
 

 

SB YCGN - KONKURS VIDEO 

Wyniki konkursu video pod nazwą „PARTYCYPACJA 

OBYWATELSKA I AKTYWNOŚĆ MŁODZIEŻY W KRAJACH MORZA 

BAŁTYCKIEGO OCZAMI PROJEKTU SB YCGN”  organizowanego 

przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, w ramach projektu 

SB YCGN: 

1. TEMATYKA KONKURSU: 

Konkurs miał na celu przyczynić się do lepszego zrozumienia tego, jakimi niepowtarzalnymi walorami i 

dobrymi praktykami w dziedzinie młodzieży dysponują samorządy lokalne w: Polsce, Litwie, Szwecji. 

Działania umożliwiły uczestnikom - społecznościom, gminom, dzieciom w wieku szkolnym / studentom, 
społecznościom młodzieżowym, radom młodzieżowym i różnym zainteresowanym przedstawicielom 
młodzieży na: 
 - podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat sytuacji młodych ludzi w UE i przedstawienie miejsca 
oraz możliwości rozwoju w lokalnych społecznościach,   
- określenie możliwości i wyzwań życia młodych osób;  
- wypowiedzieć się na temat, co oznacza być aktywnym lub biernym obywatelem oraz jakie są tego 
korzyści i skutki; 
 

2. PODSUMOWANIE KONKURSU 

Komisja Konkursowa w składzie: 
Paulina Lieder, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 
Katarzyna Chrapka, Fundacja civis Polonus 
Małgorzata Samusjew, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 
Joanna Pietrasik, Fundacja Civis Polonus 
Marcin Żuchowski, , Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 
w trakcie spotkania online postanowiła nagrodzić i wyróżnić przesłane prace. 
 
Nadesłano łącznie 6 prac konkursowych, przygotowanych przez 29. uczestników, z których decyzją 
komisji tylko jedna nie spełniała wymogów formalnych.  
 
Decyzją Komisji Konkursowej postanowiono nagrodzić, zgodnie z regulaminem, trzy pierwsze miejsca 
oraz wyróżnić dwie pozostałe. 
 
Wszystkie filmy i klipy wyróżnia profesjonalizm, nieszablonowe podejście do tematu, autorski charakter 
prac.  
Podczas wyboru brano pod uwagę zaangażowanie, trud włożony w przygotowanie technicznej strony 
klipu oraz zrozumienie tematu.  
 
Wyróżnione prace to: 
Telšiai Young Riflemen za stworzenie filmu pod nazwą “Expectation vs reality“ 
Autorzy: Džesika Bartušytė, Povilas Stanys 
 



 

oraz 
 
Telsiai Žemaitės Gymnasium, member of the European Parliament Ambassador School Programme – 
za film pod tytułem “Petition“| 
Autorzy: Eglė Adomaitytė, Kotryna Vilkaitė, Kotryna Petkutė, Ugnė Petkutė, Jogilė Vaitkaitytė, Greta 
Gureckytė, Gabrielė Skiotytė 
 
Z kolei decyzją Komisji trzecie miejsce zajął film „Elbląscy młodzi obywatele dla partycypacji” 
przygotowany przez Młodzieżową Radę Miasta Elbląg w składzie: Adam Gronek, Alan Rynkiewicz, 
Kinga Gastoł, Łukasz Sosnowski, Anna Koronowska  
 
Na podium znaleźli się także twórcy filmu pod nazwą “Generation Europe is giving you a challenge - 
give an item the second chance“ przygotowany przez Telsiai Youth Center, w składzie: - Martyna 
Šiurkutė, Arianda Simanauskaitė, Deimantė Savickytė, Deimantė Vilkaitė, Jonas Aleksandravičius, 
Almantas Kasmauskas, Mykolas Banys, Ignas Videika. 
 
Pierwsze miejsce zajęła produkcja Młodzieżowej Rady Miasta Dzierzgoń „Civic activity of the Dzierzgoń 
youth council for local residents”, którą przygotowali: 
- Szymon Kamiński 
- Kacper Karabin 
- Maciej Leoniak 
- Mateusz Sitek 
 
Nagrody uzyskane przez zwycięzców to: tablet oraz pozostały sprzęt komputerowy, między innymi: 
myszki bezprzewodowe, słuchawki, pendrivy, ponadto zwycięzcy otrzymają gadżety promocyjne 
projektu YCGN: lunch boxy, parasolki, notesy, zestawy biurowe, bidony i inne. 
 
Każdy ze zwycięzców pierwszego miejsca otrzyma również szklaną statuetkę pamiątkową oraz dyplom. 
 
Pozostali uczestnicy otrzymają zestawy nagród w zależności od zajętego miejsca oraz dyplomy 
pamiątkowe. 
 
Dziękujemy wszystkim za nadesłane prace, zwycięzcom gratulujemy, życzymy realizacji planowanych 
przedsięwzięć oraz dalszych sukcesów  w zwiększaniu partycypacji obywatelskiej młodych. Wszystkim  
życzymy dalszych sukcesów w promocji aktywności młodych ludzi w lokalnych samorządach. 
 
Uwaga! W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną – nagrody zostały wysłane Pocztą Polską do 
lokalnych koordynatorów konkursu filmowego, którzy są odpowiedzialni za doręczenie uczestnikom 
nagród. 
 
Koordynatorami są: 

- Pan Ryszard Świder – Dzierzgoń  - Rikardo8@poczta.onet.pl 
- Pan Arūnas Juška – Telšiai Lithunia - arunas.juska@telsiai.lt  
- Pan Bogusław Walewski – Elbląg – bogania@wp.pl  
 
W przypadku pytań i ustalenia terminu odbioru nagród prosimy o kontakt z koordynatorami lokalnymi. 

Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie zaakceptowane prace zostaną opublikowane na stronie 

Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz grupie Facebook projektu! 
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