KONKURS WIEDZY O PREZYDENTACH II RP POZA K RAJEM
Ważną częścią programu jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prezydentach
Rzeczypospolitej rezydujących w poza Krajem w latach 1939 – 1990 –
połączony z okolicznościowymi uroczystościami patriotycznymi związanymi
z upamiętnieniem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięcią
o

członkach Władz

emigracyjnych,

m.in.

Ryszardzie

Kaczorowskim

i Władysławie Andersie oraz o ofiarach wojny i okresu powojennego.
Zapraszamy zainteresowane szkoły – licea, technika i gimnazja do udziału
w litopadowo - grudniowej edycji konkursu, która przewidziana jest w dwóch
wariantach do wyboru przez nauczycieli zainteresowanych przeprowadzeniem
konkursu

na terenie swojej szkoły.

Pierwszy wariant - Twórczy:
1. Eliminacje polegają na napisaniu pracy - eseju, wypracowania, rozprawki

Tematy ogólnopolskie wariantu twórczego konkursu:
1. Wkład Polski do kultury europejskiej.
2. Rola Kościoła w budowaniu państwa polskiego oraz kultury
i świadomości narodowej.
3. Polska jako przedmurze chrześcijaństwa - Tożsamość narodowa
i kulturowa Polaków w jednoczącej się Europie.
4. Polska w Europie – od Zjazdu Gnieźnieńskiego do integracji
z Unią Europejską.
5. Bractwa Kurkowe w Polsce i w Europie – geneza, historia,
współczesność.
6. Odradzanie się państwa polskiego w XX wieku od Oleandrów
(1914) do Powrotu Ostatniego Prezydenta II RP do Ojczyzny
(1990).
7. „Ta ziemia do Polski należy...” - polska emigracja wojskowa
i polityczna po II wojnie światowej na przykładzie losów
zwycięzców spod Monte Cassino.

lub innej formy literackiej na jeden z 10 załączonych tematów ogólnopolskich

8. Lech Kaczyński - polityk, mąż stanu, Prezydent RP – refleksja
na temat współczesnej roli jednostki w polityce i historii.

lub uzgodniony przez nauczycieli z organizatorami Konkursu Temat Lokalny

9. Romuald Traugutt - czy dzisiaj może być wzorem ?

lub Temat Regionalny.

10. Jak rozumiesz słowa Norwida “Ojczyzna jako zbiorowy
obowiązek”.

2. Prace należy nadsyłać do 10. grudnia 2016 na adres: Instytut Tradycji
Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, plac Generała Sikorskiego

Drugi wariant – Testowy:

1, kod 31 – 115 Kraków. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę

Eliminacje polegają na przeprowadzeniu przez Nauczyciela zainteresowanego

Uczestnika wraz z danymi kontaktowymi Nauczyciela – Opiekuna,

włączeniem do udziału w konkursie swoich wychowanków testu wyboru

kierującego ucznia do udziału w Konkursie.

,nadesłanego przez Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu
obejmującego

21

pytań.

Nauczyciel

zainteresowany

3. Praca powinna mieć formę drukowaną (komputer, itp.)

Terytorialnego,

4. Objętość pracy powinna być nie większa niż 4 strony.

przystąpieniem jego uczniów do konkursu powinien do końca listopada

5. Jury Konkursu wyłoni spośród prac Laureatów i Wyróżnionych. Zostaną oni

nawiązać kontakt mailowy z Instytutem w celu uzgodnienia terminu realizacji

powiadomieni listownie lub emailem o wynikach i terminach uroczystości

w grudniu konkursu na terenie zainteresowanej szkoły. (Adres e-mail:

podsumowujących wariant konkursu.

instytut@2com.pl)

