Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce regulamin konkursu „Bohater Powstania”,
organizowanego przez Fundację Polska Ziemia w ramach ogólnopolskiej kampanii „1944 – Zrozumieć
Powstanie”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach
programu „Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim”.
Organizator konkursu – Fundacja Polska Ziemia, prowadzi działania na płaszczyźnie społeczno
-charytatywnej, a jednym z naszych celów statutowych jest propagowanie idei patriotyzmu narodowego
oraz kształtowanie patriotycznych postaw wśród dzieci i młodzieży. Realizowane przez nas przedsięwzięcia
cieszą się dużym zainteresowaniem i są wspierane przez najważniejsze instytucje państwowe.
Konkurs „Bohater Powstania”, do którego udziału Państwa zapraszamy, przeznaczony jest dla uczniów szkół
podstawowych, klas 6-8. Przedsięwzięcie ma przede wszystkim na celu propagowanie wiedzy historycznej
wśród dzieci i młodzieży na temat przebiegu Powstania Warszawskiego oraz sylwetek jego bohaterów.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie listu do wybranego bohatera Powstania Warszawskiego
w formie wideo (5 - 7min.) z wykorzystaniem fragmentu bądź cytatu książki pt. „Pamiętnik z powstania
warszawskiego” autorstwa Mirona Białoszewskiego, w grupach 3-osobowych pod nadzorem nauczyciela –
koordynatora. Każda szkoła może zgłosić więcej niż jedną grupę do wzięcia udziału w konkursie.
Do dnia 30 września 2019 r. czekamy na wstępne deklaracje udziału w konkursie. Termin przesyłania prac
konkursowych mija 31 października 2019 r. Specjalnie powołana do oceny prac konkursowych komisja,
wytypuje 3 najlepsze oraz 3 wyróżnione prace. Uczestnicy zwycięskich zespołów wraz z koordynatorami
otrzymają nagrody. Wyniki ogłosimy 25 listopada 2019 r., a laureatów i ich opiekunów zaprosimy na
uroczystą galę rozdania nagród. Informacja o konkursie i zwycięzcach zostanie opublikowana na stronie
Fundacji Polska Ziemia (polskaziemia.pl), stronie internetowej kampanii (zrozumiecpowstanie.pl) oraz na
ogólnopolskim portalu wSensie.pl.
Jesteśmy przekonani, że Państwa udział w naszej inicjatywie, przyczyni się do krzewienia postaw
patriotycznych oraz kształtowania tożsamości narodowej wśród polskiej młodzieży.
Wszystkie informacje na temat kampanii „1944 - Zrozumieć Powstanie” oraz konkursu „Bohater Powstania”
znajdą Państwo na stronie www.zrozumiecpowstanie.pl.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i nadsyłania swoich zgłoszeń.

Z poważaniem,
Wiceprezes Fundacji Polska Ziemia

