2015 – 13 XI 2015 – III Małopolskie Dyktando 
Niepodległościowe „Po polsku o historii”. Etap szkolny, rejonowy  

i wojewódzki oraz gala finałowa. Tworzenie tekstów dyktanda i testów, 
zasad oceniania oraz organizacja etapu wojewódzkiego (w tym korekta 

prac), przygotowanie dyplomów i nagród. Konkurs organizowany przez 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, Stowarzyszenie Polonistów i Fundację 

„Zawsze Warto”. Współorganizatorem Dyktanda była „Cricoteca”  Ośrodek 
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora (więcej na: 

http://www.dyktando.hostingasp.pl/). 

http://www.dyktando.hostingasp.pl/


 8 X 2015 - Jesienne Święto Poetów – projekt edukacyjny promujący 

czytanie poezji – organizatorzy: Fundacja „Zawsze Warto” 
i Stowarzyszenie Polonistów pod patronatem portalu Kraków Miasto 

Literatury UNESCO.  

16 – 23 X 2015 – Eliminacje lokalne XVIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego w pięciu ośrodkach: Powiatowe Centrum 

Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, Zespół Szkół Ogólnokształcących  
nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Nowym Targu, Gimnazjum nr 72 

Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie.  

24 – 25 X 2015 – Seminarium polonistyczne (szkoleniowo- 
kulturalne) w Zakliczynie i Lusławicach. W programie m.in. warsztaty 

metodyczne (nowatorskie metody pracy z tekstami literackimi na lekcjach 
j. polskiego), udział w koncercie w Europejskim Centrum Muzyki, 

zwiedzanie Centrum i okolicznych zabytków.  

26 X 2015 – Eliminacje regionalne XVIII OKK w Domu Kultury 
„Podgórze”. 

6 XI 2015 – Finał XVIII Ogólnopolskiego Konkursu 

Krasomówczego im. W. Korfantego w sali Sejmu Śląskiego  
w Katowicach. Patronat nad konkursem sprawują m. in. Ministerstwo 

Edukacji Narodowej i Rada Języka Polskiego. Hasło przewodnie brzmiało: 
„Nie wszystko jest na sprzedaż” (więcej  

na: http://www.krasomowczy.pl/pl/). 

9 XI 2015 – Objęcie honorowym patronatem wojewódzkiego konkursu 

„Kiermasz Krótkich Form Redakcyjnych”, organizowanego przez 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Krakowie. 

16 XI 2015 - zebranie członków Zarządu Stowarzyszenia Polonistów  

i Komisji Rewizyjnej poświęcone pracy w jury aktualnie prowadzonych 
konkursów i organizacji warsztatów.  

28 XI 2015 – warsztaty „Nie tylko przed maturą” w siedzibie  

VII Prywatnego Gimnazjum im. M. Reja w Krakowie – poświęcone 
sposobom przygotowania uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

do pisania rozprawki interpretacyjnej, dyskusja na temat projektowanych 
zmian w oświacie, sprawy bieżące.  

5 XII 2015 – podsumowanie projektu „Książka lekarstwem na 

smutek” (gala, wręczenie nagród, prezentacja twórczości uczniowskiej). 

I - II 2016 – ogłoszenie konkursu dla nauczycieli na pakiet 

edukacyjny związany z projektem Małopolskiego Dyktanda 
Niepodległościowego.  

3 II 2016 - zebranie członków Zarządu Stowarzyszenia Polonistów  

i Komisji Rewizyjnej poświęcone m.in. organizacji kolejnych salonów oraz 
projektów edukacyjnych.  

12 II 2016 – XV ~zimowy~ Salon Polonistyczny w Ośrodku 

Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteca”. Zwiedzanie 

http://www.krasomowczy.pl/pl/


ekspozycji, zapoznanie się z historią i ofertą edukacyjną Ośrodka, 

informacje bieżące. 

10 III 2016 – Etap wojewódzki konkursu „Kiermasz Krótkich Form 
Redakcyjnych” w ZSOI nr 4 przy ul. Żabiej w Krakowie, w trakcie 

którego odbyły się warsztaty dla nauczycieli – opiekunów uczestników 
konkursu. 

28 III 2016 – zawarcie porozumienia o współpracy z Wojewódzką 

Biblioteką Publiczną w Krakowie. 

18 IV 2016 - zebranie członków Zarządu Stowarzyszenia Polonistów 

i Komisji Rewizyjnej poświęcone organizacji V Forum Dyskusyjnego. 

27 IV 2016 – V Forum Dyskusyjne „Edukacja polonistyczna w świetle 
planowanych zmian” - Wydział Polonistyki UJ. Przedstawienie kierunków 

zmian przez prelegenta, prof. Andrzeja Waśkę, dyskusja. 

20 V 2016 – wypracowanie pisemnego stanowiska Stowarzyszenia 
Polonistów w Krakowie w debacie na temat zmian w edukacji 

polonistycznej. 

21 V 2016 – udział przedstawicielek Stowarzyszenia w pracach jury  

6. Wielickiego Dyktanda.  

31 V – 10 VI 2016 - obchody Roku Sienkiewicza we współpracy  
z Wojewódzką Biblioteką Publiczną: partnerstwo w konkursie plastycznym 

pt. „Sienkiewicz z wyobraźni”, organizacja konkursu na gazetkę 
poświęconą postaci pisarza, jego twórczości i recepcji pn. „Dziś w numerze 

– Sienkiewicz!”. 

10 VI 2016 - uroczyste rozdanie nagród uczniom i opiekunom  
w powyższych konkursach, wykład pt. „Sienkiewicz w Krakowie”, 

zwiedzanie wystawy wyróżnionych prac w budynku Biblioteki 
Wojewódzkiej (wystawa czynna do końca 2016 roku). 

2 VI 2016 - XVI Salon Polonistyczny „u Czapskiego” – Pawilon 

Józefa Czapskiego. Zwiedzanie ekspozycji, obejrzenie filmu o życiu 
pisarza, zapoznanie się z ofertą edukacyjną. 

20 VI 2016 - ogłoszenie wyników konkursu na pakiet edukacyjny 
związany z Małopolskim Dyktandem Niepodległościowym - wysłanie 

upominków i dyplomów. 

14 VI 2016 - zebranie członków Zarządu Stowarzyszenia Polonistów  
i Komisji Rewizyjnej w celu podsumowania pracy w mijającym roku 

szkolnym. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. 
Wstępne plany na nowy rok szkolny. 

 

Przez cały rok odbywały się również liczne spotkania robocze  związane 
z organizacją i przeprowadzaniem projektów i innych zadań statutowych 

Stowarzyszenia Polonistów. 

  


