
   

 

 

Regulamin międzynarodowego konkursu 

Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce 

„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” 

 

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 

 

"JEŚLI CZŁOWIEK NISZCZY JEDNO ŻYCIE, TO JEST TAK, JAK 

GDYBY ZNISZCZYŁ CAŁY ŚWIAT. A JEŚLI CZŁOWIEK RATUJE 

JEDNO ŻYCIE, TO JEST TAK, JAK GDYBY URATOWAŁ CAŁY 

ŚWIAT”  

Talmud Babiloński, Sanhedryn, 37a 

 

Tytuł "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” został ustanowiony dekretem Knesetu w 1953 roku  

i wiąże się z założeniem Instytutu Yad Vashem. Instytut dokumentuje historię Żydów z okresu II 

Wojny Światowej i szerzy wiedzę na ten temat. Yad Vashem przypomina także o ludziach, którzy  

z narażeniem własnego życia ratowali Żydów przed zagładą, m.in. przyznając tytuł 

„Sprawiedliwego”. Jest to najwyższe odznaczenie jakie państwo Izrael przyznaje obcokrajowcom. 

Tytuł „Sprawiedliwego” może otrzymać nie- Żyd, który naraził swoje bezpieczeństwo, wolność  

i życie dla ratowania Żydów nie domagając się za to żadnej zapłaty czy innego wynagrodzenia. 

Wyróżnieni tytułem Sprawiedliwego pochodzą z 49 krajów świata. Wśród 25 271 Sprawiedliwych 

Polacy stanowią najliczniejszą grupę – 6 454. (stan na 1 stycznia 2014). Warunki do pomocy Żydom 

były w okupowanej Polsce bardzo niekorzystne. Osoby chcące im pomagać musiały liczyć się  

z wieloma trudnościami, represjami, a nawet utratą życia własnego oraz swojej rodziny. Na 

terytoriach okupowanych, wcielonych do III Rzeszy oraz w Generalnym Gubernatorstwie za pomoc 

Żydom groziła kara śmierci. Stosowano ją wobec wszystkich osób znajdujących się w mieszkaniu,  

w którym niemiecka policja znalazła ukrywających się Żydów. Była to znacznie poważniejsza kara 
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niż w wielu innych okupowanych krajach europejskich. Odznaczeniem Sprawiedliwy wśród Narodów 

Świata uhonorowano do tej pory 6 454 Polaków (stan na 1 stycznia 2014); czyli ok. 26% liczby 

wszystkich odznaczonych tym medalem. Polacy są na pierwszym miejscu listy odznaczonych przez 

państwo Izrael za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Część historyków szacuje, że liczba 

Polaków pomagających Żydom jest znacznie większa. Historyk Hans G. Furth podaje liczbę ponad 

miliona obywateli polskich pomagającym Żydom w czasie II wojny światowej. Szwedzki historyk 

Gunnar S. Paulsson zauważył, że prawdopodobnie około 100 tysięcy Polaków zasłużyło na medal 

sprawiedliwych, setki tysięcy pomagały w drobniejszy sposób, a większość polskiego społeczeństwa 

była przynajmniej „pozytywnie neutralna” (czyli mogli nie pomagać aktywnie, ale nie 

współpracowali z okupantem). Żydom pomagały pojedyncze osoby, całe rodziny i wioski, część 

ruchu oporu oraz specjalnie stworzone do tego celu organizacje, jak Rada Pomocy Żydom "Żegota". 

 

Sprawiedliwi wśród narodów na Świecie (stan na 1 stycznia 2014): 

 

1. Polska: 6 454 

2. Holandia: 5 351 

3. Francja: 3 760 

4. Ukraina: 2 472 

5. Belgia: 1 665 

6. Litwa: 871 

7. Węgry: 810 

8. Włochy: 610 

9. Białoruś: 601 

10. Niemcy: 553 

11. Słowacja: 539 

12. Grecja: 321 

13. Rosja: 189 

14. Łotwa: 134 

15. Serbia: 131 

16. Czechy: 114 

17. Chorwacja: 109 

18. Austria: 95 

19. Mołdawia: 79 

20. Albania: 69 

21. Rumunia: 60 

22. Norwegia: 52 

23. Szwajcaria: 45 

24. Bośnia i Hercegowina: 42 

25. Armenia: 24 

26. Dania: 22 

27. Wielka Brytania: 21 

28. Bułgaria: 20 

29. Macedonia: 10 

30. Szwecja: 10 

31. Słowenia: 7 

32. Hiszpania: 6 

33. Stany Zjednoczone: 4 

34. Estonia: 3 

35. Brazylia: 2 

36. Portugalia: 2 

37. Chiny: 2 

38. Chile: 1 

39. Czarnogóra: 1 

40. Ekwador: 1 

41. Egipt: 1 

42. Gruzja: 1 

43. Japonia: 1 

44. Irlandia: 1 

45. Kuba: 1 

46. Luksemburg: 1 

47. Salwador: 1 

48. Turcja: 1 

49. Wietnam: 1 

 

Polecane linki:  

      Film Dokumentalny Ulmowie świadectwo sprawiedliwych: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPk4qe7S-AE  

 

Strona Yad Vashem 

www.yadvashem.org 

 

Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi 

http://www.centrumdialogu.com/ 
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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) Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 prace. 

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

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

f) Każda 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 należy przesłać na adres: 

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

91-112, Łódź 

VII. Termin nadsyłania prac: 12.02.2016 

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.03.2016 



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  
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Karta zgłoszenia uczestnictwa  
Załącznik do Regulaminu uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym  

 

„Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce” 
„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” 

 
KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY 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  

 

 

 

 
Wyrażam 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) 
 

 

 

 

 


