
 

 Na początku kwietnia odbyło się pierwsze w historii PSNJN 

spotkanie Zarządu Głównego w formie online, na którym została 

podjęta decyzja, iż nasze dwa ogólnopolskie konkursy organizowane 

dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych będą 

miały swój ciąg dalszy jeszcze w tym roku szkolnym w wersji online. 

Już w drugiej połowie maja odbędzie się trzeci etap III Ogólnopol-

skiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” dla 

uczniów szkół podstawowych, a na początku czerwca, zgodnie       

z wcześniejszym harmonogramem, będzie miał miejsce etap fina-

łowy VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde –  

Wędrówka po krajach niemieckojęzycznych” dla uczniów szkół po-

nadpodstawowych. 

 

Mimo pandemii, działamy 
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II Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego w Łomży 

W dniu 15.02.2020 prezes PSNJN Agnieszka Świca 

była uczestniczką i gościem na organizowanym 

przez Oddział Łomża  forum  nauczycieli w zakresie 

edukacji humanistycznej „Durch Spiele wird man 

klug”. 

W prowadzonych przez siebie warsztatach przed-

stawiła różnorodne formy pracy metodą stacji, 

m.in. w temacie ochrona środowiska, sztuka, lek-

cje dwujęzyczne. Nauczyciele uczestniczący w fo-

rum tworzyli i przedstawiali również swoje pomysły 

do zaproponowanych przez Agnieszkę Świcę ma-

teriałów.  

     Po raz kolejny odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka 

Niemieckiego „Lust auf Lesen?”. Ale w tym roku z trochę 

zmienionym regulaminem. Wprowadziliśmy dwie kategorie 

konkursu chcąc dać również szansę uczniom, którzy 

dopiero rozpoczęli naukę. Ale to nie jedyna zmiana! Od 

tego roku zaczęliśmy również współpracę z Deutsche 

Welle, dzięki czemu uczniowie zamiast czytać lektury mają 

możliwość zapoznania się z różnymi ciekawymi artykułami 

z DW. Wszystkie te zmiany wpłynęły na zwiększenie liczby 

uczestników w etapie szkolnym i regionalnym. Do finału 

konkursu zakwalifikowało się 117 osób, 59 z poziomu    

A1/A2 i 58 z poziomu A2/B1.  

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną           

w Polsce finał naszego konkursu nie może odbyć się w 

siedzibie Goethe-Institut Warschau. Wszyscy uczestnicy, 

którzy zakwalifikowali się do finału zgodnie z decyzją 

Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymują tytuł 

FINALISTY. Zaplanowaliśmy jednak dodatkowo przepro- 

wadzenie konkursu online w wersji pisemnej i ustnej.  

III Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego  

„ Lust auf Lesen?” 

III Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego “Lust auf Lesen?” 

https://www.dw.com/pl/start/s-11394
https://www.dw.com/pl/start/s-11394
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Turbolandeskunde 2019/2020 

 W dniu 06.03.2020 w 25 regionach Polski miał miejsce II etap VI edycji 

naszego Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde –  Wędrówka po kra-

jach niemieckiego obszaru językowego”. Uczniowie szkół ponadpodstawowych 

odpowiadali tym razem na pytania dotyczące Szwajcarii. W tegorocznym wydaniu 

konkursu wzięło udział 2.079 drużyn z 330 szkół w całej Polsce, co daje liczbę  

6.237 uczestników. 

III etap nie odbędzie się niestety w murach Uniwersytetu Warszawskiego na Wy-

dziale Neofilologii  w Instytucie Germanistyki, również nam koronawirus pokrzy-

żował szyki. Zapadła jednak decyzja, że dla 24 najlepszych drużyn zakwalifiko-

wanych do finału przeprowadzimy rywalizację w formie online 07.06.2020. 

Poniżej zdjęcie z II etapu w Łodzi, gdzie Koordynatorka Ogólnopolska konkursu 

Agnieszka Świca brała udział w pracach komisji konkursowej. 
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Odwołane spotkanie Prezesów Oddziałów i Kół w Warszawie ... 

 Ze względu na pandemię koronawirusa Zarząd Główny podjął decyzję  o odwołaniu 

corocznego spotkania. Wstępnie termin został przesunięty na miesiąc maj, ale wypadki 

potoczyły się inaczej, dlatego zobaczymy się dopiero w przyszłym roku. Za rzetelną pracę 

i terminowość postanowiliśmy wyróżnić cztery najwspanialsze skarbniczki roku 2019:    

Urszulę Zwijacz (O/Lublin), Izabelę Szczepańską (O/Opole), Sylwię Zakrzewską            

(O/Skierniewice) i Annę Kudrańską (O/Tarnów). 

 Z ogromną radością chcemy podzielić się naszymi danymi statystycznymi, związa-

nymi z docieraniem do naszych członków bądź kandydatów na nich. Na koniec roku 2019 

było nas 860 członków!!! W porównaniu do roku 2018 nasze szeregi zwiększyły się prawie 

o 100 osób. Ilość polubień na Facebook: 1971, w ubiegłym roku było ich 1667, zatem 

wzrost o prawie 300 fanów  Od stycznia na stronę PSNJN weszło 2095 osób, średnio 21 

dziennie. Również czasopismo „Hallo Deutschlehrer” cieszy się dość sporym zaintereso-

waniem, mamy tam 572 wejścia.  

https://psnjn.org/pl/czasopismo-herbstausgabe/
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Już prawie 2000 polubień i … konkurs :) 

 Na naszym profilu facebookowym mamy już prawie 2000 polubień, a liczba 

ta stale rośnie. Dziękujemy Wam za to! Jest to dowód Waszego wsparcia i uznania, 

a także zainteresowania naszą działalnością. Wszystkim, którzy polubili już nasz 

profil serdecznie dziękujemy. Bardzo się cieszymy, że jest Was coraz więcej, a my 

jesteśmy jeszcze bliżej Was. Pozostałych zachęcamy, by zrobili to jak najszybciej. 

Jeśli jeszcze nie polubiłeś naszego profilu, to nic straconego, w każdej chwili mo-

żesz to zrobić! Dla osoby, która jako 2000 polubi nasz profil, przygotowaliśmy    

niespodziankę:) Zapraszamy!!!  Na bieżąco zamieszczamy tu informacje o działal-

ności Stowarzyszenia, organizowanych przez nas i naszych członków wspierających 

spotkaniach i konferencjach, możliwościach uzyskania stypendiów, a także            

o naszych konkursach. A jeśli chcecie dowiadywać się jako pierwsi o naszych dzia-

łaniach, zamówcie newsletter! .  

Cieszymy się, że jesteście z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczać 

Wam jeszcze więcej informacji przydatnych każdemu nauczycielowi i sympatykowi 

języka niemieckiego!  

https://www.facebook.com/pg/PSNJN-Polskie-Stowarzyszenie-Nauczycieli-J%C4%99zyka-Niemieckiego-124119544355040/posts/
https://psnjn.org/pl/newsletter/
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Członkowie wspierający PSNJN  

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/index.html
https://klett.pl/
https://deutausges.de/
https://www.iik-duesseldorf.de/
https://www.pearson.pl/
https://www.aohostels.com/pl/
http://www.wszpwn.com.pl/


 

 

 

Adres: Al. Niepodległości 22 

    02-653 Warszawa 

mail: zarzad@psnjn.org 

  Nasza strona internetowa: 

http://psnjn.org/pl/ 

 

Nazwa firmy 

 

 

 

 Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 

Niemieckiego liczy obecnie 860 członków, należy 

do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli 

Języka Niemieckiego (IDV) i działa na terenie  

Polski w 23 oddziałach regionalnych i 5 lokalnych 

kołach.  

http://psnjn.org/pl/
https://www.facebook.com/PSNJN-J%C4%99zyk-Niemiecki-124119544355040/

