Kalendarium działalności Stowarzyszenia Polonistów
sierpień 2017 – lipiec 2018
27 VII 2017 – zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie z działań w mijającym roku szkolnym oraz ustalenie harmonogramu prac na nowy rok, omówienie
spraw finansowych. Informacja o obronie pracy magisterskiej w Instytucie Kultury
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku kulturoznawstwo – wiedza
o kulturze. Praca pod tytułem „Po polsku o historii. Dyktando jako narzędzie budowania tożsamości narodowej” została oceniona jako celująca.
28 VII 2017 – spotkanie Komisji Wojewódzkiej V edycji Małopolskiego Dyktanda
Niepodległościowego – korekta regulaminu spowodowana zmianą ustroju szkolnego. Ustalenie terminów związanych z organizacją Dyktanda.
2 IX 2017 – udział członków Stowarzyszenia w wycieczce po ziemi bocheńskiej
Lekcje Kultury Bocheńskiej – „Weekend z zabytkami”. Patronat honorowy: Starosta
Bocheński.
IX 2017 – zaproszenie do współpracy przy organizacji dyktanda Stowarzyszenia
Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” działającego w Krakowie. Dyktando
będą pisali uczniowie w kilku szkołach polskich na Łotwie i na Ukrainie.
7 X 2017 – „Jesienne Święto Poetów” - projekt edukacyjny promujący czytanie
poezji. Organizatorzy: Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów.
Patronat: Portal Kraków Miasto Literatury UNESCO (kbf).
10 X 2017 – etap szkolny Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego.
21 X 2017 – konferencja naukowo - metodyczna pn. „Zachwycajmy Wojtyłą”
poświęcona twórczości literackiej Karola Wojtyły i jej obecności na lekcjach języka
polskiego. Organizator: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II.
Stowarzyszenie Polonistów było partnerem wydarzenia. Program obejmował wykłady i warsztaty metodyczne.
23 X 2017 – spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w celu przygotowania się do
walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego; omówienie działalności, pomysły
na przyszłość.
7 XI 2017 – etap wojewódzki Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego –
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie.
Realizacja programu etapu wojewódzkiego (zwiedzanie przez uczestników
wybranych wystaw w Muzeum Narodowym), program artystyczny dla uczestników.
13 XI 2017 – druga edycja Dyktanda dla Dorosłych towarzysząca V Małopolskiemu
Dyktandu Niepodległościowemu „Po polsku
o historii” zorganizowana przez
Fundację „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów. Radio Kraków było
partnerem medialnym Konkursu. „II Dyktando dla Dorosłych” miało otwartą formułę,

mogła wziąć w nim udział każda osoba pełnoletnia. Członkowie Stowarzyszenia byli
autorami dyktanda, pracowali w jury, poprawiali prace. Treść tekstu pt. „Którędy do
krainy marzeń?” czytała sekretarz Zarządy Stowarzyszenia – Pani Beata Ciesielka-Piątek.
17 XI 2017 – gala konkursowa V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
w siedzibie Narodowego Banku Polskiego przy ul. Basztowej. Gościem wydarzenia
była Pani Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty.
20 XI 2017 – zebranie sprawozdawczo - wyborcze na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybranie nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
29 XII 2017 – spotkanie robocze dotyczące ustaleń na temat konkursu literackofotograficznego pn. „Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest – odpowiem…”.
Konkurs
zaplanowano
jako
wydarzenie
towarzyszące
konferencji
KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH DZIECI i MŁODZIEŻY –
„Edukacja ku przyszłości”.
26 I 2018 – XV noworoczny Salon Polonistyczny ~ po krako(w)sku ~. Spotkanie
z red. Mieczysławem Czumą, znanym krakauerem, autorem licznych książek o Krakowie. Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41. Przedstawienie nowo wybranego
Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
III 2018 – ogłoszenie konkursu „Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest – odpowiem…” towarzyszącego konferencji poświęconej edukacji obywatelskiej. Projekt
Stowarzyszenia Polonistów przygotowany dla uczniów szkół małopolskich. Patronat
honorowy - Urząd Miasta Krakowa. Dostarczenie prac zaplanowano do 12 marca
2018 roku.
14 III 2018 – zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały akceptującej
sprawozdanie finansowe za rok 2017.
22 III 2018 – spotkanie przedstawicieli zarządu Stowarzyszenia Polonistów z Panią
Dziekan Wydziału Polonistyki UJ – prof. Renatą Przybylską w sprawie kontynuowania współpracy.
24 III 2018 – seminarium na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.
„Repetytorium z Miłosza czyli poeta szczęśliwie niezapomniany”. Prelegenci:
prof. dr hab. Aleksander Fiut (UJ), dr hab. Joanna Zach (UJ), dr Beata Kalęba (UJ),
dr hab. Elżbieta Mikoś.
28 III 2018 – ogłoszenie laureatów konkursu „Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna
jest – odpowiem…”.
IV 2018 – prace nad sformułowaniem umowy dotyczącej współpracy miedzy
Uniwersytetem Jagiellońskim a Stowarzyszeniem Polonistów.

9 IV 2018 – konferencja KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH DZIECI
i MŁODZIEŻY „Edukacja ku przyszłości”. Podsumowanie konkursu „Gdy pytasz
mnie, czym Ojczyzna jest – odpowiem…” - rozdanie nagród, wystawa wyróżnionych prac. Prelegentami w czasie konferencji byli członkowie Stowarzyszenia:
Beata Ciesielka-Piątek i Marta Janeczek. Współorganizowała i prowadziła
konferencję Beata Ciepły – także członek Stowarzyszenia.
16 IV 2018 – spotkanie przedstawicieli Fundacji „Zawsze warto” i Stowarzyszenia
Polonistów – ustalenia o rozszerzeniu zasięgu Dyktanda Niepodległościowego o kolejne województwa: podkarpackie, lubelskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie.
14 VI 2018 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Polonistów
za rok 2017.
26 VI 2018 – robocze spotkanie członków Stowarzyszenia. Ustalenie harmonogramu VI edycji Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”,
Wprowadzenie korekty do regulaminu. Omówienie planowanego na 2 lipca
spotkania z przedstawicielami kolejnych województw biorących udział w Dyktandzie.
2 VII 2018 – spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Polonistów i Fundacji
„Zawsze warto” z osobami koordynującymi prace w województwach: podkarpackim,
lubelskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim przy organizacji VI edycji Dyktanda
Niepodległościowego.
3 VII 2018 – podsumowanie pracy Stowarzyszenia Polonistów w roku szkolnym
2017/2018, propozycje działań w następnym roku.

