
    Wrocław, dn.17. 01.2008r. 
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
Oddziału Strzelińsko- Wrocławskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów 
za 2007 rok  
 
1. Współpraca z regionalnymi pismami oświatowymi: 
a) dwutygodnikiem Dolnośląska Gazeta Szkolna, 
b) pismem metodycznym Dolnośląskie Ścieżki, 
c) miesięcznikiem Oblicza Edukacji. 
2. Udział Leokadii Pawliszak i Małgorzaty Kryszkiewicz w konferencji i 
Walnym Zebraniu SNaP w Warszawie. 
3. Opracowanie ofert projektów Młoda Europa kontra stare stereotypy (otwarty 
konkurs ofert edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży ogłoszony przez Gminę 
Wrocław) i MŁODA SOLIDARNOŚĆ WOBEC SWOJEGO CZASU - w 30 
rocznicę powstania SKS-u (otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2007 roku, 
ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego).  
4. Realizacja II części projektu OPIS DOLNOŚLĄSKICH OBYCZAJÓW w 
części ZADANIE DLA FOTOGRAFA I OPERATORA (2.01. – 30.06.2007) 
a) Przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych. 
(Artykuły w  Dolnośląskiej Gazecie Szkolnej i Obliczach Edukacji; 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 i ich 
nauczycieli, foldery zawierające fragmenty nagrodzonych reportaży.) 
b) Zorganizowanie 5 spotkań warsztatowych dla młodzieży uczestniczącej w projekcie:  
„Warsztaty filmowe” - 4 spotkania i jedne konsultacje (19.03, 30.03, 13.04, 22.05, 25.05) 
prowadziła Joanna Czarnecka (reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych). 
c) Zorganizowanie konkursu na reportaż fotograficzny i filmowy dotyczący dolnośląskich 
obyczajów. W tym: opracowanie regulaminu konkursu, powołanie jury i udział w jego pracach (pod 
kierunkiem znanego reżysera filmów i programów dokumentalnych – Grzegorza Brauna). 
d) Zorganizowanie imprezy finałowej w auli LO nr IV we Wrocławiu (18.06.07r) 
W uroczystości wzięli udział najważniejsi uczestnicy projektu – prowadząca zajęcia warsztatowe, 
jurorzy (w tym Grzegorz Braun, który wygłosił krótki wykład na temat nadesłanych prac, komentował 
pokaz filmowy), autorzy nagrodzonych prac, nauczyciele opiekunowie, dyrektorzy szkół 
uczestniczących w projekcie, zainteresowani uczniowie.  
e) Opracowanie końcowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji całego 
projektu (także I części realizowanej w ubiegłym roku). 
Sprawozdanie opracowały koordynatorki projektu – Alicja Badowska i Ewa Pietruszek; pod 
względem merytorycznym sprawdzili je Małgorzata Kryszkiewicz (przewodnicząca Oddziału) i 
Leszek Duszyński (skarbnik Oddziału). Sprawdzenia jego części finansowej dokonała księgowa – 
Władysława Książkiewicz Sprawdziła ona pod względem formalno- rachunkowym rachunki do umów 
i przygotowała listy płac oraz deklaracje PIT-11/8B i PIT-4R – w celu wysłania do odpowiednich 
Urzędów Skarbowych. Dokumenty te zostały wysłane w terminie. Oryginały PIT-11/8B otrzymali 
także wszyscy zatrudnieni do pracy nad projektem, a zaliczki na poczet podatku przekazano na konto 
odpowiedniego dla Oddziału SNAP-u Urzędu Podatkowego (UP, 77-100 Strzelin, ul. Bolka 
Świdnickiego 14).  
5. LITERACKIE BIESIADOWANIE, czyli spotkanie z Markiem Krajewskim, 
autorem słynnych kryminałów, których akcja dzieje się w przedwojennym 
Breslau. 

http://www.gszk.tcz.info/


Spotkanie zostało zorganizowane w miejscu, które mógłby polubić Eberhard Mock 
(klimatyczna restauracja w okolicach Parku Szczytnickiego - Cztery Pory Roku) 23. marca 
2007 o godzinie 17.00.  
6. Zorganizowanie dwu wycieczek polonistycznych – SZLAKIEM 
MICKIEWICZA PO WIELKOPOLSCE (m. in. Rogalin, Kórnik, Pyzdry, 
Śmiełów, Czerniejewo, Cechowo, Rydzyna). 
a) 28.- 30 kwietnia 2007; 
b) 27-28 października 2007. 
7. Opracowanie i wystosowanie listu protestacyjnego do Ministerstwa Edukacji 
w sprawie zmian w kanonie lektur. List ten przesłano 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 Boronowskiego z UJ w Krakowie oraz dra Piotra Marciszuka (w 
celu dołączenia się do protestu wydawców podręczników szkolnych i środowisk 
akademickich). 
8. 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 szkół ponadpodstawowych 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). 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 pięciu autorów 
tekstów, wyróżniono też (otrzymali oni cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez KO i 
pozyskanych przez nie sponsorów) pięciu. 

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). Nauczycielom uczestniczącym w organizacji konkursu i przygotowaniu 
uczniów kurator oświaty wręczył podczas uroczystych obchodów 30-lecia SKS-u (8.12.2007, 
Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego) specjalne podziękowania . 
8. Zorganizowanie seminarium Jak omawiać nieoczytane lektury  
Cykl spotkań seminaryjnych związanych ze zmianami w polonistyce szkolnej rozpoczął się 
spotkaniem dotyczącym pomysłów na ciekawe lekcje z Weselem Wyspiańskiego, które 
poprowadził 9. listopada Robert Mertuszka.  
 Kolejne zajęcia, na temat Jak omawiać nieczytane lektury? odbyły się 17. listopada 
br.. 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. Uczestnicy seminarium przyglądali się propozycjom twórczych 
zajęć z narodową epopeją, dyskutowali o wadach i zaletach poznawania arcydramtu 
Mickiewicza „po kawałku”, rozważali zasadność rozmawiania o Potopie, po przeczytaniu 
przez uczniów I tomu oraz celowo dobranych scen z dalszej części książki. Największe 
zainteresowanie wzbudziła propozycja pokazania najważniejszych treści powieści 
Orzeszkowej poprzez kilkanaście przemyślnie ułożonych fragmentów. 
9. Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi, pozyskiwanie sponsorów i 
darczyńców, min.: PWN Szkolne, Mac Edukacja, Stentor, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Kolegium Języka Polskiego im. G. Piramowicza 
we Wrocławiu. 
 
W imieniu Zarządu Oddziału Strzelińsko- Wrocławskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 
Polonistów: Alicja Badowska i Małgorzata Kryszkiewicz 
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