
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE „I KNOW AMERICA 2021” 

dodatkowych informacji udziela p. Joanna Sobotnik, Zespół Programów Europejskich i 

Współpracy z Zagranicą, tel. 32/606-30-59, j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl 

 

Fundacja Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego 

we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych i Amerykańską Izbą Handlową zapraszają 

uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat do wzięcia udziału w konkursie „I Know America 

2021”. To 18 edycja konkursu. 

 Do wygrania atrakcyjne nagrody:  

• pięć indeksów na studia pierwszego stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich 

Uniwersytetu Warszawskiego (jedynym dodatkowym warunkiem jest zdana matura z 

języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z wynikiem minimum 50%, aby można 

było przyjąć, że dana osoba poradzi sobie ze studiami w języku angielskim). 

• miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie. Stażysta dostanie też 

nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania w 

Warszawie. 

• wszyscy laureaci otrzymają dyplomy oraz książki. 

• co roku grupa 30 finalistów przyjeżdża do Warszawy (najczęściej w marcu/kwietniu) i 

uczestniczy w przyjęciu w rezydencji amerykańskiego Ambasadora (jeśli pozwoli na to 

sytuacja epidemiologiczna) 

Uczestnicy konkursu „I Know America” sprawdzą swoją wiedzę w trzech etapach. Pierwszy to 

test jednokrotnego wyboru, drugi to esej na jeden z kilkunastu tematów. Autorzy najlepszych 

tekstów spotkają się w trzecim etapie, który odbędzie się w Warszawie. Finaliści będą 

uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych z komisją złożoną z przedstawicieli Ośrodka 

Studiów Amerykańskich UW, Ambasady Stanów Zjednoczonych i Fundacji Wspomagania Wsi. 

Rejestracja uczestników odbywa się na stronie konkursu - www.knowamerica.pl - do 28 

października 2020 r.  

Cel, jaki stawiają sobie organizatorzy, to pogłębienie wiedzy młodzieży o Stanach 

Zjednoczonych oraz promowanie internetu jako środka komunikacji i narzędzia do poszukiwania 

mailto:j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.knowamerica.pl%2F&data=02%7C01%7CMilewskaBM%40state.gov%7C2ded91e80471463e698508d85edbe25c%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637363645781895961&sdata=PGkdlnDUqxRE5MXkkqNmbZApmQEtveZLle0jR%2Boe7HE%3D&reserved=0


informacji. Wszelkie niezbędne informacje, regulamin oraz harmonogram konkursu dostępne są 

na stronie: www.knowamerica.pl 

W załączeniu znajdziecie Państwo plakat-zaproszenie do udziału w konkursie „I Know America 

2020”. 

Post na Facebooku:  

https://www.facebook.com/USEmbassyWarsaw/photos/a.10151874779888945/10158792261058

945/  

Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału. Prosimy o pomoc w promocji ogłoszenia wśród 

uczniów. 
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