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Po wakacjach wróciliśmy do szkoły z nowymi pomysłami i nadzieją, że
nadchodzący rok szkolny będzie lepszy od poprzednich. W planach
Zarządu Główego PSNJN mamy kontynuację naszych wcześniejszych
zamierzeń i realizację nowych. Chociaż sytuacja w oświacie może nie
napawać optymizmem i "nie możemy zmienić wiatru, to możemy
postawić inaczej żagle". ("Wir können den Wind nicht ändern, aber die
Segel anders setzen.“ - Aristoteles). Ufamy, że damy radę!

NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023



Finał "Lust auf Lesen?"

W tym roku finał konkursu odbył się
w maju i miał miejsce w

Mazowieckim Samorządowym
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w

Warszawie.  Nagrodą główną dla
zwycięzców był wyjazd na 

 organizowaną przez Goethe Institut
Międzynarodową Olimpiadę Języka

Niemieckiego  w Hamburgu. Laureaci
oprócz wspaniałych upominków

mieli możliwość wzięcia udziału w
spotkaniu z aktywistami, studentami

z Niemiec. 
Podsumowując całość konkursu

mamy powód do dumy -  wzięło w
nim udział 1526 uczniów ze 197

szkół;  937 na poziomie A1-A2, a 589
na poziomie A2-B1, więc

ustanowiony został kolejny rekord :)
 



Finał
"Turbolandeskunde"

 
W czerwcu, w Instytucie Goethego w Krakowie odbyła się już VII edycja naszego
ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych  „Turbolandeskunde –
Wędrówka po krajach Niemieckiego Obszaru Językowego. W roku szkolnym 2021/2022 w
edycji poświęconej Niemcom, wzięło udział 270 szkół w 23 regionach, co dało liczbę 1.798
drużyn i 5.394 uczennic  i uczniów.
Wspaniale, że po raz kolejny udało się pobić rekord ilościowy. Zachęceni tym sukcesem
organizujemy kolejną edycję konkursu, tym razem poświęconą Austrii.
Serdecznie dziękujemy wszystkim drużynom i ich opiekunom za udział, za pracę oraz
zaangażowanie w przygotowanie się do konkursu. Wdzięczni jesteśmy również sponsorom
(zdjęcie po lewej). Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do rywalizacji w
przyszłym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że padnie kolejny rekord :) 

 



Ciąg dalszy "Online
zusammen"

Przed wakacjami odbyły się jeszcze
dwa spotkania w ramach naszego

projektu "Online zusammen". Nasze
zaproszenie przyjęła Marta

Florkiewicz-Borkowska - znana jako
Pani FloBo (w maju) oraz Katarzyna
Drausal - Inspirownia edukacyjna (w

czerwcu). Nowy rok szkolny
zaczęliśmy z przytupem i we

wrześniu miało miejsce kolejne
szkolenie - tym razem z Małgorzatą

Bierczyńską - Osuch. Na wszystkie te
spotkania nie brakowało chętnych,
co cieszy nas jako organizatorów,

ponieważ staramy się, by każdy mógł
znaleźć coś dla siebie - czy będą to

metodyczne warsztaty, coachingowe,
czy też  wychowawcze. Nasz cel to 
 motywowanie do podejmowania

wyzwań edukacyjnych, dzielenie się
doświadczeniem i innowacyjnymi

działaniami  i wzbogacenie warsztatu
pracy nauczyciela.

Kto jeszcze nie uczestniczył w
spotkaniach, nie wie, co stracił i

powinien jak najszybciej zgłosić się
na nadchodzące wydarzenia.

Przypominamy, że nasze spotkania
są tylko dla członków PSNJN! 

https://www.facebook.com/marta.florkiewiczborkowska
https://www.facebook.com/paniFloBo
https://www.facebook.com/drausalkatarzyna


Praca ZG w lipcu

Początek wakacji był czasem pracy
dla Zarządu Głównego, który spotkał

się, aby podsumować
sześciomiesięczną działalność w

2022 roku i zaplanować działanie na
kolejne miesiące, tym bardziej, że
zbliżał się tak długo wyczekiwany

Zjazd w Łomży.    

Na miejsce spotkania został wybrany
Gdańsk ze względu na odbywającą
się tam później Sommerakademie

organizowaną przez Instytut
Goethego z Warszawy. Nasza Prezes

Agnieszka Świca wzięła udział w
dyskusji podiumowej pt. "Wie geht's

weiter? Die aktuelle Situation an
polnischen Schulen", gdzie dokonała

oceny sytuacji nauczycieli języka
niemieckiego w obliczu

nadchodzących zmian ustawowych i
odpowiadała na pytania uczestników.

Oczywiście podczas całej Akademii
Letniej promowałyśmy nasze

stowarzyszenie i werbowałyśmy 
 nowych członków. 



IDT Wien 
2 800 uczestników ze 110 krajów, w
tym również część naszego ZG oraz
przedstawiciele różnych oddziałów

PSNJN spotkali się w sierpniu na
Uniwersytecie Wiedeńskim na
zjeździe "sprache.teil.haben”.
Gospodarzami zjazdu były:

Austriackie Stowarzyszenie Języka
Niemieckiego jako Obcego (ÖDaF) i
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Nauczycieli Języka Niemieckiego

(IDV). Ścisle współpracując z Goethe-
Institut zaoferowały bogaty program

dla wszystkich. Spotkania,
konferencje, warsztaty i wieczorne

atrakcje na długo pozostaną w
pamięci uczestników.

Uwaga: następny zjazd w Lubece w
2025 :)

 
 



Zjazd w Łomży -  23-25.8.2022
Na ten zjazd czekaliśmy chyba wszyscy
z wielką niecierpliwością. I warto było,

ponieważ Oddział Łomża stanął na
wysokości zadania. 

Po uroczystym rozpoczęciu zjazdu i
wykładzie Alexandra Burki, wieczór

spędziliśmy w Nowogrodzie. W
programie była najpierw wizyta w
skansenie, a następnie kolacja z

lokalnymi przysmakami. Nie zabrakło
również zumby i dyskoteki. Drugi dzień

to różnorodne warsztaty związane z
tematyką zjazdu - czyli z projektami.

Obecni byli także przedstawiciele
wydawnictw, dzięki którym można było

zapoznać się z ich aktualną ofertą.
Wieczorem nadszedł czas oficjalnego

zakończenia zjazdu ze wspólnym
zdjęciem i smacznym podarunkiem od
Oddziału Łomża:  sękacz i miód. Same

pyszności! Trzeci dzień był
zarezerwowany na relaks. Do wyboru

była przejażdżka gondolą, bądź
wycieczka do Tykocina, Supraśla i

Białegostoku. Poznaliśmy więc nie tylko
miasto, ale i piękny region.  

Podsumowując: zasmakowaliśmy w
Łomży, zgodnie z hasłem miasta. 

Iwona Czaplicka, Renata Krynica i
oddział Łomża - wielkie dzięki!



Zarząd Główny PSNJN oraz goście zjazdu: Andres Stadler - ambasador Austrii
/austriacka ambasada w Warszawie/, Valerio Trabant /przedstawiciel Wydziału

Kultury Ambasady Niemiec/, Piotr Garczyński /pełnomocnik projektów
edukacyjnych z Goethe-Institut Warschau/,  Edvinas Šimulynas /sekretarz

Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, a także
prezydent Litewskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego/ oraz

Ruth Rappold /Członek Zarządu Estońskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
Języka Niemieckiego/ otrzymali zaproszenie do ratusza na spotkanie z

Prezydentem Miasta Łomży Mariuszem Chrzanowskim. Jego tematem była
możliwość nawiązania międzynarodowej wspólpracy miasta z innymi krajami i

organizacjami.

https://www.facebook.com/AmbasadaAustrii/?__cft__[0]=AZUxhbSP7_vbRp4TSiW7Cb_4mWjBXkELO11SPQMn1NE8OebVjeVPR1SWCYSlep1q0R_OaSWQ68m-9DSZnmv_uEdWaEhQKBxMyyON1fLsegneq1RivRz-YW3XdYXm6N9SzjCCIOUqcsPnndEoUBmlU6byM06sSvIS8rQGTEIAlAXczZrE3izLg6kD_6-AVlQFgpU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ambasadaniemiec/?__cft__[0]=AZUxhbSP7_vbRp4TSiW7Cb_4mWjBXkELO11SPQMn1NE8OebVjeVPR1SWCYSlep1q0R_OaSWQ68m-9DSZnmv_uEdWaEhQKBxMyyON1fLsegneq1RivRz-YW3XdYXm6N9SzjCCIOUqcsPnndEoUBmlU6byM06sSvIS8rQGTEIAlAXczZrE3izLg6kD_6-AVlQFgpU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/goetheinstitut.warszawa?__cft__[0]=AZUxhbSP7_vbRp4TSiW7Cb_4mWjBXkELO11SPQMn1NE8OebVjeVPR1SWCYSlep1q0R_OaSWQ68m-9DSZnmv_uEdWaEhQKBxMyyON1fLsegneq1RivRz-YW3XdYXm6N9SzjCCIOUqcsPnndEoUBmlU6byM06sSvIS8rQGTEIAlAXczZrE3izLg6kD_6-AVlQFgpU&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/LitauischerDV?__cft__[0]=AZUxhbSP7_vbRp4TSiW7Cb_4mWjBXkELO11SPQMn1NE8OebVjeVPR1SWCYSlep1q0R_OaSWQ68m-9DSZnmv_uEdWaEhQKBxMyyON1fLsegneq1RivRz-YW3XdYXm6N9SzjCCIOUqcsPnndEoUBmlU6byM06sSvIS8rQGTEIAlAXczZrE3izLg6kD_6-AVlQFgpU&__tn__=-]K-R




Spotkanie ZG  i XXV DLT w Warszawie 
 8 października członkowie Zarządu Głównego spotkali się w Warszawie na

podsumowaniu pracy w okresie wakacyjnym i przygotowaniu działań na nowy rok
szkolny. Wielogodzinne obrady przyniosły konkretne ustalenia. Oprócz

dotychczasowych działań narodziły się pomysły nowych inicjatyw, o których już
wkrótce poinformujemy członków stowarzyszenia. Po obradach udaliśmy się na

pierwszą część Deutschlehrertag, organizowanego przez Goethe-Institut-Warschau.
Jubileuszowe obchody rozpoczęły się w klubie "Niebo" wykładem  Anne Sass,

prezentacją Karin Ende i występem teatru Improsant, który zapewnił publiczności
wspaniałą rozrywkę. Potem był czas na tort i szampan. Warsztaty i prezentacje
wydawnictw miały miejsce następnego dnia i zgromadziły wielu żądnych wiedzy

nauczycieli języka niemieckiego.
 
 



14 października -  nasze święto



Członkowie
wspierający PSNJN



ADRES: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 22
   02-653 WARSZAWA

MAIL: ZARZAD@PSNJN.ORG

  HTTP://PSNJN.ORG/PL/

POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA
NIEMIECKIEGO LICZY OBECNIE 883 CZŁONKÓW I
DZIAŁA W 23 ODDZIAŁACH REGIONALNYCH I 4

LOKALNYCH KOŁACH NA TERENIE POLSKI. 
 NALEŻY DO MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA

NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO (IDV) 

https://psnjn.org/pl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064810865863
https://www.instagram.com/p_s_n_j_n/
https://www.facebook.com/IDV-Der-Internationale-Deutschlehrerinnen-und-Deutschlehrerverband-e-V-128861880480888/photos/?ref=page_internal
http://psnjn.org/pl/
https://idvnetz.org/

