
 
 

Zapraszamy do składania kandydatur w konkursie 
„Wybitny Polak” we Francji 2023 

 
Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu „ Wybitny Polak we Francji” .  
 
Konkurs jest inicjatywą Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Jej celem jest 
zaprezentowanie osób, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniają się do 
propagowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie, a także przybliżenie sylwetek 
tych osób, które, często znane i szanowane na emigracji, pozostają anonimowe dla Polaków 
mieszkających w kraju. Pierwsza edycja konkursu „Wybitny Polak” została przeprowadzona w 
2010 roku a jej Laureatami zostali: Wojciech Kilar - jeden z najwybitniejszych polskich 
kompozytorow oraz Hilary Koprowski - wirusolog i immunolog.  
W 2011 konkurs został rozszerzony na etapy zagraniczne. Obecnie konkurs odbywa się 
równolegle w Polsce i za granicą, m.in. w USA, Belgii, Norwegii, Szkocji, Holandii, Niemczech  i 
Francji... 
Po raz pierwszy Tytuł „Wybitnego Polaka” w Francji został nadany w 2014. Wśród laureatów 
konkursu francuskiego są: Jerzy Niziński, Leopold Płowiecki, Tomasz Krysiński, Michał 
Batory, Bozena Bertaud, Piotr Stokłosa, Marcin Detyniecki, Jolanta i Michał Forkasiewicz, 
Artur Ciesielski, Marta Gardolińska, Renata Cabas, Daniel Pietrasz, Jean-Luc Sochacki, 
Mateusz Walendzik, Jolanta Swiatowska, Elżbieta Czerczuk, Elżbieta Virol, Elisabeth Duda, 
Alicja Stańska, Danuta Dupieu, Kinga Joucaviel, Marian Blicharz, Maciej Morawski, Sophia 
Carabeuf, Lukasz i Jadwiga Kucharski, Stefan Romecki, Maria Delaperrière, Maria 
Warunek, Barbara Klosowicz, Lucyna Rys, Stanislas Paczynski, Marek Brzezinski, Olivier 
Lemasle, Aldona Kaluza, Mathilda Milik, Wojciech Siudmak, Kamil Syprzak. 
Barbara Romanowicz, oraz Elżbieta Wysoczańska, kótre zostały również, lauratkami konursu 
światowego. 
 
Tytuł „Wybitnego Polaka” jest przyznawany w 5 kategoriach: biznes, kultura, nauka, 

osobowość oraz „Młody Polak”. 

 

W Konkursie udział mogą wziąć polscy obywatele oraz osoby polskiego pochodzenia, na stałe 

mieszkający we Francji, osoby aktywnie działające w swojej lokalnej społeczności, z sukcesami 

podejmujące się integracji Polonii z mieszkańcami Francji. Laureaci edycji francuskiej są 

automatycznie nominowanymi do  edycji światowej konkursu.  

 

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje, instytucje, stowarzyszenia, związki polonijne 

funkcjonujące na terenie Francji oraz osoby prywatne. 

 
Termin składania kandydatur upływa (najprawdopodobniej) 1 kwietnia 2023. 
 
Do zgloszenia kandydata konieczne jest wypełnienie i przesłanie nastepujacych dokumentów: 
• Podpisany formularz zgłoszeniowy, zgoda kandydata na udział w konkursie 
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych (Internet). 

 (*pomagamy w przygotowaniu kandydatury oraz szaty graficznej) 
 
Zgłoszenie zostanie przekazane do Komisji Ekspertów – Kapituły Konkursu we Francji. 
 



Zapraszamy do przesyłania kompletu dokumentów elektronicznie na adres : 
konkurswybitnypolakwefrancji@gmail.com 

 
lub wyjatkwo pocztą na adres  :  

Concours Polonais Remarquable en France 
23/37, rue de l’Avre  

75015 Paris 
 
Gala wręczenia nagród odbędzie się w AmbasadzieRP w Paryzu.  
 
Regulamin miedzynarodowy, określający szczegółowe zasady konkursu oraz formularze do 
pobrania dostępne są na oficjalnej stronie Konkursu lub w załaczeniu: 
                                               http://wybitnypolak.pl/pl/regulamin 
 
W przypadku dodatkowych pytań lub pomocy, prosimy o kontakt elektroniczny :  
                                          konkurswybitnypolakwefrancji@gmail.com 

Dodatkowe informacje znajduja sie na stronie Internetowej: 
                                                              wybitnypolak.fr  
oraz  
                                http://wybitnypolak.pl/pl/edycje-regionalne/francja 
 
                                                Zapraszamy do składania kandydatur! 
 

Komitet Organizacyjny Konkursu „Wybitny Polak” we Francji 

 

 

COMMUNIQUE RELATIF AU LANCEMENT DE L’EDITION 2023 

DU CONCOURS « POLONAIS REMARQUABLE » EN FRANCE 

 
 
 
Le Concours est une initiative de la Fondation polonaise « POLSKIE GODLO 

PROMOCYJNE TERAZ POLSKA ». Il se déroule dans de nombreux pays, y compris la France. 
 
Le Concours est ouvert aux Polonais et aux personnes d'origine polonaise résidant en 
permanence en France et qui ont su remporter des succès dans leur travail, sont reconnues dans 
leurs milieux pour des initiatives et des activités en faveur de la promotion d’une image positive 
de la Pologne et des Polonais.  
Le Concours a pour objectif de mieux faire connaitre ces personnes en France et aussi dans leur 
pays d’origine, la Pologne, où très souvent elles restent anonymes.  
 
Le titre de « Polonais Remarquable » peut être attribué dans les cinq catégories suivantes : 
Affaires, Culture, Recherche/ Science, Personnalité et « Jeune Polonais ». 
 
Les Lauréats de divers pays participent au second volet du Concours, « Polonais Remarquable 
dans le monde », celui-ci ayant lieu en Pologne. 
 
Les candidats peuvent être présentés par des organisations, des institutions, des associations 
polonaises actives en France, ainsi que des particuliers issus de la Polonia. 
 
La première édition du Concours a eu lieu en 2010, rapidement de nombreux pays y ont adhéré : 

Norvège, Belgique, Hollande, Ecosse, Grande Bretagne, Allemagne et enfin USA avec New York, 

Chicago et Los Angeles. 
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2014 a été l’année de la première édition du Concours en France.  

Sur la liste des Lauréats ayant obtenu le prestigieux titre du Polonais Remarquable figurent : 

Jerzy Niziński, Leopold Płowiecki, Tomasz Krysiński, Michał Batory, Bozena 

Bertaud, Piotr Stokłosa, Marcin Detyniecki, Jolanta i Michał Forkasiewicz, Artur 

Ciesielski, Marta Gardolińska, Renata Cabas, Daniel Pietrasz, Jean-Luc Sochacki, 

Mateusz Walendzik, Jolanta Swiatowska, Elżbieta Czerczuk, Elżbieta Virol, 

Elisabeth Duda, Alicja Stańska, Danuta Dupieu, Kinga Joucaviel, Marian Blicharz, 

Maciej Morawski, Sophia Carabeuf, Lukasz i Jadwiga Kucharski, Stefan Romecki, 

Maria Delaperrière, Maria Warunek, Barbara Klosowicz, Lucyna Rys, Stanislas 

Paczynski, Marek Brzezinski, Olivier Lemasle, Aldona Kaluza, Mathilda Milik, 

Wojciech Siudmak, Kamil Syprzak... 

et Barbara Romanowicz, Elżbieta Wysoczańska déclarée aussi, Lauréates au niveau mondial 

du Concours. 

 
 
 

TOUT SAVOIR POUR PARTICIPER AU CONCOURS 
 
Pour participer au Concours, il est obligatoire de déposer un dossier de candidature qui est 
composé d’un ensemble de documents suivants : 
 
• Consentement du candidat à participer au Concours 
• Déclaration de consentement à l'utilisation de données personnelles 
(*Les organisateurs se tiennent à la disposition des Candidats pour les accompagner dans 
l’élaboration de leurs dossiers) 
 
Après l’évaluation de la conformité avec les aspects formels édictés, la candidature sera transmise 
au Comité d’Experts qui est le Jury du Concours en France. 
 
Nous vous prions de noter que la date limite de dépôt des candidatures 
est (vraisemblablement)1 avril 2022. 
 
Nous vous invitons à envoyer vos dossiers dûment complétés à l’adresse mail suivante :  

konkurswybitnypolakwefrancji@gmail.com 
 
ou bien exceptionnellement à l’adresse postale par courrie simple :   

Concours Polonais Remarquable en France  
23, rue de l’Avre / Boite aux lettres N° 37 /  75015 Paris 
 

Le règlement détaillé du Concours, ainsi que tous les formulaires nécessaires, sont disponibles et 
téléchargeables sur le site officiel (également joints à ce Communiqué) : 
http://wybitnypolak.pl/pl/regulamin 
 
N’hésitez pas à poser des questions complémentaires, ou demander de l’aide pour constituer 
votre dossier, en écrivant à l’adresse des Organisateurs :  
konkurswybitnypolakwefrancji@gmail.com 

wybitnypolak.fr et aussi  http://wybitnypolak.pl/pl/edycje-regionalne/francja 
 
Nous attendons vos candidatures !  
 

Le Comité Organisateur du Concours Polonais Remarquable en France 
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