Warszawa, 15.04.2019 r.

KOMUNIKAT PRASOWY
Zakończyła się X edycja konkursu „Być Polakiem“. W dniach 04‐07 kwietnia 2019 r. w Domu Polonii w Warszawie
obradowalo Jury konkursu. Obradom plenarym przewodniczyła pani Joanna Fabisiak, poseł na Sejm RP, obradom
Jury przewodniczył pan Roman Śmigielski.
Celem tegorocznej, jubileuszowej edycji był powrót do założeń konkursu: „Co to znaczy być Polakiem mieszkając
za granicą?”. Organizatorzy postawili przed uczestnikami jedną tezę „Jestem Polakiem“, w przekonaniu, że tak
postawiona teza pobudzi wyobraźnię, zaangażuje emocjonalnie i umożliwi własne spojrzenie na różne barwy i
odcienie polskości. Powodzenie konkursu dowiodło jak ważny jest on dla polskich dzieci i młodzieży
mieszkających za granicą. Na tegoroczny konkurs wpłynęło 1.041 prac z różnych zakątków świata. Jury z
satysfakcją odnalazło potwierdzenie, że młodzi Polacy dumni są ze swoich polskich korzeni.
Jubileuszowa edycja konkursu przyniosła 5‐tysięczną pracę od zarania konkursu. Praca ta nagrodzona zostanie
nagrodą specjalną, ufundowaną przez p. poseł Joannę Fabisiak.
Ważną częścią konkursu jest Moduł B adresowany do nauczycieli polonijnych. Po raz kolejny projektowali oni
konspekt lekcji, tym razem na temat: „Gramatyka jest ważna“, gdzie treści gramatyczne wplecione zostały w
treści literackie, gry edukacyjne, materiały dydaktyczne służące utrwalaniu i wdrażaniu jednostki gramatycznej
jako celu lekcji. Na adres organizatorów nadeslano 46 konspektów. Jury przyznało 3 nagrody, a laureatami są
naczyciele z Białorusi, Ukrainy i Niemiec. Jury Modułu B przewodniczyła p.Magdalena Bogusławska.
W Module A ‐ dla dzieci i młodzieży ‐ wyniki prac jurorów przedstawiają się następujaco:
I grupa, 6‐9 lat, prace plastyczne, przewodnicząca p. Krystyna Bachanek (Polska), wpłynęło 460 prac, 6
laureatów, 32 wyróżnienia,
II grupa, 10‐13 lat, prace literackie, przewodnicząca p. Aleksandra Podhorodecka (Wielka Brytania), wpłynęło
280 prac, 5 laureatów, 33 wyróżnienia,
III grupa, 14‐16 lat, prace literackie, przewodnicząca p. Jolanta Tatara (USA), wpłynęło 128 prac, 13 laureatów,
12 wyróżnień,
IV grupa, 17‐22 lat, prace literackie, przewodnicząca p. Helena Miziniak (Wielka Brytania), wpłynęło 31 prac,
3 laureatów, 13 wyróżnionych,
V grupa, 10‐22 lat, filmy, przewodniczący p. Roman Śmigielski (Dania), wpłynęło 49 prac, 5 laureatów,
8 wyróżnionych.
Przy ocenie prac jurorzy kierowali się zgodnością prac z przesłaniem konkursu,walorami artystycznymi i
edukacyjnymi, oryginalnością, poprawnością językową oraz zgodnością z wymogami fomalnymi konkursu.
Wyniki konkursu: lista laureatów i wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Świat
na Tak: http://swiatnatak.pl/byc‐polakiem‐x‐2019/
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