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Wprowadzenie  
 
 
Konkurs im. Abrahama Joshue Heschela pn. „Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie. Miejsce i rola 
Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur” realizowany jest na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego. 
 
W roku 2012 szczególnie priorytetowo będą traktowane prace związane z osobą                                     
Janusza Korczaka, pedagoga i przyjaciela dzieci. 
 

Rok 2012 jest Rokiem Janusza Korczaka. 
 
Głównym organizatorem i koordynatorem realizowanego projektu jest Stowarzyszenie SEEiK. 
 
Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Burmistrz Miasta Mrągowo, Starosta Powiatu Piskiego, 
Starosta Powiatu Mrągowskiego, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Stowarzyszenie Kobieta na 

Plus z Rucianego-Nidy, Piska Fundacja Rozwoju w Piszu, Fundacja na rzecz zbliżania kultur "OPEN ART" 
w Warszawie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie Koło w Mrągowie, Sieć organizacji 
młodzieżowych województwa Warmińsko-Mazurskiego ATOMY, Olsztyńskie Centrum Wolontariatu 
Spinacz prowadzone przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.   
 
Patronat medialny nad konkursem sprawują Zapiski Mazurskie, Kurier Mrągowski oraz Radio Planeta 
Mrągowo.  
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Doświadczenie Organizatora konkursu w zakresie działań na rzecz mniejszości 
narodowych, dialogu i tolerancji  

Stowarzyszenie SEEiK powstało w 2006 roku na terenie miasta Mrągowa.  Zgodnie z art. 18 pkt f 
Statutu Stowarzyszenia SEEiK z dn. 19.02.2010r. z późn. zm. Organizacja prowadzi działalność na rzecz historii                
i kultury Żydów. Ponadto działamy na rzecz zwalczania stereotypów społecznych i nierówności rasowej 
nawołującej do antysemityzmu, nierówności, ograniczenia praw jednostki czy uprzedzeń w stosunku                           
do mniejszości narodowych i poglądowych.  

Sztandarowym działaniem Stowarzyszenia SEEiK jest konkurs historyczny pn. „Tolerancja                             
a społeczeństwo obywatelskie. Miejsce Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur im. Prof. Abrahama Heschela”. 
Cel główny konkursu to promocja historii i kultury Żydów zamieszkujących w przeszłości i współcześnie region 
Warmii i Mazur, a także dialog i współistnienie kultury żydowskiej i polskiej. W organizacji konkursu chodzi                   
o działania związane z międzykulturowością, tolerancją i dialogiem, zarówno na płaszczyźnie regionu, jak                    
i Europy. Przez 4 lata Stowarzyszenie SEEiK edukowało, przybliżało wiedzę na temat społeczności żydowskich                    
w małych miejscowościach i przywracało pamięć. Za te działania trzykrotnie Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego w Warszawie w ramach ogólnopolskiego Programu „Przywróćmy pamięć” nagrodziła działalność 
organizacji tytułem „Projektu miesiąca”.  

W okresie lat 2009 – 2011 Stowarzyszenie SEEiK zorganizowało ponad 16 wystaw i ekspozycji 
związanych z historią i kulturą Żydów na Warmii i Mazurach oraz w Polsce, ochroną przyrody i środowiskiem 
naturalnym.  

W okresie naszego istnienia zrealizowaliśmy wiele projektów skierowanych do mieszkańców wsi, m.in. działania 
edukacyjne w ramach projektu „Eko-Cafe” w gminie Piecki, czy „Warsztaty haftu ludowego” oraz inne projekty 
angażujące społeczności lokalne. Posiadamy doświadczenie instytucjonalne w realizacji projektów o zasięgu 
lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Jesteśmy uczestnikami wielu działających partnerstw, członkami 
założycielami związków organizacji. Posiadamy podpisane umowy krajowe i międzynarodowe na działalność 
związaną z celami statutowymi. Działamy w obszarze edukacji, ekologii i ochrony dóbr kultury. Zajmujemy się 
również wolontariatem i prawami zwierząt i człowieka. Na terenie powiatu mrągowskiego prowadzimy Centrum 
Wolontariatu Powiatu Mrągowskiego – www.wolontariat.mragowo.pl. Należymy do sieci organizacji 
młodzieżowych województwa warmińsko-mazurskiego ATOMY, jesteśmy członkiem założycielem Lokalnej Grupy 
Działania „Mazurskie Morze”.  

29 kwietnia 2010r. zorganizowaliśmy wspólnie z Żydowskim Instytutem Historycznym wystawę Synagogi                    
i cmentarze południowo-wschodniej Polski w mrągowskim Centrum Kultury i Turystyki, do działań zaangażowany 
został samorząd miasta Mrągowa, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie i koło w Mrągowie, 
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, Radio Planeta FM, Kurier Mrągowski, Wieści                     
z Piecek i regionalna telewizja internetowa ITV Mrągowo. Na wystawę składają się fotografie synagog z 67 
miejscowości, cmentarzy z 30 miejsc i 8 oheli cadyków. Wystawa jest przekazem - przypomnieniem, 
odkrywającym często niezauważane ślady kultury żydowskiej w Polsce. Przybliża symboliczne zdobnictwo sztuki 
żydowskiej i tradycyjne formy architektury synagogalnej. Na fotografiach odbiorca ma okazję zobaczyć z bliska  
to co niejednokrotnie mijamy bez większej uwagi. Zarówno architektura synagogalna, jak i kamienie macew czy 
ciekawa forma oheli – swoistych grobowców cadyków pozwalają rozbudzić naszą chęć poznania kultury 
żydowskiej. Wystawa była prezentowana w Niemczech, m.in. w Monachium. Autorzy, pastor Gunter Kuhn i jego 
żona Gerda, pokazują efekty swojej pracy kilkuletnich poszukiwań śladów kultury żydowskiej na terenach 
południowo-wschodniej Polski.  
 
30 kwietnia 2010r. zorganizowaliśmy z naszymi partnerami wystawę Polacy i Żydzi wspólne sąsiedztwo                      
w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach. Opracowaliśmy również dokumentację  
 
 



  

  4 

 

historyczną dotyczącą cmentarza żydowskiego  w Mrągowie. Współpracujemy z organizacjami i instytucjami 
żydowskimi działającymi na terenie Polski.  
 
5 listopada 2010r. odbyło się oficjalne otwarcie wystawy autorstwa Shai Ginott pt. „Krajobrazy Izraela”. Wystawa 
została udostępniona przez Departament Kultury Ambasady Izraela i eksponowana w budynku Centrum Kultury              
i Turystyki w Mrągowie. Organizatorem wystawy na terenie miasta Mrągowa było Centrum Edukacji Ekologicznej 
i Kulturalnej im. Prof. Abrahama Joshue Heschela, prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej                  
i Kulturalnej „SEEiK” oraz Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Wystawa zorganizowana pod patronatem 
Ambasady Izraela w Polsce oraz Burmistrza Miasta Mrągowa. Partnerami wystawy byli: Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, Fundacja na rzecz zbliżania kultur „OPEN ART”, Polskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział w Olsztynie. Patronat medialny nad wystawą objęli: ITV Mrągowo, Radio Planeta Mrągowo, 
Kurier Mrągowski oraz czasopismo internetowe Stowarzyszenie SEEiK.   
 
Od 2009r. tworzona i eksponowana w wielu miejscach województwa – powiat mrągowski, piski, powiat olsztyński, 
ale również poza granicami województwa na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego jest wystawa „Polacy 
i Żydzi wspólne sąsiedztwo”. Na wystawę składają się prace uczestników konkursu Heschela z poszczególnych 
lat.  
 
Konkurs historyczny o zasięgu wojewódzkim „Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie. Miejsce Żydów 
w historii i kulturze Warmii i Mazur im. Prof. Abrahama Heschela”, I edycja w 2009r., II edycja w 2010r., III 
edycja w 2011r. 
 
2009 rok 
 
 „Śladami mrągowskiego kirkutu i Żydowskich mieszkańców Mrągowa”  zadanie dofinansowane w roku 2009 
przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego  (umowa nr KE.XII.50/2009). Kwota dofinansowania 
3 000 zł. Zadanie realizowane  pod patronatem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, 
Burmistrza Miasta Mrągowo, Wójta Gminy Piecki, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie               
i Koło w Mrągowie.  
Współpracowano z samorządem miasta Mrągowo i gminy Piecki. W działanie zaangażowały się dwa samorządy 
oraz  uznane w kraju organizacje żydowskie i historyczne.  W ramach projektu przygotowana została wystawa, 
która prezentowana była na terenie miasta Mrągowa. Składały się na nią dokumenty historyczne oraz 
wyróżniające się prace uczestników konkursu „Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie. Miejsce Żydów                    
w historii i kulturze Mrągowa”. Prowadzone były warsztaty edukacyjne i działania promocyjno-informacyjne.  
Udział w warsztatach wzięło 46 osób. W 2009r. w konkursie udział wzięło 50 osób. 

2010 rok  

II edycja konkursu im. Prof. Abrahama Heschela  Cel główny: Promocja historii i kultury Żydów zamieszkujących 
w przeszłości region Warmii i Mazur został osiągnięty w wyniku realizacji projektu. Przyczyniła się do tego akcja 
promocyjna prowadzona poprzez stronę www.heschel.webpark.pl, strony partnerów, którzy wspierali realizację 
zadania oraz patronat medialny w radio, tv oraz w gazetach „Wieści z Piecek”, „Gazeta Olsztyńska” stronę 
internetową www.wim.ngo.pl, www.seeik.webpark.pl, www.mragowo.wm.pl, www.mragowo.pl, 
www.powiat.pisz.pl, www.mragowo.planeta.fm. Efektem prowadzonych działań jest zwiększająca się liczba 
samorządów zainteresowanych współpracą na rzecz realizacji zadania. W sierpniu 2010 r. podpisaliśmy 
porozumienia partnerskie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydziałem Humanistycznym, 
Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z Warszawy, Stowarzyszeniem Młodych na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w Olsztynie. W 2010r. rozdano 30 nagród rzeczowych. Umowa nr KE.XII.63/2010                         
z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kwotę 3000 zł.  

2011 rok 
 
III edycje konkursu Heschela przeprowadzono w 2011 roku  na terenie Warmii i Mazur. W realizację konkursu 
zaangażował się powiat mrągowski, powiat piski, gmina miejska Mrągowo, gmina wiejska Piecki, Stowarzyszenie 
Kobieta na Plus, Piska Fundacja Rozwoju, Pensjonat Wileński w Mrągowie, Fundacja Open Art. w Warszawie, 

http://www.heschel.webpark.pl/
http://www.wim.ngo.pl/
http://www.seeik.webpark.pl/
http://www.mragowo.wm.pl/
http://www.mragowo.pl/
http://www.powiat.pisz.pl/
http://www.mragowo.planeta.fm/
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Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego                         
w Warszawie, Wydawnictwo Espirt. Patronat medialny, który zapewnił promocję konkursu zapewnili: Radio 
Planeta Mrągowo, Kurier Mrągowski i Zapiski Mazurskie. Poprzez konkurs nastąpiła popularyzacja wiedzy 
dotyczącej tradycji, kultury i historii Żydów wśród uczestników konkursu. Cel ten zrealizowano poprzez 
współpracę z samorządami: powiatu mrągowskiego, powiatu piskiego, gminą wiejską Mrągowo, gminą wiejską 
Piecki, gminą miasto Mrągowo. 

W III edycji brali udział mieszkańcy województwa (Pisz, Krutyń, Ełk, Mrągowo) głównie szkoły, stworzony został 
blog projektu http://www.heschel.blogspot.com. W projekt zaangażowało się: 6 samorządów (powiat mrągowski, 
piski, miasto Mrągowo, gmina Mrągowo, gmina Piecki, Urząd Marszałkowski – 10 nagród od Marszałka 
Województwa), 6 organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Kobieta na Plus, Piska Fundacja Rozwoju, 
Fundacja Open Art. w Warszawie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, Minorities of Israel z Izraela), 2 podmioty gospodarcze (wydawnictwo 
Espirt, Pensjonat Wileński), 1 instytucja dyplomatyczna (Ambasada Izraela w Warszawie). Ponadto projekt był 
prezentowany na 11 portalach internetowych (www.ngo.pl, www.wim.ngo.pl, www.aktywnespolecznosci.pl, 
www.it.mragowo.pl, www.powiat.mragowo.pl, www.mragowo.pl, www.mojestypendium.pl, www.fodz.pl, 
www.kobietanaplus.pl, www.zapiskimazurskie.blogspot.com, www.poland-israel.blogspot.com ) oraz na stronach 
partnerów. Na zakończenie działania w 2011r. została  zorganizowana i przeprowadzona oficjalna gala 
połączona z wręczeniem nagród i dyplomów dla uczestników w dniu 7 lipca 2011 roku w Pensjonacie Wileńskim. 
Umowa Nr 4/G/2011 z Samorządem Miasta Mrągowo na kwotę 3 000 zł.  

Trzy edycje konkursu Heschela to ponad 130 nagrodzonych uczestników, w różnych kategoriach 
wiekowych i tematycznych, 150 przekazanych dyplomów i zaświadczeń, ponad 200 uczestników, około 20 
prezentacji wystawy „Polacy i Żydzi – wspólne sąsiedztwo” na terenie całego kraju, trzy prestiżowe 
wyróżnienia w Programie „Przywróćmy pamięć”.  Konkurs Heschela kosztował łącznie 10 200 zł. 
Informacje o konkursie Heschela zostały dopisane do haseł Wikipedii.  

Jest to pierwsza tego typu tak duża inicjatywa odnosząca się do pamięci Abrahama Joshue Heschela               
w Polsce.  
 
Stowarzyszenie SEEiK prowadzi czasopismo internetowe Stowarzyszenie SEEiK (Nr.rej.710 Nr ISSN 2080-8143) 
oraz drukowane Zapiski Mazurskie. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia SEEiK (Nr. rej. 708 Nr ISSN 1689-
8745) oraz elektroniczne wydanie czasopisma http://www.zapiskimazurskie.eu, na których organizacja zajmuje 
się promocją i opisywaniem różnych wydarzeń związanych z działalnością. To pierwsze czasopismo drukowane            
i internetowe prowadzone przez organizacje pozarządową w powiecie mrągowskim. 
 
W latach 2010 – 2011 zrealizowaliśmy inicjatywy międzynarodowych wymian młodzieży. Projekt pn. „Dialog - 
dyskusja - zrozumienie różnorodności kultur żyjących obok nas”, projekt wymiany z młodzieżą z Bułgarii.  Do 
naszych działań zaangażowaliśmy młodzież z terenów miejsko-wiejskich z Warmii i Mazur. Drugi projekt „Despite 
the differences, we are the same” realizowaliśmy wspólnie z partnerem z Izraela. Projekty dofinansowane zostały 
przez Komisję Europejską w ramach Programu Młodzież w Działaniu. Łącznie uzyskano dofinansowanie                      
w wysokości 21 943,28 EUR. W ramach projektów młodzież odwiedziła miejsca związane z historią Polski 
(Kraków), będące świadectwem kaźni narodów (Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu), przyrodniczo piękne 
(Dolina Kościeliska, Dolina Strążyska), związane z regionalizmem i kulturą (Chochołów, Kościelisko, Zakopane). 
Głównymi tematami projektów były tolerancja, dialog, antysemityzm i problemy związane z równością                          
i wzajemnym szacunkiem przedstawicieli mniejszości narodowych.  
Projekty służyły rozwojowi wiedzy młodzieży, szczególnie edukacji nieformalnej, poszerzeniu horyzontów                      
i zdobycia umiejętności językowych i społecznych.  
 

Opisane działania nie stanowią listy zamkniętej. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia SEEIK zajmują 
się także edukacją w zakresie mniejszości narodowych. W okresie czterech lat przeprowadziliśmy dziesiątki 
warsztatów i pogadanek związanych z tym zagadnieniem. Zajmujemy się również popularyzowaniem historii 
Izraela poprzez podawanie informacji o kulturze Żydów w sposób dostosowany do odbiorcy naszych działań.  
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Regulamin konkursu  
 

§ I 
 

Postanowienia ogólne 
 
 

1.1.Organizatorem oraz Fundatorem nagród w konkursie „Tolerancja a Społeczeństwo Obywatelskie. 
Miejsce Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur”, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie 
Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej „SEEiK”  z/s w Mrągowie przy ul. Wileńskiej 36. 
1.1.1.  Konkurs trwa od dnia 01.03.2012 roku do dnia 08.06.2012 r. 
1.1.1.1 Konkurs zostaje ogłoszony na stronie internetowej Stowarzyszenia SEEiK www.seeik.pl w dniu 
01.03.2012 roku i potrwa  do dnia zakończenia, tj. przyjmowania prac - dnia 08 czerwca 2012 roku.  
1.2 Wręczenie nagród konkursowych odbędzie się 15 czerwca 2012 r. w Starostwie Powiatowym                   
w Piszu, a zwycięzcy zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub poprzez e-mail  o dokładnym 
miejscu i godzinie.  
1.2.1 W razie braku możliwości organizacji gali finałowej w miejscu wskazanym w pkt.1.2 organizator 
przeprowadzi wręczanie nagród w innej wyznaczonej przez siebie lokalizacji. 
1.3 Osoby, które otrzymały nagrodę, a ich udział w tym dniu będzie niemożliwy nagrody otrzymają                      
w późniejszym czasie, wyznaczonym przez Organizatora.   
1.4. Konkurs organizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W konkursie mogą brać 
udział osoby zamieszkujące województwo warmińsko-mazurskie, w pięciu kategoriach wiekowych. 
1.4.1. Organizator w związku z planowanym wykorzystaniem dofinansowania Miasta Mrągowo przeprowadzi 
z puli środków przekazanych przez grantodawcę zakup nagród dla osób zamieszkujących miasto Mrągowo.   
1.5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem                              
i wyraża zgodę na jego postanowienia. 
1.6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć przedstawiciele Organizatorów, a także członkowie najbliższej 
rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
1.7. Środki na nagrody w konkursie pochodzą z dotacji i środków własnych partnerów przyznanych na 
realizację projektu pn. „Tolerancja a Społeczeństwo Obywatelskie. Miejsce Żydów w historii i kulturze 
Warmii i Mazur” im. Prof. Abrahama Heschela, IV edycja konkursu. 
1.8. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Burmistrz Miasta Mrągowo, Starosta Powiatu Piskiego, 
Starosta Powiatu Mrągowskiego, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Stowarzyszenie Kobieta na 

Plus z Rucianego-Nidy, Piska Fundacja Rozwoju w Piszu, Fundacja na rzecz zbliżania kultur "OPEN ART" 
w Warszawie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie Koło w Mrągowie, Sieć organizacji 
młodzieżowych województwa Warmińsko-Mazurskiego ATOMY, Olsztyńskie Centrum Wolontariatu 
Spinacz prowadzone przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.   
1.8.1 Patronat medialny nad konkursem sprawują Zapiski Mazurskie, Kurier Mrągowski oraz Radio 
Planeta Mrągowo.  
1.8.2 Skład patronów honorowych i medialnych może ulec zmianie i w drodze Zarządzenia Prezesa Zarządu 
uzupełnieniu w trakcie realizacji konkursu. 
1.9. Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/2012 Zarządu Stowarzyszenia SEEiK                            
z dn. 28.02.2012r. 
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§ II 
 

Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe 
 

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież oraz dorośli w 5 kategoriach wiekowych: 
2.1.1  I kategoria: przedszkole  
2.1.2 II kategoria:  klasy 1 – 3,  
2.1.2  III kategoria: szkoły podstawowe klasy 4 – 6 
2.1.3 IV kategoria: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne do lat 18.  
2.1.4 V kategoria: osoby powyżej 18 roku życia.  
2.1.5. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie indywidualnie lub mogą zostać zgłoszeni przez szkoły 
lub organizacje pozarządowe, które zdeklarują uczestnictwo ich uczniów/członków/sympatyków. 
2.1.1.1 Prace z całego województwa można kierować pocztą na adres biura koordynatora 
projektu Stowarzyszenia SEEiK, ul. Wileńska 36/1 11 – 700 Mrągowo lub dostarczać osobiście. 
2.1.1.2 Prace z powiatu piskiego należy nadsyłać na adres siedziby Piskiej Fundacji Rozwoju               
w Piszu 12-200 Pisz ul.1 Maja 7a lub dostarczać osobiście od poniedziałku do piątku                           
w godzinach od 10.00 do 14.00. 
2.1.1.3 Prace z powiatu olsztyńskiego należy nadsyłać na adres siedziby Olsztyńskiego Centrum 
Wolontariatu Spinacz prowadzonego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”                               
ul. T. Szewczenki 1, 10 – 247 Olsztyn(Zatorze) lub dostarczać osobiście od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.  
2.2.Konkurs będzie realizowany w formie plastycznej i opisowej.  
2.2.1 Uczestnicy konkursu wykonują dobrowolne formy, plastyczną lub opisową, z zachowaniem 
tematyki konkursu zawartej w pkt. 2.2.3 Regulaminu.  
2.2.2. Wykonanie pracy plastycznej lub opisowej dokonywane jest techniką dowolną, liczy się przede 
wszystkim pomysł i inwencja twórcza uczestnika. Praca jednak musi zawierać elementy zawarte                   
w zadaniu konkursowym i być odpowiedzią na to zadanie oraz odpowiadać na główne hasło konkursu - 
wspólne dziedzictwo historyczne Polaków i Żydów oraz  odnosząc się do zasad tolerancji                                 
w społeczeństwie obywatelskim, tj. wspólne sąsiedztwo różnych kultur, dialog, dyskusja, zrozumienie.  
 

2.2.3 Tematy prac : 
 
Do wykonania techniką dowolną: 
 
1. Wykonaj za pomocą dowolnej techniki plastycznej 
 
- Moje miejsce na ziemi – świat oczami polskiego i żydowskiego dziecka w spojrzeniu na kulturę                    
i obyczaje rodzinne.  
- Dziecko w żydowskiej i polskiej rodzinie. 
- Prawa dziecka jako jednostki.  
- Myśl i życie Janusza Korczaka. 
- Bohater dziecięcy Janusza Korczaka. 
- Żyd Polak, Polak Żyd – to co wspólne w naszych kulturach i historii? 
 
Do wykonania w formie opisowej: 
 
1.  Napisz esej na temat:  
 
-  Bić czy nie bić? Oto jest pytanie. O metodach wychowania dzieci w polskiej i żydowskiej kulturze. 
- Dlaczego Goldsmith stał się Korczakiem? 
- Wywiad z Januszem Korczakiem dotyczący współczesnej młodzieży. 
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- O co zapytałbyś Janusza Korczaka, gdybyś miała/ał taką okazję? 
 

 
2.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt.  2.1.1.1 – 
2.1.1.4 oraz dostarczenie pracy Organizatorom do dnia 08.06.2012r. Prace mogą być dostarczane lub 
wysyłane zbiorczo oraz składane osobiście .  
2.4. Każdy Uczestnik w Konkursie może przesłać jedną pracę plastyczną i jedną opisową. 
2.5. W Konkursie nie będą uwzględniane prace zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za 
wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich. 
2.6. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. 
2.7. Nadesłane prace muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem oraz zawierać informacje tj. wiek 
uczestnika, adres szkoły/organizacji/instytucji, numerem klasy i temat, którego dotyczą.  
 

 
§ III 

 
Nagrody w Konkursie 

 

3.1. W Konkursie przewidziano  nagrody rzeczowe i wyróżnienia, dyplomy uczestnictwa oraz nagrodę 
specjalną dla szkół i organizacji, w tym:  
 
I.  nagrody rzeczowe za zajęcie od I do VI miejsca w każdej z kategorii,  
II. nagrody rzeczowe za zajęcie od VII do XVI miejsca w każdej z kategorii,  
III. wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych po 8 w każdej z kategorii,  
IV. dyplomy uczestnictwa dla wszystkich osób otrzymujących nagrody w każdej z kategorii,  
V. Wydanie zaświadczeń udziału w konkursie dla wszystkich osób biorących udział.  
 
3.2. Szkoła lub organizacja, z której w konkursie weźmie największa liczba uczniów otrzyma nagrody 
książkowe i rzeczowe.  
3.3. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość 
pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju. 
3.4. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 
3.5. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom za potwierdzeniem ich otrzymania.  
 

 
§ IV 

 
Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie 

 
4.1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 14.06.2012r. i będzie polegało na wyborze 6 
Uczestników, w 5 kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoły podstawowe klasy 1 – 3, szkoły 
podstawowe klasy 4 – 6, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne oraz osoby dorosłe. 
4.2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, w której skład wejdą osoby 
wskazane przez Organizatorów, Zarządzeniem Prezesa Stowarzyszenia SEEiK. Posiedzenie Komisji 
odbędzie się w miejscu wskazanym przez Organizatorów. 
4.3. Decyzja Komisji o przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nieodwołalna. 
4.6. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona na stronie Internetowej Organizatora 
www.seeik.pl nie później niż do dnia 14.06.2012r. wraz z protokołem komisji konkursowej.  
4.7. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone zwycięzcom w terminie podanym w punkcie 1.2 z uwzględnieniem 
sytuacji opisanej w punkcie 1.3. 
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 § V  

 
Postanowienia końcowe 

 
7.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. 
Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej organizatora www.seeik.pl. 
7.2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
7.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w 
związku z Konkursem. 
7.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych 
danych lub danych innej osoby. 
7.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących               
po stronie laureata Konkursu. 
7.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 
komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 
7.7. Odpowiedzialność Organizatorów ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości 
nagrody. 
7.8. W trakcie trwania Konkursu treść regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie 
internetowej Stowarzyszenia SEEiK pod adresem http://www.seeik.pl oraz na stronach partnerów. 
7.9. Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej                                 
i Kulturalnej „SEEiK”  Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie                                           
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 
926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału                    
w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych 
osobowych oraz prawo ich poprawiania.  
7.10. Nadesłane prace stanowią własność organizatora, który tworzy z nich „wystawę kroczącą” 
„Polacy i Żydzi wspólne sąsiedztwo”. 
7.11. Wszelkie prawa autorskie opracowanych i zgłoszonych do konkursu prac przechodzą na 
organizatora konkursu Stowarzyszenie SEEiK. 
7.12. Udział w konkursie oznacza wyrażanie zgody na warunki określone w regulaminie.  
7.13. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu: http://www.seeik.pl 
oraz stronach internetowych partnerów i w mediach, które objęły patronat nad konkursem. 

 


