Szanowni Państwo, Droga Praska Polonio!
Klub Polski w Pradze przy poparciu Ambasady RP w Pradze i przy współpracy z Wydziałem
Konsularnym Ambasady RP w Pradze, Szkołą Polską przy Ambasadzie RP w Pradze i Parafią Polską, na
zakończenie tegorocznych obchodów Roku Świętego Jana Pawła II w Polsce

organizuje dla wszystkich chętnych akcję konkursową pod nazwą:

„Święty Jan Paweł II w moich wspomnieniach”
Konkurs ogłaszamy w dwóch kategoriach:
1. Osoby dorosłe i młodzież – konkurs na krótkie pisemne osobiste wspomnienia związane
z Janem Pawłem II
2. Dzieci i młodzież – konkurs rysunkowy na temat Jana Pawła II
Prace na konkurs (na prawdę nie muszą to być doskonałe dzieła literackie ani malarskie!)
prosimy przesłać do 15 grudnia 2020 r.
na adres: Klub Polski v Praze, Dům národních menšín, 120 00 Praha 2, Vocelova 3

Wszystkie zasłane prace zostaną związane w jedną księgę z nazwą: „POLACY W PRADZE
PAMIĘTAJĄ O POLSKIM ŚWIĘTYM PAPIEŻU“ i będą archiwowane w Klubie Polskim w Pradze.
Autorzy zasłanych prac otrzymają pamiątkowe nagrody. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
w Domu Mniejszości Narodowych w najbliższym możliwym do realizacji terminie po 15 grudniu
2020 roku.

Ze względu na epidemię covid-19, przygotowywany przez Klub Polski w Pradze bogaty program
obchodów roku Świętego Jana Pawła II wPolsce (rok 2020 został ustanowiony rokiem naszego
papieża przez Sejm RP z okazji setnej rocznicy urodzin i 15 rocznicy śmierci Karola Wojtyły) musiał
ulec zmianom i poważnym ograniczeniom. Wykonane przez Klub Polski w Pradze tablice zawierające
fotograficzną wystawę „Karol Wojtyła. Narodziny” autorstwa „Centrum Myśli Jana Pawła II” z
Warszawy oraz przygotowane napisy do poszczególnych tablic w języku czeskim mieliśmy możliwość
zaprezentować dotąd tylko w czerwcu na spotkaniu klubowym poświęconym wspomnieniom o
polskim Świętym Papieżu. Planowane na listopad 2020 roku uroczyste otwarcie wystawy w Domu
Mniejszości Narodowych w Pradze, jak również jej prezentacja w kościele w Łysej nad Łabą (z
inicjatywy i na prośbę tamtejszego Klubu Polskiego) stoi pod znakiem zapytania. Nie ma też
możliwości przedstawić praskiej publiczności powtórki spektaklu ECCE HOMO według sztuki Karola
Wojtyły. W tej sytuacji uważamy, że ogłoszona przez nas akcja konkursowa dla czeskich Polonusów
będzie godnym wydarzeniem umożliwiającym wszystkim chętnym podzieleniem się wspomnieniami
o naszym Wielkim Rodaku.
Zarząd Klubu Polskiego w Pradze

