
                                                                                                     Warszawa, 

10.12.2015 r.                                                                                                                                     

 

 

       

                                                                             Szanowni Państwo, Drodzy 

Przyjaciele, 

                                                                                    członkowie Jury VII edycji Konkursu 

                                                                                                   „Być Polakiem” 

      

Rozpoczynamy kolejną edycję Konkursu „Być Polakiem”. Właściwie rozpoczęliśmy ją 6-go listopada w 

Zespole Szkół im.Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach. Na stronie Fundacji 

www.swiatnatak.pl są zdjęcia z tej przepięknej i wspaniale przygotowanej uroczystości. 

Ten rok szkolny jest rokiem obchodów wielkiego Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski. Poprzez Chrzest 

Polska została przyjęta do chrześciańskiej Europy, co pozwoliło na jej szybki rozwój i ustanowienie pełni 

własnej państwowości. Jest wiele wątków związanych z tymi wydarzeniami sprzed ponad tysiąca lat. 

Sięgnięcie do praźródeł naszej wielowiekowej historii pozwoli na przygotowanie ciekawych prac 

konkursowych. Kilka tysięcy prac, które wpłynęły w ciągu minionych sześciu edycji Konkursu pokazują, że 

jest on potrzebny i może być wielką pomocą dla nauczycieli w nauce języka polskiego oraz historii, a także  

w umacniania tożsamości narodowej modzieży. Proponujemy w tej edycji następujące tematy, zróżnicowane 

ze względu na wiek uczestników: 

Grupa I : wiek 6 – 9 lat „Urodziny Polski” – prace plastyczne 

Grupa II : wiek 10 – 13 lat 
„1050 lat dziejów Polski” – własna baśń, bajka, legenda 

( prace literackie) 

Grupa III : wiek 14 – 16 lat 
„Chrzest Polski w zapiskach kronikarzy” – jesteś 

kronikarzem, który podróżuje w czasie (prace literackie) 

Grupa IV : wiek 17 – 22 lata 

 

„Chrześcijaństwo… Europa… Polska…” – (prace 

literackie) 

 

grupa multimedialna : 10 – 

22 lata 
„Polska, Ojczyzna moja” – (praca multimedialna) 

 

Jeszcze raz gorąco zapraszamy Państwa do udziału w tym projekcie, zainteresowanie nim dzieci i młodzieży 

oraz promowanie Konkursu w mediach polonijnych.   Regulamin, warunki uczestnictwa oraz inne użyteczne 

informacje znajdziecie Państwo na stronie Fundacji www.swiatnatak.pl. 

                                                                                 Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami                                                                                                                                                                                                                                                                 

Marek Machała                                                                                                                                            

Koordynator Konkursu „Być Polakiem” 

KALENDARZ VII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” 

06.11.2015 r. - Inauguracja VII edycji Konkursu – Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach 

do 11.03.2016 r. - Nadsyłanie prac konkursowych 

08 – 10.04.2016 r. - Obrady Jury Konkursu - Warszawa 

29.04.2016 r. - Ogłoszenie wyników Konkursu – www.swiatnatak.pl/Być Polakiem 



14.07.2016 r. godz. 14.00 Gala wręczenia nagród Laureatom – Zamek Królewski w Warszawie 

15 – 16.07.2016 r. - Zwiedzanie Warszawy przez Laureatów 

17 – 21.07.2016 r. - Wycieczka „Śladami Polskości” : Gdańsk, Toruń, Gniezno, Ostrów 

                                 Lednicki, Częstochowa, Kraków, Wieliczka 


