Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach
konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

WSTĘP
Kochani Młodzi Przyjaciele!
Z radością chcę Was poinformować, że po wakacyjnej przerwie (mam nadzieję, że dobrze
wykorzystaliście czas wakacji) wracamy do spotkań w ramach Kongresu Młodzieży Polonijnej
online! Najbliższa edycja KMP odbędzie się w dniu 16 października w godzinach od 15:00
do 19:00 (czasu polskiego). Spotkanie to przebiegać będzie pod hasłem „Być patriotą”.
W ten sposób nawiążemy do cyklu KMP on line, rozpoczętego w sierpniu 2020 roku. Jak
pamiętacie, mieliśmy zamiar spotkać się w Krakowie na Kongresie Młodzieży Polonijnej, ale
pandemia wirusa nam na to nie pozwoliła. Od tamtej pory zaczęliśmy spotykać się co dwa
miesiące w przestrzeni wirtualnej. Pierwsze spotkanie nosiło tytuł „Nie bójcie się być świętymi”.
Ponieważ świętość sprowadza się do miłości, dlatego kolejne edycje KMP on line były
dedykowane miłości: samego siebie, w rodzinie, w społeczeństwie, w relacjach międzyosobowych.
Przedmiotem ostatniego spotkania w czerwcu były kwestie dotyczące tożsamości płciowej
i seksualnej.
Jednym z imion miłości jest patriotyzm. Temat związany z miłością Ojczyzny wydaje się być zawsze
aktualny, zwłaszcza dla żyjących poza granicami ojczystego kraju. Czy można być patriotą na
emigracji? Jeśli tak, to co to znaczy być patriotą na obczyźnie? W jaki sposób możemy okazywać
miłość wobec Polski żyjąc poza jej granicami? Czy patriotyzm nie prowadzi do nacjonalizmu i nie
generuje podziałów społecznych? Jak dbać o zachowanie tożsamości narodowej? Jak godzić
miłość do Polski z miłością do kraju obecnego zamieszkania? Czy w ogóle w świecie globalnym
jest miejsce na patriotyzm?
Jestem przekonany, że na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź podczas KMP. Zatem
zarezerwujcie sobie termin 16 października (to kolejna rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na
papieża). Będzie to czas nie tylko refleksji i dyskusji, ale i świadectwa (prezentacje z konkursu
patriotycznego), śpiewu pieśni patriotycznych (pamiętacie piosenki z Powstania Warszawskiego,
śpiewane wspólnie podczas KMP w Warszawie?) i modlitwy za Polskę – Ojczyznę naszą.
Do zobaczenia!

Bp Wiesław Lechowicz
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KONKURS!

BYĆ PATRIOTĄ
NA EMIGRACJI
REGULAMIN

16 października 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Kongresu Młodzieży Polonijnej on-line
pod hasłem „Być patriotą”. W związku z tym organizatorzy KMP – bp Wiesław Lechowicz (Delegat
KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej) i Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA ogłaszają
konkurs patriotyczny.
1. Konkurs nosi nazwę „Być patriotą na emigracji”, ma charakter międzynarodowy i otwarty.
2. Konkurs jest kierowany do osób polskiego pochodzenia, żyjących poza granicami Polski,
w wieku do 35 lat.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
4. Formularz konkursowy zostanie udostępniony wraz z ogłoszeniem konkursu.
5. Celem konkursu jest:
- zainteresowanie młodzieży polonijnej tematyką patriotyczną,
- zwrócenie uwagi na osoby zasłużone dla Polski i promowania jej dobrego imienia, a także na
działania o charakterze patriotycznym w środowiskach polonijnych.
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REGULAMIN KONKURSU PATRIOTYCZNEGO
„Być patriotą na emigracji” C.D.
6. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji filmowej lub multimedialnej nie
przekraczającej 15 minut, ukazującej:
- postacie historyczne lub obecnie żyjące osoby w środowisku polonijnym (rodzina, parafia,
szkoła, kluby polonijne), które ze względu na historię swego życia i zaangażowanie w imię miłości
Ojczyzny godne są uwagi i zainteresowania,
- działania podejmowane w środowisku polonijnym na rzecz umacniania ducha
patriotycznego wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Polski,
- inicjatywy wspierające Polaków żyjących za granicą i w Polsce.
7. Każdy uczestnik udostępnia materiał filmowy lub prezentację w formie cyfrowej.
8. Prace można przekazywać w następujący sposób:
- przesłanie linku do materiału filmowego lub prezentacji zamieszczonej w chmurze
internetowej na adres kongresmlodziezy@gmail.com,
- przesłanie materiału za pomocą portalu https://wetransfer.com/ na adres
kongresmlodziezy@gmail.com (instrukcja przesyłania materiału znajduje się na stronie
poloniaonline.pl),
- w wyjątkowych sytuacjach po indywidualnym kontakcie z organizatorami konkursu (Łukasz
Brodzik, tel. +48 603 969 881 lub email kongresmlodziezy@gmail.com).
9. Prace nadesłane przez uczestników muszą być wykonane osobiście wraz z podaniem danych
kontaktowych uczestnika konkursu.
10. Prace będą oceniane przez jury.
11. Organizator przewiduje wyłonienie 3 laureatów konkursu. Dla zwycięzców przewidziane są
nagrody finansowe.
12. Konkurs rozpoczyna się 31.08.2021 r. Nadsyłanie prac konkursowych do 08.10.2021r.
13. Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację nadesłanych materiałów filmowych.
14. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje wynagrodzenie.
15. Osoba przesyłająca materiał oświadcza, że:
- jest autorem przesłanego materiału,
- materiał nie ma wad prawnych i nie podlega prawom osób trzecich,
- akceptuje regulamin konkursu.
16. Materiał filmowy nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw
autorskich.
17. Ewentualny koszt przesyłki prac konkursowych pokrywa uczestnik.
18. Wyniki konkursu zostaną opublikowane podczas sesji Kongresu Młodzieży Polonijnej
16.10.2021 r., która odbędzie się on-line. Zapisy i link do sesji kongresowej zostanie
opublikowany na stronie www.poloniaonline.pl.
19. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Młodzieżową Agencję Informacyjną MAIKA, przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000 ).

Zapraszamy do udziału w konkursie!
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WARSZTATY MEDIALNE
"BYĆ AMBASADOREM
POLSKI"
Myślałeś o pracy w mediach?
Chcesz zostać korespondentem dla Polonii
z każdego miejsca na ziemi?
Chcesz poznać media i współpracować przy
największych młodzieżowych agencjach
informacyjnych?
A może po prostu chciałbyś o pracy
nowoczesnego dziennikarza wiedzieć więcej?
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Już w październiku startują warsztaty
medialne dla osób spoza Polski!
Nie czekaj, zgłoś swój udział!
Profesjonalni prowadzący już na Ciebie
czekają!
Wybierz termin (poniżej) i zgłoś się na adres:
kongresmlodziezy@gmail.com.
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KALENDARIUM
Warsztatów Medialnych "Być Ambasadorem Polski"
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PONIEDZIAŁKI I ŚRODY

GRUPA I

(22, 24, 29 listopada oraz 1, 6 grudnia)

WTORKI I CZWARTKI

GRUPA II

(23, 25, 30 listopada oraz 2, 7 grudnia)

Każdy warsztat trwa 1,5 godz. i rozpoczyna się o 19:00 czasu polskiego
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W roku 2020 i 2021 spotykamy się online.
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TAK BYŁO...
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TAK BYŁO...
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A TO PRZED NAMI
KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

BYĆ PATRIOTĄ
16 PAŹDZIERNIKA
OD 15:00 DO 19:00
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ZAJRZYJ NA POLONIAONLINE.PL
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ZOBACZ TEŻ:
emigracja.episkopat.pl
facebook.com/Duszpasterstwo-Emigracji-Polskiej
wschod.misje.pl
fundacja.niedziela.pl
ksm.org.pl
maika.pl
ekomaika.pl
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