Wrocław, dn. 26. 10.2009r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Oddziału Strzelińsko- Wrocławskiego
Nauczycieli Polonistów za lata 2005 – 2009

Stowarzyszenia

1. Wybór nowego Zarządu Oddziału (26.10.2005r.) w związku z rezygnacją
dotychczasowego Zarządu i wyborem Leokadii Pawliszak na sekretarza
Zarządu Głównego SNaP.
2. Uzupełnienie formalności związanych z rozpoczęciem działalności nowego
Zarządu Oddziału (uporządkowanie dokumentacji, zgłoszenie w banku, dopełnienie
formalności związanych z korzystaniem z konta bankowego – przełom 2005/06).

3. Organizacja ogólnopolskiej konferencji Wrocław miastem czterech kultur
(Wrocław 17-19. czerwca 2005).
4. Uchwały Oddziału SNaP
a) Walnego Zebrania
- nr 1/2005 z 26 października 2005r. w sprawie wyboru Zarządu Oddziału;
- nr 1/2007 z 9 października 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i
finansowego Zarządu Oddziału;
- nr 1/2009 z 18 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i
finansowego Zarządu Oddziału;
- nr 2/2009z 18 marca 2009r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Oddziału.
b) Zarządu Oddziału
- nr 1/2008 z 7 stycznia 2008r. w sprawie zwolnienia z płacenia składek członkowskich;
- nr 2/2008 z 7 stycznia 2008r. w sprawie udzielenia zniżki w wysokości składek
członkowskich;
- nr 3/2008 z 1 października 2008r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa
- nr 1/2009 w sprawie zawieszenia działalności i zwolnienia z płacenia składki członkowskiej
za rok 2009.

5. Opracowywanie materiałów informacyjnych,
metodycznych i ich publikacja na łamach:

publicystycznych

i

a) strony internetowej www.szkolna.wroclaw.pl (zakładki SNaP, Projekty, Scenariusze zajęć);
a) dwutygodnika Dolnośląska Gazeta Szkolna,
b) pisma metodycznego Dolnośląskie Scieżki;
c) miesięcznika Oblicza Edukacji.

6. Udział w konferencjach organizowanych przez ZG SNaP
a) Leokadii Pawliszak Leszka Duszyńskiego, Małgorzaty Kryszkiewicz w Nadzwyczajnym
Walnym Zebraniu SNaP w Łodzi (2006).
b) Leokadii Pawliszak Małgorzaty Kryszkiewicz w konferencji i Walnym Zebraniu SNaP w
Warszawie w roku 2007.
c) Przedstawicieli Oddziału w konferencjach jubileuszowych SNaP w Warszawie (2008r.):
- Małgorzaty Kryszkiewicz, Leokadii Pawliszak, Małgorzaty Skwarek w konferencji
Edukacja humanistyczna XXI wieku. Tradycja i nowatorstwo (Warszawa 19.-20.01.08):

przygotowanie i poprowadzenie zajęć warsztatowych Opis dolnośląskich obyczajów Prezentacja realizacji projektu w ramach grantów Urzędu Miasta. Propozycje zajęć
ponadprzedmiotowych wykorzystujących wypracowane podczas działań projektowych
materiały (M. Kryszkiewicz, M. Skwarek); - przygotowanie i poprowadzenie zajęć
warsztatowych Świat sztuki poza murami szkolnymi, czyli lekcja w budynku kościelnym (L.
Pawliszak).
- Leokadii Pawliszak, Elżbiety Skotnickiej, Stanisława Włostowskiego i Joanny
Zajączkowskiej w konferencji Edukacja humanistyczna XXI wieku. W przededniu nowej
reformy oświatowej „Szkoła przyjaźnie wymagająca” (Warszawa 18-19.10. 2008). Stanisław
Włostowski wygłosił wykład na temat Herbert w szkole.
d) Współorganizacja przez Leokadię Pawliszak i Stanisława Włostowskiego ogólnopolskiej
konferencji Między Wschodem a Zachodem (Brzeg – Strzelin, 18-20.09. 2009).
W konferencji wzięło udział 10 członków Strzelińsko – Wrocławskiego Oddziału SNaP.

7. Opracowanie w roku 2007 listu protestacyjnego do Ministerstwa
Edukacji w sprawie zmian w kanonie lektur.
List ten przesłanego do ZG SNaP (w celu dołączenia się do protestu całego Stowarzyszenia), a
w uzupełnionej wersji opublikowano w Dolnośląskiej Gazecie Szkolnej oraz przesłano na ręce
dra Stanisława Bortnowskiego (w celu dołączenia się do protestu środowisk akademickich).

8. Zorganizowanie pięciu seminariów metodycznych (w tym jednego cyklu):
a) W roku 2005 dla nauczycieli zainteresowanym pracą z uczniami dysfunkcyjnymi (L.
Pawliszak).
b) w roku 2005 dla nauczycieli zainteresowanym przygotowaniem uczniów do Nowej
Matury (A. Badowska, M. Pułka).
c) W roku 2005 dla nauczycieli zainteresowanym problematyką edukacji regionalnej (M.
Kryszkiewicz).
d) W roku 2006 - WSPÓŁCZESNOŚĆ W KOSTIUMIE TRADYCJI - Analiza i
interpretacja tekstów Jacka Kaczmarskiego we współpracy z Wydawnictwem MAC
EDUKACJA i DODNiIP we Wrocławiu (27. listopada w Kolegium Języka Polskiego).
- Koncert piosenek Jacka Karczmarskiego.
Śpiewali Lidia i Adam Litwiniukowie, koncert poprowadziła Małgorzata Stasiak. Gorąca
atmosfera koncertu wciągnęła także Grzegorza Banaszka. z klubu WEKEND, który zajmował
się akustycznym przygotowaniem imprezy. Wraz ze słuchaczem 1. roku Kolegium,
Aleksandrem Dykanem zaśpiewał on na koniec jedną z najsłynniejszych pieśni opozycyjnych
– Obławę.
- Zajęcia warsztatowe prowadzone w dwu grupach.
·
Grupa pierwsza (nauczyciele poloniści)pod kierunkiem Alicji Badowskiej i Małgorzaty
Kryszkiewicz zapoznała się z metodycznymi podpowiedziami wykorzystania tekstów
Karczmarskiego na lekcjach języka polskiego. Pokazano, jak metody aktywizujące mogą
pomóc otworzyć te piosenki na lekcjach z Biblii czy mitologii, podczas omawiania kultury
sarmatyzmu czy analizy Potopu, w jaki sposób mogą one stanowić materiał do ćwiczeń
językowych.
·
Grupa druga (nauczyciele i uczniowie) pod kierunkiem Małgorzaty Stasiak poddała
wnikliwej analizie porównawczej. dwa teksty – Potęgę smaku Herberta i Kwestię odwagi
Karczmarskiego.
e) W roku szkolnym 2007/08 seminarium Zmiany w polonistyce szkolnej

- Cykl spotkań seminaryjnych związanych ze zmianami w polonistyce szkolnej rozpoczął
się spotkaniem dotyczącym pomysłów na ciekawe lekcje z Weselem Wyspiańskiego, które
poprowadził 9. listopada 2007r. Robert Mertuszka.
Jak omawiać nieczytane lektury? (17. listopada 2007r.)
Materiały inspirujące do dyskusji, wymiany doświadczeń przygotowały- Alicja Badowska,
Małgorzata Jakubek i Małgorzata Skwarek. Zaprezentowano rozmaite sposoby na skłonienie
uczniów do poznania Potopu i Nad Niemnem oraz przeczytania ze zrozumieniem Dziadów i
Pana Tadeusza.
- 29 stycznia 2008r. tematem zajęć, poprowadzonych przez Leokadię Pawliszak i Małgorzatę
Skwarek, było Kształcenie językowe w gimnazjum i liceum. W przygotowaniu materiałów do
dyskusji o języku wzięły udział także słuchaczki Kolegium Nauczycielskiego im. Grzegorza
Piramowicza przy ul. Trzebnickiej 42 (przygotowane przez Joannę Zajaczkowską), w którym
odbyło się spotkanie.
- 12 marca 2008r. kolejne spotkanie seminaryjne poprowadził dr Stanisław Bortnowski
Zajęcia odbyły się w Bursie Nauczycielskiej przy ul. Kotlarskiej 42. W pierwszej,
konwersatoryjnej, części spotkania seminarzyści dyskutowali na temat nowych tendencji w
polonistycznej metodyce i planowanych zmianach w podstawie programowej. Druga część
- Czytanie literatury współczesnej - miała charakter warsztatowy. Analizie i interpretacji
poddano najnowszą powieści Olgi Tokarczuk Bieguni oraz wiersz Ryszarda Krynickiego.
- 29 kwietnia 2008r. o godz. 15.00 w Kolegium Nauczycielskim. Problematyka pierwszej
części spotkania - integracja międzyprzedmiotowa. Materiał do dyskusji przygotowały
pod kierunkiem Joanny Zajączkowskiej słuchaczki KJP: Katarzyna Bednarz (Literatura
i historia, czyli lekcja o powstaniu warszawskim), Dagmara Chrobak (Czy hip-hop jest
poezją?), Dominika Kucharska (Blisko i daleko, czyli o przestrzeni w malarstwie).
Elementem łączącym wszystkie przedstawione przez słuchaczki Kolegium zajęcia było
nawiązanie do doświadczeń lub zainteresowań dzieci i młodzieży. Druga część - na temat
Jak czytać poezję najnowszą? – to ćwiczenia z interpretacji wierszy m. in. Grzebalskiego,
Rożyckiego, Fiedorczuk, które poprowadził dr Karol Maliszewski – polonista, filozof,
krytyk literacki. Część ta miała charakter otwarty – uczestniczyli w niej również zaproszeni
przez polonistów z LO nr IV i X uczniowie zainteresowani najnowszą poezją, przygotowujący
się do Olimpiady Polonistycznej.
Zajęcia poprowadzone przez Karola Maliszewskiego stały się zaczynem kursu na
temat Praca z uczniem zdolnym. Interpretacja poezji najnowszej, który został
zorganizowany przez Małgorzatę Kryszkiewicz w DCDNiIP we Wrocławiu w pierwszym
semestrze roku szkolnego 2008/09. Głównym prowadzącym zajęcia był właśnie dr
Maliszewski, a wzięli w nim udział zarówno seminarzyści SNaP, jak i inni zachęceni
przez nich nauczyciele.

9. Opracowanie Uwag w sprawie projektu reformy programowej systemu
edukacji (Alicja Badowska, Małgorzata Kryszkiewicz, Grażyna Kulesza,
Elżbieta Skotnicka). Uwagi te przesłano do ZG SNaP (w celu dołączenia się do stanowiska
całego Stowarzyszenia), a także opublikowano w
www.szkolna.wroclaw.pl (w zakładce SNaP/Aktualności).

na

stronie

internetowej

10. Udział Alicji Badowskiej w otwartym posiedzeniu Komisji Kultury i
Środków Przekazu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP
(Warszawa, 19. 06. 2008) na temat Uczyć po polsku – co to znaczy?– relacja
na www.szkolna.wroclaw.pl (zakładka SNaP/Aktualności).

11. Opracowanie ofert projektów Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży
(otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Gminę Wrocław) i MŁODA
SOLIDARNOŚĆ WOBEC SWOJEGO CZASU w 30 rocznicę powstania SKSu (otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2007 roku, ogłoszony przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego).
12. Realizacja projektów edukacyjnych
a) Projekt regionalny OPIS DOLNOŚLĄSKICH OBYCZAJÓW składający się z
dwu części - ZADANIE DLA PUBLICYSTY (realizacja od 1.09. –
30.12.2006) i ZADANIE DLA FOTOGRAFA I OPERATORA (2.01. –
30.06.2007)
- Przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych.
(Artykuły w Dolnośląskiej Gazecie Szkolnej, materiały zamieszczane na stronie
internetowej www.gszk.tcz.info, w zakładce Dolnośląskie obyczaje, ulotki rozdawane
polonistom podczas konferencji otwarcia w DODNiIP oraz zebrań SNaP; dyplomy dla
uczestników, opiekunów młodzieżowych zespołów oceniających, redaktorów wkładki do
Dolnośląskiej Gazety Szkolnej, foldery zawierające fragmenty nagrodzonych reportaży).
- Zorganizowanie 10 spotkań warsztatowych dla młodzieży uczestniczącej w projekcie:
„Wyszukiwanie informacji” - 2 spotkania ( 25.09.06r.; 17.10.06r)
Zajecia prowadziła Ewa Pietruszek.
„ Gatunki dziennikarskie” -2 spotkania ( 25.09.06;15.10.06r)
Zajęcia prowadziła Ewa Obara - Grączewska
„Zdjęcia prasowe” - 1 spotkanie (7.11.06r.)
Zajęcia prowadziła Joanna Czarnecka
„Warsztaty filmowe” - 4 spotkania i jedne konsultacje (19.03, 30.03, 13.04, 22.05,
25.05.2007) prowadziła Joanna Czarnecka (reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych).
- Skompletowanie młodzieżowego zespołu redakcyjnego, który pracował pod kierunkiem
Alicji Badowskiej i Ewy Pietraszek .
Zespół składał się z 10 uczniów, pracujących w trzech zespołach (dwa pierwsze –
trzyosobowe, trzeci – czteroosobowy), z których każdy opracował jedną wkładkę.
Ukazały się 3 redagowane przez uczniów numery Opisu Dolnośląskich Obyczajówwkładki do Dolnośląskiej Gazety Szkolnej. Do wkładek nadesłano 66 artykułów, spośród
których opublikowano 38 tekstów (reprezentujących różne gatunki dziennikarskie)
napisanych przez 37 autorów. Wkładka rozpowszechniana była wraz z gazetą wśród
nauczycieli i uczniów mieszkających na Dolnym Śląsku i na stronie www.gszk.tcz.info.
Wkładki ukazały się w 328, 329 i 331 numerze DGSz.
- Zorganizowanie w roku 2006 konkursu na najlepszy tekst opublikowany w Opisie
Dolnośląskich obyczajów oraz w roku 2007 na reportaż fotograficzny i filmowy
dotyczący dolnośląskich obyczajów.
- Zorganizowane zostały dwie imprezy finałowe w auli LO nr IV we Wrocławiu (18.12.
2006r i 18.06. 2007r).
W pierwszej wzięli udział najważniejsi uczestnicy projektu – prowadzący zajęcia
warsztatowe, autorzy tekstów publicystycznych wydrukowanych w jednym z trzech zeszytów
młodzieżowej wkładki Opis dolnośląskich obyczajów, redaktorzy kolejnych numerów
wkładki, jurorzy, koordynatorzy projektu. Z okazji posumowania projektu w szkole gościli
także przedstawiciele sponsora – wicedyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta

Wrocławia, Ewa Przegoń oraz Małgorzata Łuczak, specjalista do spraw współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
W drugiej także wzięli udział najważniejsi uczestnicy projektu , w tym przewodniczący jury Grzegorz Braun, który wygłosił krótki wykład na temat nadesłanych prac, komentował pokaz
filmowy.

b) Zorganizowanie, we współpracy z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu, Stowarzyszeniem „Nasz Wrocław” i Dolnośląską Gazetą
Szkolną, w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego konkursu dla młodzieży ponadpodstawowych szkół naszego
regionu - ROK 1977 W PAMIĘCI DOLNOŚLAZAKÓW.
Przedmiotem konkursu, zorganizowanego w ramach obchodów 30-rocznicy powstania na
Dolnym Śląsku Studenckiego Komitetu Solidarności, były teksty publicystyczne
wydrukowanie w jednym z dwu zeszytów młodzieżowej wkładki do Dolnośląskiej Gazety
Szkolnej – Określona Epoka. Na konkurs nadesłano 24 artykuły, spośród których
opublikowano 19 tekstów (reprezentujących różne gatunki dziennikarskie) napisanych przez
20 autorów (tylko jeden tekst został napisany przez dwu autorów). Wyboru tekstów do
poszczególnych wkładek dokonały młodzieżowe zespoły redakcyjne. OKREŚLONA EPOKA
NR 1: Robert Dudziński i Katarzyna Dzianach z LO nr IV; Marta Nowakowska z LO nr X.
OKREŚLONA EPOKA NR 2: Wiktor Jakóbczak i Katarzyna Zbroniec z LO nr IV; Paulina
Biniek i Marta Nowakowska z LO nr X. Zespoły redakcyjne otrzymały od organizatorów
dyplomy i upominki. Nagrodzono 5 autorów tekstów, wyróżniono tez 5 (otrzymali oni cenne
nagrody rzeczowe ufundowane przez KO i pozyskanych przez nie sponsorów).
Przedstawiciele Oddziału SNaP organizowali i prowadzili warsztaty dziennikarskie dla
młodzieży uczestniczącej w konkursie (Ewa Obara – Grączewska), współopracowywali
regulamin konkursu (Alicja Badowska) sprawowali opiekę merytoryczną nad młodzieżowymi
zespołami redakcyjnymi (Alicja Badowska), uczestniczyli w pracach jury (Elżbieta
Skotnicka), a także zachęcali i wspomagali radą młodzież piszącą teksty konkursowe (m.in.
Alicja Badowska, Ewa Obara – Grączewska, Małgorzata Jakubek, Angelika Świątnicka,
Elżbieta Skotnicka).

c) Realizacja od 1.09. 2008r. do 30.06.2009 projektu POZNAJ SWÓJ DOLNY
ŚLĄSK (otwarty konkurs ofert w zakresie edukacji regionalnej dzieci i młodzieży
ogłoszony przez Gminę Wrocław):
Program Poznaj swój Dolny Śląsk realizowany był w sześciu wrocławskich szkołach (LO nr
IV, VII, X, XIII oraz Publicznym Gimnazjum ss. Urszulanek, Gimnazjum Dwujęzycznym nr
48) i dwóch filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu (Filia nr 1 i 37). Projekt
składał się dwóch części: Miejsca i przedmioty (zrealizowany od 1 września do końca grudnia
2008r) i Ludzie i zdarzenia (od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r.).
W ramach projektu przeprowadzane są w ww. szkołach i placówkach oświatowych
mini projekty ponadprzedmiotowe dotyczące ciekawych miejsc, wartościowych zabytków
kultury materialnej, interesujących postaci, zdarzeń ważnych dla naszego regionu.
W cyklu Miejsca i przedmioty zrealizowano następujące zadania:
a) Opracowanie ramowego scenariusza projektu (przez Alicję Badowską i Ewę Pietraszek)
i przeprowadzenie zajęć warsztatowych zmierzających do ujednolicenia formy zapisu
scenariuszy i opisów działań realizowanych w poszczególnych szkołach.
b) Przygotowanie i przeprowadzenie w 6 placówkach oświatowych regionalnych
projektów ponadprzedmiotowych na tematy: Program ikonograficzny wybranych
wrocławskich kaplic(M. Jakubek – LO nr X); Jakie tajemnice kryje wrocławski Rynek i

Ostrów Tumski? (M. Woźniak – Gimnazjum nr 48); Szlakiem Eberharda Mocka (Leszek
Duszyński – LO nr VII) ; Wrocław od podwórza (Dorota Żytkiewicz – LO nr IV); Krzyki moja dzielnica wczoraj i dziś (M. Pawłowska – Filia nr 1 MBP we współpracy z SP nr 72);
Herby, grobowce, wieże - miejsca i przedmioty opowiadają o kulturze Dolnego Śląska (Ewa
Obara – Grączewska LO nr X).
c) Ocena efektów badań. Wybór najaktywniejszych uczniów. Opisanie realizacji projektu.
d) Zredagowanie i przygotowanie do opublikowania przygotowanych przez nauczycieli
scenariuszy i sprawozdań. Opatrzone krótkim wstępem materiały zostały wydrukowane
w formie broszurowej i powielone (tak aby cały zestaw scenariuszy otrzymali wszyscy
nauczyciele uczestniczący w projekcie – także ci, którzy wezmą udział w jego drugiej części).
Poszerzoną
wersję
materiałów
zamieszczono
na
stronach
internetowych:
www.szkolna.wroclaw.pl (w zakładce Scenariusze zajęć) oraz www.biblioteka.wroc.pl/
dla_dzieci (w zakładce Scenariusze).
e) Zorganizowanie imprezy finałowej w auli LO nr IV we Wrocławiu (17.12.08r)
W uroczystości wzięli udział najważniejsi uczestnicy projektu – nauczyciele autorzy
projektów, realizujący je uczniowie, konsultanci projektów szkolnych, dyrektorzy szkół
uczestniczących w projekcie, zainteresowani członkowie SNaP, przedstawiciele UM
Wrocławia. Podczas imprezy nauczycielom wręczono dyplomy, a uczniom, którzy
szczególnie wyróżnili się w odkrywaniu znaczących miejsc swego regionu nagrody rzeczowe.
Przedstawiono też prezentację multimedialną ukazującą efekty wszystkich 6 projektów
szkolnych.
W cyklu Ludzie i zdarzenia zrealizowano następujące zadania:
a) Zorganizowanie zebrania podczas którego realizatorzy I części projektu podzielili się
doświadczeniami z realizatorami II jego części.
b) Przygotowanie i przeprowadzenia w 6 placówkach oświatowych regionalnych
projektów ponadprzedmiotowych na tematy: Bohaterowie wrocławskich epitafiów (M.
Jakubek – LO nr X we Wrocławiu); Waligórski, Kaczmarek z Elitą i Studiem 2002 w tle
(E. Skotnicka – Publiczne Gimnazjum ss. Urszulanek we Wrocławiu); Wielcy ludzie we
Wrocławiu (K. Skrzypik- Okoniewska – LO nr XIII we Wrocławiu) ; Zwyczajni niezwyczajni,
czyli o życiu codziennym ludzi z Dolnego Śląska (M. Skwarek – LO nr IV we Wrocławiu);
Wielcy z Wielkiej Wyspy (A. Krysiak – Filia nr 37 MBP we Wrocławiu; współpraca z SP nr 72
we Wrocławiu); Mieszkańcy Oleśnicy – oni byli i są stąd (E. Obara – Grączewska LO nr X we
Wrocławiu).
c) Ocena efektów badań. Wybór najaktywniejszych uczniów. Opisanie realizacji projektu.
d) Zredagowanie i przygotowanie do opublikowania przygotowanych przez nauczycieli
scenariuszy i sprawozdań. Opatrzone krótkim wstępem materiały zostały wydrukowane w
formie broszurowej i powielone. Poszerzoną wersję materiałów zamieszczono na stronach
internetowych: www.szkolna.wroclaw.pl (w zakładce Scenariusze zajęć) oraz
www.biblioteka.wroc.pl/dla_dzieci (w zakładce Scenariusze).
e) Zorganizowanie imprezy finałowej w auli LO nr IV we Wrocławiu (10.06.09r)
W uroczystości wzięli udział najważniejsi uczestnicy projektu – nauczyciele autorzy
projektów, realizujący je uczniowie, konsultanci projektów szkolnych, dyrektorzy szkół
uczestniczących w projekcie, zainteresowani członkowie SNaP, przedstawiciele UM
Wrocławia. Podczas imprezy nauczycielom wręczono dyplomy i upominki książkowe
otrzymane z Wydziału Kultury UM Wrocławia, a uczniom, którzy szczególnie wyróżnili
się w odkrywaniu znaczących miejsc swego regionu nagrody rzeczowe. Przedstawiono też
prezentację multimedialną ukazującą efekty wszystkich 6 projektów szkolnych. Autorzy
projektów z LO nr X pokazali krótkie filmy obrazujące efekty działań projektowych.

f) Opracowanie fotoreportażu z imprezy finałowej.
g) Opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji projektu.

13. Zorganizowanie dwu trzydniowych wycieczek po Wielkopolsce –
Tropami romantyków (kwiecień 2007 i 2008). W programie m.in.:
Puszczykowo, Rogalin, Kórnik, Śmiełów, Cichowo, Rydzyna.
14. Zorganizowanie otwartego spotkania Strzelińsko- Wrocławskiego
Oddziału SNaP w Strzelinie 15.01.09r. (w Powiatowym Centrum w Strzelinie,
przy ul. Kamiennej 10).
W programie:
· Edukacja regionalna dzieci i młodzieży – POZNAJ SWÓJ DOLNY ŚLĄSK;
· Egzaminy zewnętrzne 2009 i 2010;
· Zmiany w podstawie programowej z języka polskiego

15. Wybór Komisji Rewizyjnej Strzelińsko – Wrocławskiego Oddziału
SNaP (podczas Walnego Zebrania Oddziału w dniu 18. marca 2009r.).
Wybrano (w tajnym głosowaniu) i powołano (Uchwałą Walnego Zebrania nr 2/2009) Komisję
Rewizyjną w składzie: Małgorzata Mendak, Małgorzata Skwarek, Angelika Świątnicka –
Antonów.

16. Opracowanie analiz majowej matury 2009 z języka polskiego na poziomie
podstawowym w (Alicja Badowska, Małgorzata Kryszkiewicz). Analizy te
opublikowano w na stronie internetowej www.szkolna.wroclaw.pl (w zakładce
Egzaminy/egzamin maturalny/ANALIZY) oraz Obliczach Edukacji nr 31 i 32 z
2009r..
17. Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi, pozyskiwanie sponsorów
i darczyńców, min.: PWN Wydawnictwo Szkolne, Mac Edukacja, Stentor,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Kolegium Języka Polskiego im. G.
Piramowicza we Wrocławiu, Wydział Kultury UM we Wrocławiu.
W imieniu Zarządu Oddziału Strzelińsko- Wrocławskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów:
Alicja Badowska i Małgorzata Kryszkiewicz

