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Kapituła Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman 
 

Skład podstawowy: 

 

• Agnieszka Holland (przewodnicząca) 

• Anna Edelman 

• Aleksander Edelman 

• Bożena Grzywaczewska 

• Marianna Grzywaczewska 

• Urszula Hibner 

• Maria Keller-Hamela (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) 

• dr Monika Sajkowska (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) 

• dr Janina Sonik 

• Liliana Sonik 

• Barbara Toruńczyk (Fundacja Zeszytów Literackich) 

• Zofia Winawer 

• Edyta Wróblewska 

 

Sekretarz: 

 

• Marta Skierkowska 

 

Regulamin Kapituły 
 

1. Pierwszy skład Kapituły Nagrody i jej Przewodniczący powołany jest przez jej inicjatorów – Fundację 

Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundację Zeszytów Literackich. 

 

2. Powołanie do Kapituły następuje na czas nieokreślony. Członkostwo w Kapitule wygasa  

w przypadku: 

 

a. rezygnacji członka Kapituły; 

b. śmierci członka Kapituły; 

c. odwołania członka Kapituły – w trybie określonym w punkcie 4. 

 

3. Rezygnacja z członkostwa w Kapitule dokonana winna być w formie pisemnej. 

 

4. Członkowie Kapituły odwoływani są przez jednomyślną decyzję Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom 

Siłę i Fundacji Zeszytów Literackich, za zgodą Kapituły wyrażoną uchwałą zwykłej większości głosów 

dotychczasowych członków Kapituły. Członek, którego dotyczy odwołanie, jest wyłączony z 

głosowania. Dzieci Patronki nagrody – członkowie Kapituły mają prawo veta. 
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5. Tryb przewidziany w zdaniu poprzedzającym stosuje się do powoływania nowych członków 

Kapituły. Maksymalna liczba członków Kapituły nie może przekroczyć 15 osób. 

 
6. Do Kapituły, na jednoroczną kadencję, powoływany jest Laureat Nagrody w roku poprzednim. 

 

7. Członkostwo w Kapitule jest funkcją honorową; za udział w pracach Kapituły, w tym w jej 

posiedzeniach, nie przysługuje wynagrodzenie. Zapis ten stosuje się także do przewodniczenia 

Kapitule oraz pełnienia funkcji Sekretarzy Kapituły. 

 

8. Do obowiązków Kapituły należy: 

 

a. analiza nominacji do Nagrody; 

b. wytypowanie, przez każdego Członka, spośród nadesłanych zgłoszeń 3 faworytów; 

c. wybór Laureata poprzez głosowanie wszystkich Członków Kapituły na kandydata spośród 

wytypowanej poprzednio listy; 

d. udział – w miarę możliwości – w ceremonii wręczenia Nagrody; 

e. promocja – w miarę możliwości – Patronki, Nagrody oraz jej laureatów. 


