
Kalendarium działalności Stowarzyszenia Polonistów 

lipiec/wrzesień 2020 – lipiec 2021 

  

8 VII 2020r.  – spotkanie Zarządu i Małopolskiej Komisji Wojewódzkiej VII 
Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” – 
podsumowanie Konkursu; plany dotyczące kolejnej edycji. 

25 VIII 2020r. – spotkanie on-line Małopolskiej Komisji Wojewódzkiej VIII 
ODN; ostatnie dyskusje wokół Regulaminu i Poradnika; plany dotyczące 
etapu wojewódzkiego. Przygotowanie zgłoszenia nominacyjnego dla 
Archiwum Nauki PAN i PAU do nagrody w Ogólnopolskim Projekcie 
„BohaterOn”. 

14 IX 2020r. – spotkanie on-line Małopolskiej Komisji Wojewódzkiej VIII 
ODN, ostatnie dyskusje wokół poufnych materiałów; plany dotyczące 
etapu wojewódzkiego. 

01 X 2020r. – realizacja etapu szkolnego VIII Ogólnopolskiego Dyktanda 
Niepodległościowego „Po polsku o historii”. 

listopad 2020r. – ukazanie się w Hejnale Oświatowym w dziale 
Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki artykułu pt. „Nie 
można odzyskać czasu, ale można przestać go tracić…” napisanego 
przez członkinie SP. 

16-20 XI 2020r. – udział Stowarzyszenia Polonistów jako patrona 
medialnego VI Uroczystego Kongresu Polonistów i Bibliotekarzy pn. 
Edukacja na miarę XXI w. Nauczyciel polonista wobec aktualnych 
wyzwań edukacyjnych. Udział w Kongresie członków SP (wydarzenie    
on-line). 

19 XI 2020r. – spotkanie on-line Małopolskiej Komisji Wojewódzkiej VIII 
ODN, dyskusja na temat planowanego na wiosnę etapu wojewódzkiego 
konkursu; planowanie pracy SP.  

18 XII 2020r. – świąteczne spotkanie on-line  z Panią Agnieszką Foryś, 
nauczycielką języka polskiego, entuzjastką edukacji przez przeżywanie, 
która podzieliła się swoimi doświadczeniami w pracy z młodzieżą. 

styczeń - marzec 2021r. – praca członków SP w Rejonowych oraz 
Wojewódzkiej Komisji Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla 
uczniów szkół podstawowych. 



29 I 2021r. – spotkanie on-line z ekspertkami Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej – Panią Teresą Bulską i Panią Marią Michlowicz – pt. 
Edukacja polonistyczna jako proces a kształt egzaminów. O egzaminie 
ósmoklasisty i maturze w kontekście proponowanych zmian w bieżącym 
roku szkolnym i latach następnych.  

styczeń - marzec – udział członków SP w pracach komisji Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. 

15 II 2021r. – spotkanie Zarządu SP (on-line) – opracowanie planu 
działań w związku z przedłużającym się nauczaniem zdalnym. 

marzec - czerwiec 2021r. – prowadzenie przez członków SP praktyk 
śródrocznych dla studentów II roku polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w ramach projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka 
i personalizacja”.   

8 III 2021r. – spotkanie on-line Małopolskiej Komisji Wojewódzkiej VIII 
ODN; ostatnie przygotowania do organizacji etapu wojewódzkiego 
(finaliści piszą w szkołach macierzystych); opracowanie rytmu pracy 
w czasie poprawy prac.  

10 III 2021r. – organizacja etapu wojewódzkiego VIII Ogólnopolskiego 
Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” (publikacja 
przygotowanych materiałów, stała współpraca z Fundacją „Zawsze 
Warto”).  

20 III 2021r. – warsztaty „Jak uczyć o II wojnie światowej w XXI wieku?” 
Zajęcia poprowadziła Pani dr Agnieszka Kania (Katedra Polonistycznej 
Edukacji Nauczycielskiej – Wydział Polonistyki UJ). 

19 IV 2021r. – panel dyskusyjny  zorganizowany przez Centrum Badań 
Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki UJ. 
Spotkanie pod tytułem „W stronę nowej podstawy programowej języka 
polskiego” dotyczyło projektu autorskiej koncepcji podstawy programowej 
prof. Krzysztofa Biedrzyckiego. Stanowisko w sprawie Stowarzyszenia 
Polonistów reprezentowała przewodnicząca Pani Beata Ciesielka-Piątek. 

26 IV 2021r. – udział członków SP w panelu dyskusyjnym dotyczącym 
listy lektur w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 
zorganizowanym przez studentów polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 



10  V - 30 VI 2021r. – odbiór dyplomów i nagród przez laureatów 
wojewódzkiej edycji  VIII Ogólnopolskiego Dyktanda 
Niepodległościowego „Po polsku o historii” (na podstawie przygotowanej 
listy laureatów po sprawdzeniu prac finalistów).  

12 i 19 V 2021r. – spotkania warsztatowe „Polonisty warsztat 
informatyczny” prowadzone przez panią Beatę Chodacką – wiceprezes 
Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 

wrzesień - czerwiec – udział członków SP w projekcie Wydziału 
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego „Profesjonalny polonista. 
Praktyka i personalizacja” (opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych dla 
wszystkich poziomów edukacyjnych, napisanie artykułu 
przedstawiającego autorską koncepcję modelu lekcji poświęconych 
realizacji polonistycznego projektu edukacyjnego rozwijającego postawy 
patriotyczne, z uwzględnieniem zasady odpowiadania na zróżnicowane 
potrzeby uczniów szkół podstawowych pt. Lecz nie przestajmy czcić 
świętości swoje…). 

1 VI 2021r. – udział członków SP w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
SZKOŁA 2021 organizowanej przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

18 VI 2021r. – zwiedzanie wystawy „Wszystkie arrasy króla” w Zamku 
Królewskim na Wawelu. 
  
27 VI 2021r. – udział przedstawicieli SP w spotkaniu z udziałem prof. 
ppłk. Wojciecha Narębskiego i harcerzy z NZH „Czerwony Mak” 
w Skawinie. Zaprezentowanie materiałów pierwszej edycji projektu 
MONTE.21.  

01 VII 2021r. – spotkanie Małopolskiej Komisji Wojewódzkiej VIII ODN -
podsumowanie pracy, plany na kolejną edycję. 

05 VII 2021r. – spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Polonistów, 
podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021, wnioski i propozycje 
na następny rok. 

Przez cały rok szkolny odbywały się liczne spotkania robocze (on-line) 

członków zarządu i komisji rewizyjnej przygotowujące i koordynujące 

powyższe działania. Ponadto za pomocą strony internetowej, FB a także 

mailowo przekazywano informacje o różnorodnych przedsięwzięciach 



edukacyjnych zarówno Stowarzyszenia, jak i partnerów (w tym 

szczególnie Wydziału Polonistyki UJ) oraz innych podmiotów. 

 


