
   

 

 

Regulamin międzynarodowego konkursu 

Mi ędzykulturowe Poszukiwania w Sztuce 

„In Memoriam” 
 

I.  Organizator 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. Konkurs wpisany 
jest w kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego 
pierwszego i drugiego stopnia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

II.  O konkursie 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do 

człowieka” 

Św. Jan Paweł II 

 

OBÓZ PREWENCYJNY DLA MŁODYCH 

POLAKÓW POLICJI BEZPIECZEŃSTWA W 

ŁODZI - POLEN- JUGENDVERWAHRLAGER 

DER SICHERHEITSPOLIZEI IN 

LITZMANNSTADT powstał w Łodzi na rozkaz 

Reichsfuhrera SS Heinricha Himmlera w grudniu 

1942 roku. Funkcjonował 25 miesięcy II wojny 

światowej. Więziono w nim dzieci polskie osierocone 

wojną, których wielką grupę stanowiły dzieci bohaterów podziemia antyhitlerowskiego, głównie  

z wielkopolski. Był to jedyny obóz na polskim terenie wcielonym do III Rzeszy w którym więziono 

wyłącznie dzieci. Dziennie przebywało tam średnio ok. 1000 lub więcej więźniów w wieku od 

niemowlęcia do 16 lat. Według róŜnych źródeł i zeznań zginęło w nim 12 – 15 tyś. polskich dzieci.  

W styczniu 1945 roku znaleziono tam jeszcze ok. 900 malców, w większości cięŜko chorych, 

poodmraŜanych i nieodwracalnie przeraŜonych.  Mając na uwadze pamięć o tragedii polskich dzieci 

chcemy, aby ich dzisiejsi rówieśnicy, jednocześnie uczestnicy konkursu naleŜeli do otwartego 



społeczeństwa, w którym moŜliwe będzie pokojowe współŜycie przedstawicieli wspólnot 

róŜnorodnych kulturowo, etnicznie, narodowościowo i religijnie. 

 

Link do filmu „Twarz Anioła” 1970 r. reŜyseria: Zbigniew Chmielewski: 

http://www.youtube.com/watch?v=owCo7VBP7kk 

 

Link do materiałów z sesji naukowej zorganizowanej 12.VI.1979 w Łodzi – Okręgowa Komisja 

Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi: 

http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0011/120008/Hrabar_Oboz-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-

lodzi.pdf 

 

Informacje historyczne: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kinder_KZ 

 

III.  Cel konkursu 

Promowanie idei tolerancji i walki z uprzedzeniami, niechęcią, dezaprobatą, ksenofobią i niewiedzą. 

Nieznajomość kultury, tradycji, obrzędu, religii czy języka innych narodów, społeczności lub grup 

umacnia stereotypy i wpływa na ksenofobiczne postawy i zachowania. 

 

IV.  Zasady uczestnictwa 

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół plastycznych stopnia średniego. 

 

V. Warunki konkursu. 

a) Prace będą oceniane w kategoriach: 

− rysunek, 

− malarstwo, 

− grafika warsztatowa, 

− fotografia, 

− plakat 

− rzeźba 

b) Rozmiary prac: 

− rysunek i malarstwo - minimalny format A3, 

− grafika warsztatowa, fotografia - minimalny format A3, 

− plakat – format minimalny A3,  

− rzeźba – format minimalny 20 cm × 20 cm × 15 cm 



c) Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu. 

d) KaŜdy uczestnik moŜe dostarczyć maksymalnie 3 prace. 

e) Prace nagrodzone i wyróŜnione nie będą odsyłane i przechodzą na własność organizatora 

konkursu. Inne prace będą odsyłane na prośbę i koszt uczestników konkursu.  

f) KaŜda praca ma być opatrzona informacją zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, 

nazwa i adres szkoły, dane dotyczące pracy (tytuł i technika) oraz imię i nazwisko nauczyciela, 

pod którego kierunkiem praca została wykonana. ( Załącznik - Karta zgłoszenia uczestnictwa). 

VI.  Prace naleŜy przesłać na adres: 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego, ul. Gandhiego 14,  

91-112, Łódź 

VII.  Termin nadsyłania prac: 14.02.2015 

VIII.  Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.03.2015 

IX.  Oceny prac oraz podziału nagród dokona komisja konkursowa powołana przez Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, w której skład wejdą osoby profesjonalnie związane ze środowiskami 

artystycznymi. 

X. Decyzja jury jest ostateczna. 

XI.  Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie Internetowej szkoły www.plastyklodz.pl 

XII.  Prace zakwalifikowane przez jury zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 

XIII.  Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Komisarz Konkursu 

piotr_izydorczyk@wp.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa  
Załącznik do Regulaminu uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym  
 

„Mi ędzykulturowe Poszukiwania w Sztuce” 
„In Memoriam” 

 
KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEśY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ. 

Imię i nazwisko autora  

Klasa  

Wiek   

Nazwa i adres szkoły    

 

 

Tytuł pracy  

Kategoria  

Imię i nazwisko 
nauczyciela 

prowadzącego  

 

Adres e-mail autora  

Pieczątka szkoły  
 

 

Nr telefonu szkoły  

Adres e-mail szkoły  

 

 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 
późn. zm.); 

 
………………………………………………… 

(data i podpis autora) 
 

Oświadczenia: 

- Potwierdzam poprawność podanych powyŜej danych 
 

 
.………………………………………………. 

(data i podpis dyrektora szkoły) 
 

 

 

 


