
Kalendarz Konkursu: 

6.12.2010           – inauguracja Konkursu, Londyn 

25.03.2011         – spotkanie Jury Konkursu 

15.05.2011         -  termin nadsyłania prac konkursowych-data końcowa 

26-28.05             – obrady Jury Konkursu 

28.05.2011         – poinformowanie laureatów o wygranej 

31.06-2.07.2011 – uroczystość zakończenia Konkursu  

3.07-13.07.2011 – wyjazd ( prawdopodobnie do Zakopanego ) będący nagrodą dla  laureatów 

Konkursu 

 

Projekt „Być Polakiem” 

 

Dla podtrzymania tożsamości, postaw patriotycznych i społecznych młodych Polaków mieszkających 

poza granicami kraju oraz dla uhonorowania osób zasłużonych dla podtrzymywania polskiej oświaty i 

kultury zostaje przygotowany projekt „Jestem Polakiem, obywatelem świata”.  

Projekt będzie składał się z dwóch komponentów: 

 

I. Konkurs dla dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski  - konkurs ma zachęcid 

młodych ludzi do refleksji nad ich tożsamością, czym jest dla nich polskośd i czy bycie 

Polakiem to dla nich powód do dumy. Będzie to forma zaproszenia do zastanowienia się 

nad potrzebą kultywowania polskich tradycji i języka oraz rolą Polaków w kształtowaniu 

europejskiego i światowego dziedzictwa. Chcemy zachęcid młodych do poszukiwania 

polskich śladów i wpływu Polaków na rozwój krajów w których obecnie mieszkają.  

Będzie to z pewnością ciekawa i pouczająca  lekcja patriotyzmu oraz okazja do 

wzmocnienia więzi z Polską, jej kulturą oraz tradycją.  

Przewidujemy udział w konkursie dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat mieszkających i 

uczących się w krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, Azji, Australii. 

Formą prac konkursowych będą prace multimedialne np. wideorepotaże i prace 

literackie.  

Przed oficjalną inauguracją konkursu zostaną skierowane zaproszenia do objęcia 

patronatem Konkursu oraz do przedstawicieli szkół i organizacji polonijnych wejścia w 

skład jury.   



Zakooczenie konkursu zostanie poprzedzone spotkaniem jury podczas którego zostaną 

wyłonieni laureaci i wyróżnieni. Uroczyste zakooczenie konkursu wraz z wręczeniem 

nagród będzie miało miejsce na przełomie czerwca i lipca 2011r.  

Nagrodami dla laureatów, obok nagród rzeczowych, będzie pobyt edukacyjny w Polsce 

podczas którego młodzi ludzie wezmą udział w warsztatach kulturalno-językowych i 

razem z polskimi rówieśnikami w obozie edukacyjnym. Wszystkie prace konkursowe 

zostaną zaprezentowane w formie publikacji oraz wystawy multimedialnej.  

 

II. Wyróżnienie dla osoby zasłużonej na rzecz  na rzecz propagowania polskiej kultury i 

oświaty oraz postaw obywatelskich wśród młodych polaków na obczyźnie - 

podtrzymywanie polskiej kultury, tożsamości, polskich tradycji zależy zarówno od 

rodziców jak i nauczycieli i pedagogów, którzy z dużą determinacją i poświęceniem 

zachęcają młodzież do poznawania swoich korzeni, tożsamości. To od nich zależy 

kształtowanie postaw obywatelskich i wzmacnianie poczucia więzi z Polską. To także oni 

zachęcają dzieci i młodzież do aktywnego włączania się w życie społeczne krajów 

zamieszkania. Chcielibyśmy za to zaangażowanie wyrazid wdzięcznośd i nagrodzid 

najbardziej zasłużonych pedagogów.  

Podczas spotkania organizacyjnego zostanie przyjęty regulamin oraz nazwa wyróżnienia.  

Wyróżnienie w formie dyplomu i statuetki będzie przyznawane przez kapitułę w skład 

której planujemy powoład reprezentantów organizacji edukacyjnych organizacji 

polonijnych, oraz instytucji działających na rzecz oświaty polonijnej. Do wyróżnienia będą 

mogli byd zgłaszani nauczyciele, opiekunowie i osoby związane z oświata polonijną. 

Zgłoszenia będą mogły byd kierowane przez dzieci, rodziców, szkoły polskie, instytucje i 

organizacje polonijne z całego świata. Planujemy, aby wyróżnienie to było przyznawane 

co rocznie, a wręczenie odbywało się z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej lub 

podczas ważnej konferencji nt. oświaty polonijnej.  

Grupa wiekowa 8-12 lat 

1. Najbliższe twojemu sercu miejsce w Polsce. 

2. Bohaterowie Mazurka Dąbrowskiego. 

3. Moja mała historia Polski. 

Grupa wiekowa 13-15 lat 

1. Co to znaczy byd Polakiem kiedy żyje się poza Polską 

2. Mazurek Dąbrowskiego lekcją historii Polski. 

3. Dzięki komu  czujesz się Polakiem? 

 

Grupa wiekowa 16-19 



1. Polskośd ukryta w naszych symbolach narodowych. 

2. Kiedy słyszę Polski Hymn Narodowy myślę, widzę, czuję… 

3. Kim jestem Polakiem, obywatelem świata? 

 

 

 


