
Kalendarium działalności Stowarzyszenia Polonistów 

wrzesień 2018 – lipiec 2019 
 

3 IX 2018r. – „Filmowe popołudnie w kinie Mikro”. Szkolenie dla nauczycieli    

pn. „Rola filmu w praktyce nauczyciela-wychowawcy”. Projekcja filmu  pt. Do 

zobaczenia w zaświatach. Prezentacja planów Stowarzyszenia Polonistów na rok 

szkolny 2018/2019, w tym wystąpienie koordynatora współpracy miedzy Wydziałem 

Polonistyki UJ a Stowarzyszeniem Polonistów, pani dr Agnieszki Kani. 

 
9 X 2018r. – etap szkolny VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. 
Opracowanie materiałów (regulamin, poradnik koordynatora, formularz) oraz 
tekstów dyktand na każdym etapie. 

7 XI 2018r. –  etap wojewódzki VI Dyktanda Niepodległościowego –  

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie. 

Realizacja programu etapu wojewódzkiego: program artystyczny dla uczestników 

(wysłuchanie koncertu w wykonaniu uczniów). 

listopad 2018r. – ogłoszenie Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego 

dla dzieci i młodzieży i grup rodzinnych pn. „Błogosławiony Jan Beyzym, wędrowiec 

miłości” (Stowarzyszenie Polonistów jako partner Konkursu). 

16 XI 2018r. – gala VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” – 
siedziba Fundacji „Zawsze Warto” (m.in. wystąpienie przewodniczącej 
Stowarzyszenia, ufundowanie drobnych upominków dla nauczycieli-opiekunów 
naukowych laureatów konkursu). 
 
28 XI 2018r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia Polonistów w spotkaniu 
otwartym inaugurującym działalność Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława 
Miłosza (Wydział Polonistyki UJ).  
 

luty 2019r. – przygotowanie przez członków Stowarzyszenia Polonistów materiałów 

do wniosku grantowego do programu „Patriotyzm Jutra” (Muzeum Historii 

Polski). 

 

luty 2019r. – nagranie, m.in. z inicjatywy Stowarzyszenia Polonistów, płyty 

z pieśniami patriotycznymi i wojskowymi  dedykowanej uczestnikowi kampanii 

włoskiej ppłk. prof. Wojciechowi Narębskiemu. Tytuł płyty: „Bo jest nasza, bo jest 

wolna, bo na imię Polska ma”.  

 

19 II 2019r. – bezpłatne szkolenie  dla nauczycieli poświęcone nowoczesnej 

metodzie edukacji młodzieży jaką jest QUEST (prowadzący: przedstawiciele 

Fundacji Mapa Pasji). 



 

21 II 2019r. – udział przedstawiciela Stowarzyszenia Polonistów w jury małopolskich 

eliminacji XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha 

Korfantego. 
 

marzec 2019r. – udział w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Koło 

Studentów Językoznawców UJ w ramach Miesiąca Języka Ojczystego 

(upowszechnienie programu warsztatów).  

16 III 2019r. – organizacja seminarium „Repetytorium z Herberta czyli biografia 

wcale nieoczywista” – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

6 IV 2019r. – warsztaty poświęcone praktycznej interpretacji nowej podstawy 

programowej (org. Stowarzyszenie Polonistów oraz Centrum Badań Edukacyjnych 

i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ). 

 

24 IV 2019r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia Polonistów w seminarium na 

UJ zorganizowanym przez Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawiczne-

go z okazji 15-lecia serii wydawniczej „Edukacja Nauczyciela Polonisty”. 
 

26 IV 2019r. – rozdanie nagród laureatom i wyróżnionym w Międzynarodowym 

Konkursie Literacko-Plastycznym dla dzieci i młodzieży i grup rodzinnych pn. 

„Błogosławiony Jan Beyzym, wędrowiec miłości”. 

7 V 2019r. – nagranie przez przedstawicieli Stowarzyszenia Polonistów filmowego 
wywiadu z ppłk. prof. Wojciechem Narębskim pn. „Meldunek filmowy kaprala 
Wojtka” (w ramach programu „Patriotyzm Jutra”). 

24 V 2019r. – udział członków Stowarzyszenia Polonistów w całodniowej konferencji 

„Lektury w ręku nauczyciela. Perspektywa polska i zagraniczna” organizowanej 

przez Wydział Polonistyki UJ. 

6 VI 2019r. – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Wajda”  prezentowanej 
w Muzeum Narodowym w Krakowie. 
 
11 VI 2019r. – udział członków Stowarzyszenia Polonistów w wernisażu wystawy pt. 
„Zostawić po sobie ślad. Wojciech Narębski – żołnierz i uczony” poświęconej  ppłk. 
prof. Wojciechowi Narębskiemu (Polska Akademia Umiejętności).   
 
12 VI 2019r. – uchwała zarządu Stowarzyszenia Polonistów w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018. 
 
czerwiec 2019r. – opracowanie przez członków Stowarzyszenia Polonistów, 
w Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, projektu pn. „Polskie losy”. 
Zaproszenie nauczycieli do współtworzenia publikacji edukacyjnej. 



 
28 VI 2019r. – podsumowanie pracy Stowarzyszenia Polonistów w roku szkolnym 
2018/2019. Propozycje na następny rok. Praca nad regulaminem, poradnikiem 
koordynatora i tematami dyktand na następny rok. 
 
1 VII 2019r. – spotkanie członków zarządu Stowarzyszenia Polonistów 
z przedstawicielami pięciu komisji wojewódzkich VII edycji Dyktanda Niepodległo-
ściowego (siedziba Fundacji „Zawsze Warto”) – przedstawienie propozycji 
autorskich, dyskusja nad regulaminem, zasady współpracy. 
 
Przez cały rok szkolny odbywały się liczne spotkania robocze członków 

zarządu i  komisji rewizyjnej przygotowujące i koordynujące powyższe 

działania. Ponadto za pomocą strony internetowej, FB oraz mailowo 

przekazywano informacje o różnorodnych przedsięwzięciach edukacyjnych  

zarówno Stowarzyszenia, jak i partnerów (w tym szczególnie Wydziału 

Polonistyki UJ) oraz innych podmiotów.  
 


