#NagrodaFrankiewicza
VIII Edycja „Nowoczesny Patriotyzm”

Nowoczesny patriotyzm:
Dla wielu z nas patriotyzm jest wartością nadrzędną. Obserwując najbliższych uczymy się go, by zrozumieć, iż to właśnie
w jego duchu pragniemy dorastać i żyć. Nagrodą im Macieja
Frankiewicza pragniemy promować postawy szacunku, godności i umiłowania, do Polski, ukochanej Ojczyzny.
Młodzi ludzie posiadają wyjątkowo duży wpływ na to jak
wygląda nasz kraj. Poprzez pracę i badania wspólnie mogą
określać priorytety współczesnego patriotyzmu. Kształtować go i rozwijać. Tak właśnie za młodu postępował Maciej
Frankiewicz. Modyfikował, rozszerzał, dbał i głosił.
Dziś nowoczesny patriotyzm nabrał szerszego wymiaru,
dlatego w kolejnej edycji Konkursu chcielibyśmy utożsamić

tą wartość z codziennymi sytuacjami. Pokazać, iż patriotyzm drzemie w każdym z nas, wystarczy go tylko obudzić.
Jesteśmy różni, lecz łączy nas wspólny cel, chęć niesienia
pomocy i wsparcia. Dzielenia się wiedzą, doświadczeniem
a także pielęgnowaniem historii. To wartości godne uhonorowania. Pamiętajmy, spełnione państwo, to nie tylko aktywni obywatele, ale przede wszystkim idee, które głoszą.
A jaki jest Twój przepis na bycie współczesnym patriotą?
Podziel się swoimi przemyśleniami i pozwól się docenić!
Zgłoś się do kolejnej edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Frankiewicza! Wspólnie z nami pielęgnuj obywatelską świadomość!

Jak się zgłosić?
Zgłoszenia należy wysyłać poprzez formularz
dostępny na stronie internetowej w zakładce
„zgłoszenia”.

www.nagrodafrankiewicza.pl/zgloszenia.html
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Edycja VII

Laureat: Michał Appelt

społecznik i najmłodszy laureat siódmej edycji Konkursu
„Nie spodziewałem się, patrząc za zasługi doborowego towarzystwa, że to właśnie ja zostanę uznany za godnego kontynuowania dzieła wiceprezydenta. To na pewno będzie motywowało
mnie do dalszej pracy przez kolejne lata.”
Nominowani:
Michał Appelt, Sandra Dobosz, Kryspin Dreher, Martin Halasz, Krystian Jabłoński, Mikołaj Koza, Adam Leon Nurek, Filip Rogacki, Barbara Sobieska, Dagmara Trzeciak

Edycja VI

Laureat: Franciszek Szkudelski
ministrant, wolontariusz, społecznik

„Jeśli będziemy mieli życie zbudowane na prawdziwych wartościach, takich jak miłość, szacunek, wiara, wtedy podniesiemy się w każdej sytuacji.”
Nominowani:
Jakub Karol Adamczewski, Alan Gąsiorek, Mikołaj Grześkowiak, Martin Halasz, Aleksandra Kołodziejek, Mikołaj
Kostaniak, Marcin Maliszewski, Aleksandra Putowska,
Franciszek Szkudelski

Edycja V

Laureat: Karol Grajewski
strażak, lokalny dziennikarz

„To jest moja mała ojczyzna, mój dom, moi przyjaciele, moje pasje. To jest moje wszystko, to jest mój świat.”
Nominowani:
Kryspin Dreher, Karol Grajewski, Martin Halasz, Zuzanna
Klotzka, Mikołaj Koza, Daniel Kufel, Jakub Szaroleta, Łukasz
Szudarski, Agata Śnioszek, Paweł Wolniewicz

Edycja IV

Laureatka: Ewa Nagel

koordynator Spotkania Lednickiego
„Największą frajdą jest to, że robimy to wszystko razem
i dla innych.”
Nominowani:
Bartłomiej Banachowicz, Monika Błaszczak, Piotr Ceranek, Ewelina Ebertowska, Karol Grajewski, Bogna Hołyńska, Natalia Kucharska, Ewa Nagel, Łukasz Szudarski,
Łukasz Tadyszak

