
 

KONKURS „Pamięć dla Przyszłości” 

– „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice” 

dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

  

Organizatorzy Konkursu: Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Wydział Rozwoju 

Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji, Żydowski Instytut 

Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

 

REGULAMIN XII EDYCJI KONKURSU 

1. Konkurs jest elementem XII edycji wieloletniego projektu „Pamięć dla Przyszłości”. 

2. Ideą konkursu jest upowszechnianie i podnoszenie poziomu wiedzy o Holokauście, 

a w szczególności o wielowymiarowym aspekcie ratowania żydowskich dzieci przez 

Polaków. 

3. Przedmiotem Konkursu jest tworzenie kolażu w dowolnej technice plastycznej na temat 

„Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice”, a następnie zaprezentowanie go w ramach 

szkolnych obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko 

ludzkości. 

4. Organizatorzy zakładają, że aktywne zaangażowanie zespołów szkolnych (nauczycielsko- 

-uczniowskich) w projekt będzie sprzyjało osiąganiu celów szczegółowych: 

 wykorzystaniu tematu konkursu w realizacji Dnia Pamięci o Holokauście 

i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości, 

 rozumieniu złożoności faktów historycznych, 

 budowaniu postaw otwartości na inność, uwrażliwieniu na los prześladowanej grupy 

społecznej, 

 kształtowaniu w uczniach postawy empatii, szacunku i zrozumienia wobec 

bohaterskich decyzji wykazywanych zarówno przez żydowskich, jak i polskich rodziców, 

 kształtowanie wśród uczniów umiejętności ponadprzedmiotowych, takich jak: analiza 

związków przyczynowo-skutkowych, umiejętność oceny wartości i postaw uczestników 

wydarzeń historycznych, empatia wobec prześladowanych i wykluczonych społecznie. 

5. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

6. W Konkursie mogą wziąć udział szkolne zespoły projektowe, w skład których wejdą 

od 1 do 2 nauczycieli oraz od 4 do 6 uczniów. 

7. Zadanie konkursowe polega na: 

a. stworzeniu planszy kolażu o rozmiarze 100 x 70 cm, wykonanego przy użyciu dowolnych 

materiałów (fotografii, reprodukcji dzieł plastycznych, tkanin, drobnych przedmiotów, gazet, 

rękopisów etc.), wykonanego w dowolnej technice z możliwością wykorzystania dodatkowo 

farb, gwaszy, tuszu, kredek etc. Plansza powinna być opisana na odwrocie w następujący 

sposób: szkoła, poziom (gimnazjum/szkoła średnia) i tytuł kolażu.  



 

b. napisaniu opisu kolażu (min. 1 000, maks. 1 800 znaków, licząc ze spacjami), 

wskazującego autorskie ujęcie tematu Konkursu (np. opis przeżycia, postawy, dylematu, 

osobistego dramatu bohaterów historii lub szerszego wymiaru społecznego, dotyczącego 

zagadnienia tożsamości, przynależności, korzeni), do którego nawiązuje praca konkursowa. 

8. Do Konkursu zgłaszać można jedynie prace nigdzie nie publikowane i stworzone na potrzeby 

Konkursu. 

9. Szkoła uczestnicząca w konkursie zaprezentuje kolaż/e publicznie społeczności szkolnej w ramach 

szkolnych obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko 

ludzkości. 

10. Każda szkoła może przysłać tylko jedną pracę konkursową. 

11. Dokumentację projektu konkursowego, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu, stanowi: 

a. Karta Konkursowa, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

b. Oświadczenie Autorów i Uczestników Konkursu w zakresie przestrzegania praw autorskich 

według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu. 

c. plansza kolażu, 

d. wydruk opisu kolażu, 

e. skan (fotografia) kolażu i tekst opisu kolażu w wersji elektronicznej na płycie DVD lub pendrivie. 

12. Komplet dokumentacji należy przesłać do dnia 24.04.2015 roku na adres: 

 

Ewa Bobińska 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich 

Al. Ujazdowskie 28 

00-478 Warszawa 

z dopiskiem: KONKURS 

 

13. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład powołani zostaną 

przedstawiciele Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Ośrodka Rozwoju Edukacji, 

Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma oraz Muzeum Historii 

Żydów Polskich POLIN, 

14. W ocenie prac konkursowych Komisja uwzględni następujące kryteria: 

 oryginalność projektu (pomysł i realizacja) 

 walory artystyczne pracy 

 jasność i czytelność przekazu emocjonalnego 

  zgodność przesłanej pracy konkursowej z celami Konkursu 

Każde z powyższych kryteriów jurorzy ocenią w skali od 0 do 10 punktów. Uzyskana suma 

punktów zdecyduje o ostatecznej klasyfikacji. 

15. Prace konkursowe naruszające prawo autorskie osób trzecich zostaną zdyskwalifikowane. 

16. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 15 Regulaminu należy dołączyć do przesłanej 



 

dokumentacji pracy konkursowej (pkt. 11). 

17. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 4 maja 2015 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia 

„Dzieci Holocaustu” w Polsce (http://www.dzieciholocaustu.org.pl) oraz przesłane Laureatom Kon-

kursu drogą elektroniczną (na adresy mailowe podane w Karcie Konkursowej). 

18. Komisja Konkursowa przyzna po trzy nagrody rzeczowe dla każdego etapu edukacyjnego 

 gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, które ufunduje Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” 

w Polsce. 

19. Decyzja podjęta przez Komisję Konkursową jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyznania którejś z nagród  

21. Uroczysty finał Konkursu odbędzie się 3 czerwca 2015 roku (środa) w Warszawie, w siedzibie 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przy ul. Anielewicza 6. 

22. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu zespołom nauczycieli i uczniów, którzy 

przyjadą na finał Konkursu. 

http://www.dzieciholocaustu.org.pl/

