
Kalendarium działalności Stowarzyszenia Polonistów 

sierpień 2021 – lipiec 2022 

 

26 VIII 2021 r. – spotkanie Małopolskiej Komisji Wojewódzkiej IX 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” . 

2 IX 2021 r. opracowanie i opublikowanie  materiałów (regulamin, poradnik koordynatora, 
formularz, plakat nawiązujący do powstań śląskich) oraz ostatecznej wersji poufnych 
tekstów dyktand IX Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” na każdym 
etapie. 

3 IX 2021 r. – XX Jubileuszowy Salon Polonistyczny U Księżnej w Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie. 

14 IX 2021 – spotkanie online Małopolskiej Komisji Wojewódzkiej IX ODN ostatnie 
dyskusje wokół poufnych materiałów; plany dotyczące etapu wojewódzkiego. 

29 IX 2021 r. – etap szkolny IX Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.  

30 IX 2021 r. – Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Wydział Polonistyki 
UJ, wykład Pani prof. dr hab. Renaty Przybylskiej (Katedra Historii Języka i Dialektologii) 
na temat Jak zmienia się współczesna polszczyzna?; nowelizacja Statutu 
Stowarzyszenia, wybór nowych władz, zmiana wysokości składki. 

26 X 2021 r. – organizacja etapu wojewódzkiego IX  Dyktanda Niepodległościowego 
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie połączonego ze zwiedzaniem Muzeum. 

14 XII 2021 r. – wyjście zainteresowanych członków Stowarzyszenia na  spektakl Dziady 
w reż. Mai Kleczewskiej w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 

20 I 2022 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  w kawiarni Jama Michalika; 
zatwierdzenie zmian w Statucie SP. 

1 II 2022 r. – spotkanie on-line z ekspertem OKE Panią Teresą Bulską-Leśniak 
poświęcone zmianom w nowej maturze Nowa matura 2023 i jak się do niej 
przygotować? 

11 II 2022 r.  – zatwierdzenie przez KRS znowelizowanego  Statutu Stowarzyszenia. 

13  II 2022 r. –  ogłoszenie Ogólnopolskiego konkursu dla dzieci, młodzieży i grup 
rodzinnych “Misja – Misjonarz” organizowanego przez Referat Misyjny Prowincji Polski 
Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Polonistów. 

21 II 2022 r. – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (zaproszenie nauczycieli do 
współtworzenia w swoich szkołach materiałów pomocnych i do dzielenia się 
doświadczeniami); utworzenie zakładki Dzień Języka Ojczystego na stronie 
Stowarzyszenia. 



28 II 2022 r. – przygotowanie wniosku o dotację na publikację  z Departamentu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach projektu na działalność 
dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie 
kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2022 
roku. 

Marzec – czerwiec 2022 r. – prowadzenie praktyk śródrocznych dla studentów II roku 
polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu “Profesjonalny polonista. 
Praktyka i personalizacja”.  

18 III 2022 r. – pierwsze z czterech co piątkowych spotkań on-line pt. SOS dla 
nauczycieli wspierających dzieci z Ukrainy (wymiana doświadczeń). 

29  III 2022 r. – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy Jacek Malczewski romantyczny 
w Muzeum Narodowym Gmach Główny. 

Marzec – czerwiec 2022 r. – zorganizowanie pilotażowego Interdyscyplinarnego konkursu 
muzealnego (dla uczniów klas 7 i 8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych). SŁOWEM 
O SZTUCE Jacek  Malczewski romantyczny; Stowarzyszenie Polonistów w partnerstwie 
z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Kołem Naukowym Metodyki Polonistycznej UJ 
zorganizowało lekcje muzealne i warsztaty literackie przygotowujące do napisania 
opowiadania twórczego i eseju - prac inspirowanych wybranym dziełem malarskim Jacka 
Malczewskiego. 

27 IV 2022 r. – wyjście zainteresowanych członków Stowarzyszenia na spektakl pt. 
Dialogi polskie w Teatrze Bagatela. 

Od 19 III 2022 r. – prowadzenie przez członków SP Kursu języka polskiego jako 
obcego dla osób dorosłych z Ukrainy (dwa razy w tygodniu dla trzech grup słuchaczy) 
we współpracy z Fundacją „Zawsze Warto”; działalność całkowicie pro bono. 

21 IV  2022 r. – wykład on-line  dr hab. Joanny Janik z Instytutu Filologii Klasycznej nt. Jak 
uczyć Homera? (zaproszenie w ramach współpracy z Kołem Naukowym Studentów 
Metodyki Polonistycznej). 

Kwiecień 2022 r. – pozytywny wynik oferty dotacyjnej na wydanie publikacji pt. Po polsku 
o historii. Tematyczny zestaw dyktand poświęconych odzyskiwaniu niepodległości; 
przygotowanie dokumentacji aktualizacyjnej, prace korektorskie i edycyjne. 

23 V 2022 r. –  praca jury Ogólnopolskiego konkursu dla dzieci, młodzieży i grup 
rodzinnych “Misja – Misjonarz” organizowanego przez Referat Misyjny Prowincji Polski 
Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Polonistów.  

06 VI 2022 r. – ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego konkursu dla dzieci, młodzieży i grup 
rodzinnych „Misja – Misjonarz”. 

14 VI 2022 r. – gala, wręczenie nagród w Interdyscyplinarnym konkursie muzealnym. 
SŁOWEM O SZTUCE w Sali Samurajów Gmachu Głównego Muzeum Narodowego 
w Krakowie. 

20 VI 2022 r. – podpisanie umowy z  Departamentem ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych na wydanie 1000 egzemplarzy publikacji pt. Po polsku o historii. 
Tematyczny zestaw dyktand poświęconych odzyskiwaniu niepodległości. 



25 VI 2022 r. – uroczyste zakończenie Kursu języka polskiego jako obcego dla osób 
dorosłych z Ukrainy. 

27 VI 2022 r. – podsumowanie pracy Stowarzyszenia Polonistów w roku szkolnym 
2021/2022. Propozycje na następny rok. 

4 VII 2022 r. – spotkanie Małopolskiej Komisji Wojewódzkiej X ODN;  dyskusje wokół 
Regulaminu; plany dotyczące etapu wojewódzkiego i gali. 

5 VII 2022 r. – spotkanie przedstawicielek Stowarzyszenia Polonistów z Panią Aleksandrą 
Jaremko Kierownikiem Zespołu ds. Programów Edukacji Formalnej Muzeum Narodowego 
w Krakowie oraz Panią dr Martą Rusek Opiekunem Koła Naukowego Metodyki 
Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie terminarza, regulaminu i innych 
istotnych zagadnień dla organizacji kolejnej edycji Interdyscyplinarnego konkursu 
muzealnego. SŁOWEM O SZTUCE w roku szkolnym 2022/23. Wspólne 
zwiedzanie  nowej wystawy stałej poświęconej rzeźbie. 

20 VII 2022  – decyzja Dyrekcji (po wniosku złożonym przez Stowarzyszenie Polonistów) 
Zamku Królewskiego na Wawelu o objęciu patronatem X Ogólnopolskiego Dyktanda 
Niepodległościowego „Po polsku o historii”  oraz  o przyjęciu laureatów edycji małopolskiej 
na nieodpłatne zwiedzanie wybranej ekspozycji. 

Ponadto w roku szkolnym 2021/2022: 

 podjęcie współpracy z Kołem Naukowym Studentów Metodyki Polonistycznej 
UJ pod opieką Pani dr Marty Rusek, 

 podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem „Narębski Point”- projekt 
humanistyczny “Monte.22”, 

 przeprowadzenie „warsztatów mistrzowskich” dla studentów – Beata Ciesielka- 
Piątek „Polonista uczy etyki”. 

Działania całoroczne 

 bieżąca  współpraca z Wydziałem Polonistyki UJ, z innymi uczelniami i różnymi 
organizacjami,  

 wkład członkiń Stowarzyszenia w projekt Profesjonalny polonista. Praktyka 
i personalizacja - współpraca szczególnie z kierownikiem projektu Panią dr 
Agnieszka Kanią; artykuły w publikacji Personalizacja w akademickiej i szkolnej 
dydaktyce polonistycznej pod red. Anny Janus-Sitarz: 

 Autobiograficzna narracja o edukacji, czyli jak zdefiniować siebie 
i zostać refleksyjnym nauczycielem [Agnieszka Kania]  

 Indywidualizacja jako zadanie współczesnego polonisty [Bożena 
Wiśniewska] 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych jako recepta na sukces [Ewa 
Piszkowska] 

 Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje… Projekt edukacyjny 
„Odpowiedzialny patriotyzm” [Beata Ciepły] 

 praca członkiń SP jako jurorek w licznych konkursach, m.in. Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego  dla Szkół  Podstawowych przy Instytucie Badań 
Literackich PAN  czy w komisjach rejonowych i wojewódzkiej Małopolskiego 
Konkursu Języka Polskiego. 



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 a także mailowo przekazywano informacje o różnorodnych 
przedsięwzięciach edukacyjnych zarówno Stowarzyszenia, jak i partnerów (w tym 
szczególnie Wydziału Polonistyki UJ) oraz innych podmiotów. 

 


