
Do uczestnictwa zapraszamy
wszystkie osoby w wieku od 12 do 21 lat, których pierws-
zym miejscem zamieszkania jest Hesja lub region partner-
ski: 
Emilia-Romania, Nowa Akwitania albo Wielkopolska.

Zwycięzcy konkursu 
Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość 
wręczenia nagród i kilkudniowy pobyt w Hesji. 
Zaproszenie obejmie grupę autorów zwycięskich prac i 
opiekuna/opiekunkę. W przypadku większych grup 
twórców zapraszamy niewielką delegację, ponieważ 
fundacja nagrody młodzieżowej chciałaby zapewnić 
możliwość udziału w spotkaniu możliwie jak największej 
liczbie przedstawicieli z Hesji i regionów partnerskich. 

Spotkanie wszystkich laureatów w Hesji ma na celu 
wzajemną wymianę doświadczeń. Stanowi wyraz 
różnorodności i zgodnego współistnienia regionów. 
Zwycięzcy i ich opiekunowie zobowiązują się do wzięcia 
udziału we wszystkich spotkaniach w Wiesbaden, 
ponieważ są one częścią nagrody pieniężnej. Zdobywcy 
nagrody młodzieżowej 2020 otrzymają medal/statuetkę za 
rok 2020 i dyplom z podpisami patronów konkursu, a także 
nagrody o łącznej wartości 5000 EUR. Nagrodzone prace 
zostaną wystawione oraz upowszechnione na stronie 
internetowej fundacji nagrody młodzieżowej. W celu 
zwiększenia atrakcyjności konkursu młodzieżowego dla 
uczestników z Hesji, którzy przy dotychczasowych 
rozdaniach nagród nie mieli okazji poznać regionu 
partnerskiego, po zakończeniu edycji w roku 2020 
postaramy się zorganizować kilkudniowy wyjazd do 
Wielkopolski.

Zgłoszenie
Wypełniony formularz konkursowy należy przesłać wraz z 
pracą konkursową. Formularze zgłoszeniowe są dostępne 
na stronie internetowej pod adresem:

www.jugendpreisstiftung.de oraz www.umww.pl

Prace należy nadsyłać na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Edukacji i Nauki
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
tel. 61 62 66 580fax 61 62 66 571

z dopiskiem „Nagroda Młodzieżowa” 

Termin składania prac: 10 lutego 2020 r.:  
(decyduje data stempla pocztowego)

Czym jest fundacja Jugendpreisstiftung?

Jugendpreisstiftung to samodzielna fundacja pożytku 
publicznego. Została założona w 1991 r. przez Hessische 
Akademie der Forschung und Planung im ländlichen Raum 
(Heską Akademię Badań i Planowania na Terenach Wiejskich) 
w celu zachęcenia młodych ludzi do aktywnych działań na 
rzecz otoczenia i zwiększenia ich zaangażowania na rzecz 
środowiska. Od 1992 r. w Hesji odbywa się konkurs nagrody 
młodzieżowej, a od 2005 r. biorą w nim udział również 
europejskie regiony partnerskie Hesji: Emilia-Romania, 
Nowa Akwitania i Wielkopolska. Podczas pracy nad 
corocznymi zadaniami konkursowymi wyłaniają się różne 
osobiste i regionalne spostrzeżenia na ten sam temat, ale 
pochodzące z różnych części Europy. W ramach nauki języka 
niemieckiego konkurs jest adresowany także do niektórych 
szkół w regionach Emilia-Romania, Nowa Akwitania i 
Wielkopolska. Kolejnym celem fundacji jest promowanie 
nauki języka. Dlatego szcze-gólnie mile widziane są prace w 
języku niemieckim jako drugim języku. Kilkudniowe 
spotkanie zwycięzców wspiera porozumienie między 
różnymi krajami Europy.

Atrakcyjne nagrody
• kilkudniowe spotkanie z młodzieżą z regionów

partnerskich,

•  uroczyste wręczenie nagród w kancelarii rządu kraju 
związkowego Hesja,

• nagrody pieniężne o łącznej wartości 5000 EUR.

Sponsorzy Nagrody 
Młodzieżowej
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Patronami konkursu są premier Hesji i jego odpowiednicy w 
regionach partnerskich Emilia-Romania, Nowa Akwitania i 
Wielkopolska. Do uczestnictwa zaproszone są wszystkie oso-
by w wieku od 12 do 21 lat, które mieszkają na stałe w:

• Hesja (Niemcy),

• Emilia-Romania (Włochy),

• Nowa Akwitania (Francja),

• Wielkopolska (Polska).

Temat:  „Las”
Konkurs w  regionach 

Europy



Konkurs 2020 
Konkurs fundacji nagrody młodzieżowej w regionach Europy 
w tym roku jest organizowany pod przewodnictwem regionu 
Nowa Akwitania. Patronat nad tym konkursem przejmuje 
premier Hesji Volker Bouffier wraz ze swoimi odpowiednikami 
w regionach partnerskich. Celem konkursu jest zachęcenie 
młodych ludzi z Hesji i regionów partnerskich do aktywności 
na rzecz rozwoju Europy. Chodzi przy tym o wzmacnianie 
poczucia wspólnoty i budowanie solidarnej i tolerancyjnej 
Europy. Wzajemne poznanie regionów sprzyja lepszemu 
zrozumieniu.

Temat na 2020 r.: LAS
Temat tegorocznej edycji konkursu to „Las” i różne 
zagadnienia z nim związane. Celem są wspólne, dwujęzyczne 
refleksje na temat lasu w kontekście językowym, historycznym, 
politycznym, ekonomicznym i kulturalnym, wszystko w 
kreatywnej formie. Młodzi powinni spojrzeć na swój region 
pod kątem zaproponowanej tematyki. Mogą zaprezentować 
osoby, dzieła literatury lub sztuki, tereny leśne albo konflikty 
interesów ze swojego regionu i inne, które mogą być też cieka-
we dla regionów partnerskich. Lasy odgrywają istotną rolę w 
wielu bajkach. Są też decydującym miejscem wydarzeń lub 
odpoczynku w literaturze, muzyce i sztuce. Wystarczy 
wspomnieć wiersze romantyczne Josepha von Eichendorffa 
czy obrazy Caspara Davida Friedricha. Obecnie lasy oprócz 
funkcji ochronnych i wypoczynkowych mają coraz większe 
znaczenie ekonomiczne. Postępujące zmiany klimatyczne 
stanowią zagrożenie dla lasów. Susze powodują częstsze 
pożary. Coraz częściej występują też ekstremalne warunki 
pogodowe z ulewnymi deszczami. Na zmiany klimatyczne 
wpływa również wycinka drzew na całym świecie, ponieważ 
skutkuje uwolnieniem dwutlenku węgla. Problem stanowi 
także nielegalna wycinka ostatnich fragmentów puszczy.

Prace są oceniane wg następujących kryteriów:

X oryginalność i jakość pracy konkursowej

Y odniesienie do tematu konkursu

[ stosowne do wieku ujęcie tematu

[ przejawy pracy zespołowej

\ uwzględnienie aspektu komunikacyjnego

Temat konkursu – „Las” – daje wiele możliwości:

 y Kreatywne odniesienie się do baśni, których centralnym  
punktem jest las.

 y Analiza dzieł literackich i dzieł sztuki o tematyce leśnej.

 y Stworzenie obrazowego portretu postaci, takich jak 
Georg Ludwig Hartig czy Alexander von Humboldt, którzy  
działali na rzecz ochrony lasów.

 y Przykładowe badanie skutków zmiany klimatu w
odniesieniu do lasu w danym regionie (pożary lasu).  

 y Badanie lasu jako przestrzeni życiowej zwierząt i roślin oraz  
jego funkcji ochronnej przed erozją i powodziami. 

 y Przekrój historyczny: Jak zmieniało się z czasem myślenie  
o lesie i postępowanie względem niego? Przed jakimi
zadaniami stoimy obecnie? 

 y Krytyczne podejście do aktualnego konfliktu interesów  
między ochroną przyrody a kwestiami gospodarczymi  
względem zachowania lasów w danym regionie. 

Prace konkursowe  
Przyjmujemy prace pisemne, powieści graficzne, obrazy, 
zdjęcia, filmy, słuchowiska oraz inne formy prezentacji. 

Warunki
Format:

 y W formie papierowej: maks. DIN A3 (29,7 × 42 cm)

 y W przypadku filmów, prezentacji w programie
PowerPoint lub słuchowisk: maks. 12 min.

 y Ogólnodostępny, możliwy do odczytu format  
 danych. 

 y Z zasady praca konkursowa powinna być  
dwujęzyczna. Językiem obcym winien być 
niemiecki, włoski, angielski, francuski lub polski.

 y Dwujęzyczne streszczenie pracy z przedstawieniem  
grupy/uczestnika z regionów Emilia-Romania, Nowa  
Akwitania i Wielkopolska musi być sporządzone  
w języku niemieckim.

 y W przypadku szkół akceptowane są tylko prace  
 grupowe.

 y Szczególnie mile widziane są klasy szkolne.

 y Członkowie stowarzyszeń, związków, gmin mogą  
też oddawać prace indywidualne, jednak
preferowane są prace zespołowe.

Złożona praca nie może być wcześniej publikowana. 
Wraz z przyznaniem nagród fundacji nagrody 
młodzieżowej otrzymuje prawa do pierwszej publikacji i 
prawo do długotrwałego udokumentowania 
wyróżnionej pracy na stronie internetowej 
Jugendpreisstiftung.  

Prace konkursowe są oceniane przez jury, do którego 
należą przedstawiciele wszystkich biorących udział w 
konkursie regionów. Decyzja jury w sprawie przyznania 
nagród jest ostateczna.  Wyłącza się odwocanie od 
decyzji na drodze prawnej.

Wald LasForêt Bosco
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