
Terms and conditions 
 Closing date for applications is 1

th
 August 2013 

 Students must be of Polish background 

 Students must be residents of Victoria 

 Students must have permanent Australian  residence 

 Applicants may apply for only one type of award  

 Applicants may only apply for awards they have not won 

previously 

 Applicants may be considered for all awards 

 Awards may be split between applicants 

 The amount of the award may be varied 

 Awards do not have to be awarded 

 New awards may be created 

 Applications must be submitted on prescribed forms 

 A FULL copy of academic results, from an official transcript, 

must accompany the application 

 Applicants will be required to attend a brief interview 

 The award selection panel’s decision is final 

 Only results from the current or previous year can be used 

(unless otherwise specified) 

 Winners details will be published 

 Winners must attend the awards night Friday 11
th
 October at 

the Savoy Brighton otherwise the award may be withdrawn 

 

Forms are available from:  

 http://www.sppa.org.au  

 SPPA.Sekretarz@gmail.com 

 Andrzej Pilawski (Secretary)   0417 375 809 or  9885 5558 

 

 

 

PLEASE SUBMIT APPLICATIONS TO: 

Polish Student Awards 

PO Box 1100 

Glen Waverley 

Vic 3150 

The Association of Polish Professionals in Australia 
 

 

 

50
th

 Polish Student Awards 2013 
 

(For high school, undergraduate and postgraduate students) 

 

http://www.sppa.org.au/
mailto:SPPA.Sekretarz@gmail.com


List of awards 
 

Funded by Value of award Who can apply? Reason for award: 

 

Association of Polish 

Professionals in 

Australia (APPA) 

 

 

1. $800 (APPA Award) 

 

2. $700 (inz. Zbigniew Czech Award) 

 

3. $600 (Strzelecki Award) 

 

 High school students best results: year 12 VCE (2012)  

 

 

Dr Czepul 

 

1. $600 

 

 University students (undergraduate): Best results in a medical or 

scientific field 

Consul General of the 

Republic of Poland 

 

 

 

1. $2500 (To be confirmed) 

 

 

1) Undergraduate students: Best results  

2) Postgraduate students: Best results 

3) Most outstanding applicant promoting Polish culture 

 

 

Polish Community 

Council of Victoria 

 

 

 

1. $600 

 

 

 

 

 

1) High school students in year 10 or 11 who are active in the life 

of the Polish community in Victoria. 

 Finished at least year 10 (including year 10 in the Victorian 

School of Languages) last year 

 Continue studying this year (including attending the Victorian 

School of Languages) 

Polish Catholic Club $600 ( Fr Eugeniusz Ozog Award) 

To be confirmed 
 Best student active in religious life 

NB. The evaluation criteria for all awards includes students knowledge of Polish language and culture.  

It is normal to apply using the results from your previous year. The current year’s results can be used if available.  

All awards may not be listed: We encourage all students with good results to apply. 



 

Application Form 

 

 

 Given Name…………………………………………... Surname……………………………………. 

 

Address………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………….Postcode ……………… 

 

Tel (H)………………………………………………. Tel (Mob)……………………………………..  

 

E-mail…………………………………………………………………………………………………. 

 

Which school/university are you currently attending? ………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

What year are you in? ………………………………………………………………………………… 

 

What course are you are undertaking? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date of birth……………………………………………………………………………………………  

 

Place of birth…………………………………………………………………………………………... 

 

Who from your parents/grandparents had a Polish background?……………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Which award are you applying for? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Your signature…………………………………………………………………………………………  

 

Date…………………………………… 

 

Application process: 

1. Fill out the application form.  

2. Write a brief profile of yourself (form attached) 

3. Attach a full copy of your academic results (from an official transcript). 

4. Send all of the above to the address on the brochure. 



Profile 
 

Please write a brief profile (CV) of yourself e.g. Your interests, dreams, aspirations for the future 

and plans (if any) to be involved in the Polish community. This can be hand written or typed in 

Polish or English. 
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Tematy na interview na temat wiadomości o Polsce. 

 
LITERATURA POLSKA 

1. „Polacy nie gęsi i swój język mają” – kto to powiedział? Co wiesz o autorze? 

2. Jaki utwór Adama Mickiewicza nazwany został epopeją narodową? Gdzie  toczy się jego akcja? 

3. Jacy wielcy pisarze i artyści tworzyli w tym samym okresie co Mickiewicz? Co o nich wiesz?  

4. Kto jest autorem Roty? Przytocz cztery początkowe wersy utworu.  

5. Zacytuj dwie zwrotki hymnu polskiego. Kto go napisał i w jakich okolicznościach? 

6. Polscy laureaci literackiej nagrody Nobla. Krótko charakteryzuj ich twórczość. 

7. Jakie powieści pisał Józef Konrad Korzeniowski (Joseph Conrad)? W jakim tworzył języku?  

8. Jacy poeci kojarzą ci sie z dzieciństwem? 

9. Kto jest twoim ulubionym pisarzem? 

10. Jakie wybitne dzieła literackie zostały przeniesione na ekran i przez kogo? Wymień co najmniej 

trzy. 

 

HISTORIA POLSKI 

1. Kiedy i w jakich okolicznościach przyjęła Polska chrzest? Jakie ten fakt miał znaczenie? 

2. Jakie znasz dynastie królów polskich? Krótko je scharakteryzuj. 

3. Stolice Polski na przestrzeni wieków. Wymień je i powiedz, co o nich wiesz.  

4. Który polski uniwersytet jest najstarszy? W którym wieku i przez kogo został założony? 

5. Kto wygrał bitwę pod Wiedniem i uratował Europę od inwazji ..........? 

6. Konstytucja 3 Maja. Dlaczego Polacy tak uroczyście obchodzą jej rocznicę?  

7. Kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość po ponad 100-letniej niewoli? 

8. Józef Piłsudski -  kim był? 

9. Kiedy się rozpoczęła i jak długo trwała  II wojna światowa? 

10. Z czym kojarzy ci się słowo „solidarność”? 

11. Z czym kojarzy ci się data 12 marca 1999 roku? Dlaczego data ta przejdzie do historii Polski? 

12. Jakie były okoliczności katastrofy, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku? 

 

GEOGRAFIA POLSKI 

 

1. Położenie geograficzne Polski. Krótko je scharakteryzuj. 

2. Jakie znasz największe miasta w Polsce? Wymień  co najmniej pięć i podaj w przybliżeniu ilość 

mieszkańców. 

3. Krainy geograficzne w Polsce. Wymień trzy i scharakteryzuj je. 

4. Wymień 3 największe rzeki w Polsce, 2 jeziora oraz 2 pasma lub szczyty górskie.  

5. Gniezno, Kraków, Warszawa   co wiesz na temat tych miast? Co je łączy? 

6. Wymień miasta leżące nad Wisłą i Odrą. 

7. Miasto w Polsce, w którym się urodziłeś (lub twoi przodkowie). Jego położenie geograficzne, 

zabytki i atrakcje turystyczne. 

8. Jaką trasę wycieczkową przygotowałbyś dla twojego kolegi z Australii, który jedzie do Polski i 

chciałby ją poznać? 

9. Z jakimi krajami graniczy Polska? 

10. Jakie bogactwa mineralne występują w Polsce? 

11. Jakie nazwy geograficzne na mapie Australii mają polskie brzmienie? 

 



SŁAWNI POLACY 
 

Poniższa lista zawiera tylko 20 nazwisk spośród wielu, wielu, Polaków, którzy wsławili się w 

szczególny sposób jakimś wielkim czynem czy jakąś wybitną działalnością. 

Które z tych nazwisk są ci znajome? Krótko scharakteryzuj znane ci postacie. 

 

1 . Mikołaj Kopernik  11. Adam Mickiewicz 

2. Mikołaj Rej  12. Maria Skłodowska-Curie 

3. Jan III Sobieski  13. Bolesław Prus 

4. Jan Kochanowski  14. Maria Konopnicka 

5. Fryderyk Chopin  15. Stefan Banach 

6. Tadeusz Kościuszko  16. Stanisław Moniuszko 

7. Jan Matejko  17. Paweł Edmund Strzelecki 

8. Henryk Sienkiewicz  18. Maksymilian Kolbe 

9. Władysław Reymont  19. Karol Wojtyła 

10. Juliusz Słowacki  20. Jerzy Popiełuszko 

 

Czy znasz sławnych Polaków, których nie ma na powyższej liście? 

Czy znasz jakieś nazwiska Polaków zasłużonych dla Australii? 

 

DODATKOWE 
1. Stanisław Moniuszko, Krzysztof  Penderecki, Henryk Górecki, Witold 

    Lutoslawski. Z jaką dziedziną sztuki kojarzą ci się te nazwiska? 

2. Jaki polski film oglądałeś ostatnio? Podaj tytuł, nazwisko reżysera, postacie i tematykę filmu. 

3. Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda. Z jaką działalnością artystyczną 

kojarzą ci się te nazwiska? Co wiesz na ich temat? 

4. Jakie twoim zdaniem były największe tragedie, które dotknęły Polskę na przestrzeni jej dziejów? 

5. Gdybyś ty decydował o przyznaniu nagrody Nobla Polakowi żyjącemu w przeszłości lub 

współcześnie, kogo byś wybrał i dlaczego? 

 

 

 


