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NUMER ZAWIERA: 

◄ AKTUALNOŚCI  

1. Sprawozdanie  

z działalności Oddziału  

za okres 16.06.2011 -

31.08.2012 

2. Spotkanie przy pomniku 

TON-u 
3. Kol. Sławomir Broniarz 

oraz wiceprezes       

Kol. Grzegorz Gruchlik 

z wizytą w naszym 

Oddziale 
4. Szkolenie  „Jak 

opracować i wdrożyć 

innowację 

pedagogiczną?” 

5. Aktualizacja listy dzieci 

członków ZNP 

uprawnionych do paczki 

świątecznej 

6. V Przegląd Małej Rewii 

Mody Dziecięcej 

7. Zaproszenie na DEN 

8. Szkolenie wyjazdowe dla 

Prezesów Ognisk 

9.  Wakacyjny wypoczynek 

10. Zmiany w Regulaminach 

udzielania  pomocy 

materialnej  w Oddziale 
11. Nauczyciel, niestety, 

krezusem nie jest!  

12. List do Premiera RP 
13. Skarga Zarządu Oddziału 

do Prezydenta m.st. 

Warszawy na działania  

Zarządu Dzielnicy 

Rembertów 

 

◄ INFORMACJE 

PRAWNE 

1. Ważą się losy Karty 

Nauczyciela! 

Powakacyjne wspomnienia… 
Nim się spostrzegliśmy wakacje dobiegły końca. Pewnie dla wielu z nas były 

udane i przyjemnie spędzone z rodziną, czy przyjaciółmi w sielskim klimacie, 

czy ciekawych zakątkach Polski albo w wymarzonych miejscach na 

zagranicznych wojażach. No cóż, ale to minęło i znów trzeba czekać na 

następne… Oby szybko! Ale zanim nadejdą kolejne powspominajmy… 

Początek wakacji członkowie naszego Oddziału spędzili na wycieczce 

objazdowej po Grecji. Organizację tej eskapady powierzyliśmy 

profesjonalistom i nie zawiedliśmy się, a było to Biuro Podróży API 

TRAVEL z ul. Grójeckiej w Warszawie. Świetne przygotowana impreza 

objazdowa. Każda część programu zaplanowana i zrealizowana w 

szczegółach, do tego wszystko na wysokim poziomie.  Było dużo zwiedzania, 

ale był też i nadmorski wypoczynek. Fachowa i bardzo troskliwa opieka 

pilotki, znakomici kierowcy, doskonali przewodnicy lokalni – to wszystko 

sprawiło, że wszyscy wrócili bardzo zadowoleni, pełni różnorodnych wrażeń, 

które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. 

Oto krótka relacja z wycieczki, którą napisała uczestniczka Kol. Sylwia 

Trzaska 

W dniach 29 czerwca do 9 lipca 2013 roku grupa członków ZNP wybrała się 

na wycieczkę autokarową do Grecji. Przemierzyliśmy Grecję z północy na 

południe łącznie z Peloponezem w poszukiwaniu śladów starożytnej świetności 

Grecji,  jej ludzi i Bogów. Odnaleźliśmy niestety tylko ruiny ich świątyń, 

pałaców, teatrów i miast. W muzeach zachwycaliśmy się drobiazgami, które 

archeologowie wykopali z ziemi. Byliśmy w Atenach, Salonikach, Mykenach, 

Filipii, Delfach, Termopilach, Kavalii. Oglądaliśmy słynne Meteory, czyli 

„klasztory zawieszone w chmurach”, które mnisi budowali wysoko w górach, 

aby byli ze swoimi modłami bliżej Boga. Widzieliśmy Kanał Koryncki oddany 

do użytku w roku 1893, głębokość jego wynosi 

80 metrów, a łączy Morze Egejskie z Morzem 

Jońskim. Wycieczka pozostanie nam na długo 

w pamięci dzięki pięknym profesjonalnym 

opowieściom przewodnika pana Leszka 

Moskwy o starożytnej historii i życiu 

dzisiejszej Grecji. 
 

Uczestnicy wycieczki na schodach Muzeum Agory 
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