Konkurs "Być Polakiem"

Ostatniej jesieni, byłam na konferencji w Radomiu, poświęconej Związku Harcerstwa Polskiego
działającego poza granicami kraju, gdzie spotkałam Panią Poseł Joannę Fabisiak, która
opowiedziała mi o konkursie "Być Polakiem". Po powrocie, zachęciłam naszą klasę GCSE do
wzięcia udziału, jak też zachęciłam innych uczniów w naszej szkole.
Z naszej klasy prace na konkurs wysłały trzy osoby.
Jest to coroczny konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży zamieszkałej poza granicami
Polski, organizowany od 2009 roku przez fundację "Świat na tak". W 2017 roku na konkurs
wpłynęło 1120 prac. Nagrodą dla laureatów jest przyjazd do Polski i wycieczka po kraju. Konkurs
jest objęty patronatem Senatu R.P. Organizatorami Konkursu są:. Stowarzyszenie Wspólnota
Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja Świat na Tak. W tegorocznej IX
edycji wzięło udział wielu uczestników z całego świata. Tematem konkursu było odzyskanie
przez Polskę niepodległości. Jak pisali organizatorzy:
"W roku 1918, po długich 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Marzyły o niej
pokolenia, a nie godząc się na zniewolenie Narodu, podejmowano różne formy oporu, od
zbrojnych powstań po protesty lokalne. Od Insurekcji Kościuszkowskiej po bunt dzieci
wrzesińskich, które nie chciały odmawiać pacierza po niemiecku, mimo stosowanych kar.
Wolność nie została nam dana. To Polacy swoim męstwem, a ostatecznie bohaterską walką o
Warszawę w 1920 roku, zapewnili niepodległość Ojczyźnie. W roku Jubileuszu chcemy o tych
wydarzeniach przypominać dzieciom i młodzieży, mieszkającej poza Polską. Zapraszając do
udziału w Konkursie chcemy pobudzić ich żywe zainteresowanie walką Polaków o wolność i
odzyskanie niepodległości."
Na konkurs "Być Polakiem", trzej uczniowie wysłali bardzo ciekawe prace na ten temat:
Kinga Kowalik i Aleksandra Smoliniec prace pisemne a Mateusz Drozda pracę w kategorii
prac multimedialnych.

Otrzymaliśmy wiadomość,

że praca Mateusza zdobyła wyróżnienie.

Można ją obejrzeć na następującej stronie internetowej:
https:/Ibycpolakiem-mateuszdrozda.weebly.com
Serdecznie gratulujemy Mateuszowi za otrzymanie
wyróżnienia, w konkursie do którego startowało tak
wiele osób z polonijnych szkół spoza Polski.
Także gratulujemy Aleksandrze i Kindze za ciekawe
prace.
Zamieszczamy urywki tych prac w naszej gazetce.
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