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O KONKURSIE

CELE KONKURSU:
Naszą misją jest promowanie historii Polski. Młodzież, w której powinny być pokładane nadzieje chce być i jest
dumna z dziejów swojego narodu. Kiedy mówi się, że należy patrzeć tylko w przyszłość, że należy zapomnieć
o przeszłości, odbiera się społeczeństwu tożsamość, a jak powiedział Józef Piłsudski - „Naród, który
traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.
Konkurs Patria Nostra to zawsze spotkanie z wydarzeniami, z niezwykłymi postaciami, które niegdyś bardzo
pozytywnie wpisały się w polskie dzieje. Zachęcamy młodych ludzi do spoglądania w przeszłość,
ukazywania swojej wizji historii przy użyciu nowoczesnych technik, po to żeby zrozumieli dlaczego
tak bardzo chcemy aby pamiętali kim są i jak bogata i piękna jest nasza polska historia.

ZADANIE KONKURSOWE:
Prace konkursowe to animacje lub filmy o długości 45 - 60 sekund, prezentujące ważne wydarzenia związane
z historią Polski, które atrakcyjnie łączą myślenie historyczne z nowoczesną techniką audiowizualną. Dla młodych
ludzi historia jest przeżywana przede wszystkim przez konkretne osoby, które potrafiły tak pięknie wpisać się
w nasze dzieje, że są dziś w pewnej mierze punktem odniesienia do budowania własnego życiorysu.

ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE:
Konkurs konsoliduje wokół siebie wiele zaangażowanych osób: uczniów, nauczycieli, ich rodziny, przyjaciół,
społeczności lokalne. Sam konkurs oraz realizacja prac konkursowych jest wspierana przez szkoły, instytucje,
organizacje społeczne, środowiska patriotyczne, przedstawicieli biznesu. Są to tysiące zainteresowanych
projektem jednostek.
Realizujemy wiele działań, których celem jest upublicznienie prac konkursowych. Poprzez stosowanie zasady
łatwiejszego dostępu do prac konkursowych, docieramy do szerszego społeczeństwa poprzez: emisję prac na
telebimach w największych miastach; systematyczne publikowanie filmów konkursowych na FB oraz stałe
ich umieszczenie na oficjalnej stronie konkursu. W styczniu 2022 roku został uruchomiony portal edukacyjny
zawierający wszystkie filmy i animacje o tematyce historyczno-kulturowej, które będą wykorzystywane przez
nauczycieli historii i polonistyki w kraju i na całym świecie. Ogromną rolę w propagowaniu Konkursu odgrywają
transmisje on-line z uroczystych Gali Finałowych z pokazem prac konkursowych, odnotowujące bardzo wysoką
oglądalność.

MŁODZIEŹ POLONIJNA:
Filmowy Konkurs Historyczny „Patria Nostra” na równi z innymi inicjatywami społecznymi przyczynia się do
budowania tożsamości Narodu Polskiego, rozproszonego po całym świecie, inspiruje młodzież polską do
wnikania w procesy historyczne, które ukształtowały współczesny świat, dzięki czemu mogą lepiej zrozumieć
otaczającą rzeczywistość. Więź między krajem, a Polonią i Polakami żyjącymi na Wschodzie jest podtrzymywana
dzięki przeżywaniu wspólnej historii i polskiej kultury.
Najlepszym środkiem do integracji młodych Polaków z różnych części globu jest świadomość historyczna, która
stanowi trzon tożsamości i pozwala na wymianę między nimi opinii i spostrzeżeń. Oglądając filmy konkursowe
młodzież polonijna nie tylko poznaje historię, ale i bierze wzór ze swoich kolegów i koleżanek z innych państw.
W ramach Konkursu są zrealizowane dla młodzieży polonijnej kilkudniowe integracyjno - edukacyjne wycieczki
do Polski. W latach 2016 - 2021 do Warszawy, Krakowa i Poznania przyjechało łącznie 268 uczniów i nauczycieli
z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy Zachodniej i USA.

LICZBA UCZESTNIKÓW
W latach 2015 - 2021 zostało zorganizowanych 6 edycji Filmowych Konkursów Historycznych
Patria Nostra, w których wzięło udział ponad

4700

uczniów i nauczycieli, w tym ponad

stanowiło młodzież Polonijną. Uczestnicy konkursów wykonali

1200

750

filmów i animacji

związanych z historią Polski.
W ramach VI Edycji, która zakończyła się w listopadzie 2021 roku zostały zrealizowane
3 konkursy regionalne oraz Konkurs Światowy. Gale Finałowe dla poszczególnych konkursów
VI Edycji odbyły się jesienią 2021 r. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

VI EDYCJA 2021
3 KONKURSY REGIONALNE

832 UCZNIÓW
208 SZKÓŁ

VI EDYCJA 2021
KONKURS ŚWIATOWY

200 UCZNIÓW
52 SZKOŁY

VI EDYCJA 2021

PATRONI I PARTNERZY
Patroni Honorowi:

SENATOR RP

SENATOR RP

PANI MARIA KOC

ANDRZEJ PAJĄK

Sponsorzy i Partnerzy:
PARTNER PREMIUM:

POMORSKA
SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA

Podczas uroczystych Gal Finałowych
składamy naszym Patronom, Partnerom
i Mecenasom oficjalne podziękowania
oraz wręczamy okolicznościowe statuetki

Fundatorzy i Darczyńcy:

INSTYTUT DZIEDZICTWA
MYŚLI NARODOWEJ
im. Romana Dmowskiego
i Ignacego J. Paderewskiego

Patroni Medialni:
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KONKURS MAŁOPOLSKI

Kraków, 03.10.2021
Teatr
im. Juliusza Słowackiego

Liczba uczestników:

296 uczniów i nauczycieli z 74
szkół z Małopolski i Polonii Świata

Prace konkursowe:

74 filmy i animacjie

związane z historią Polski

KONKURS WIELKOPOLSKI
Poznań, 13.10.2021

Teatr Apollo

		
Liczba uczestników:

264 uczniów i nauczycieli z 66
szkół z Wielkopolski i Polonii Świata

Prace konkursowe:

66 filmów i animacji

związanych z historią Polski

VI EDYCJA 2021

KONKURS MAZOWIECKI

Warszawa, 09.11.2021
Centrum Olimpijskie - PKOl

Liczba uczestników:

272 uczniów i nauczycieli z 68
szkół z Mazowsza i Polonii Świata

Prace konkursowe:

68 filmów i animacji

związanych z historią Polski

KONKURS ŚWIATOWY
Warszawa, 27.11.2021

Centrum Prasowe Foksal
Liczba uczestników:

200 uczniów i nauczycieli z 52
szkół polonijnych ze świata

Prace konkursowe:

52 filmy i animacje

związane z historią Polski

VI EDYCJA 2021

MEDIA O KONKURSIE

Dla zwycięzców nagrody finansowe
i repliki szabli polskiej

NAGRODY

Dla wszystkich uczestników:
atrakcyjne nagrody rzeczowe

Emisje na telebimach

GALE FINAŁOWE
POPRZEDNICH EDYCJI KONKURSU

2016 - 2020

WYCIECZKI DO POLSKI
2016 - 2021

W latach 2016 – 2019 nagrodami dla zagranicznych uczestników
konkursów były kilkudniowe wycieczki edukacyjne do Warszawy, Krakowa i Poznania.
Na zaproszenie naszej Fundacji Polskę odwiedziło łącznie 268 uczniów i nauczycieli z
z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy Zachodniej i USA.

67 polskich szkół

W 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości na zaproszenie Fundacji przyjechała do Polski
grupa 76 uczniów i nauczycieli - uczestników I edycji Konkursu Światowego. Młodzież
i nauczyciele z Polonii Świata wzięli udział w Gali Finałowej Konkursu, a następnie
w obchodach setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości w Warszawie. Zwieńczeniem ich pobytu
w Polsce była wycieczka do Krakowa.
Kilkudniowe wycieczki były doskonałą okazją do integracji polskiej młodzieży z różnych stron
świata, od Kazachstanu poprzez kraje UE aż po USA. Fundacja pokryła wszystkie koszty wycieczek
(podróż, zakwaterowanie i wyżywienie).

KADRY Z PRAC KONKURSOWYCH

RADA
PROGRAMOWA

Nad poprawnością merytoryczną, jakością prezentowanych prac konkursowych,
prawdą i rzetelnością historyczną, czuwa Rada Programowa w następującym składzie:

Prof. Jan Żaryn - Przewodniczący Rady Programowej
Gniewomir Rokosz - Kuczyński

Prof. Andrzej Kaźmierczak
Mateusz Wyrwich

Prof. Wiesław Jan Wysocki

Mirosław Gryko
Fundator
Fundacji Patria Nostra

LUDZIE
FUNDACJI

Ewelina Szuktnik
Koordynator
Nataliya Volynets
Prezes Zarządu

Michał Sobieszczański
Koordynator

Katarzyna Owsianka
Specjalista ds. finansowych

FUNDACJA PATRIA NOSTRA
ul. Wojska Polskiego 10
05-220 Zielonka
Polska

tel. (+48) 501 100 457

www.patrianostra.pl

Tomasz Gajewski
Koordynator

oraz wolontariusze

