
 

„WOLNI Z WOLNYMI – RÓWNI Z RÓWNYMI. 450. ROCZNICA ZAWARCIA UNII 

LUBELSKIEJ” 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW 

 

Cele konkursu 

Głównym celem konkursu jest pogłębienie i upowszechnienie wiedzy młodzieży 

szkolnej z województwa lubelskiego na temat najważniejszego wydarzenia 

historycznego związanego z naszym regionem – Unii Lubelskiej. Konkurs jest 

wydarzeniem wpisującym się w obchody 450. rocznicy zawarcia unii między 

Polską a Litwą w 1569 roku, co zapoczątkowało istnienie Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Popularyzacja wiedzy o tym wydarzeniu buduje świadomość 

narodową młodego pokolenia, wzmacnia postawy patriotyczne i dumę z bycia 

Polakiem oraz mieszkańcem Lubelszczyzny. 

Zasady konkursu 

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa wyłoniona przez Regionalny 

Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie w porozumieniu z Lubelskim 

Urzędem Wojewódzkim oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie .  

W konkursie biorą udział uczniowie klas 1-2 szkół średnich z województwa 

lubelskiego. Wszyscy chętni do wzięcia udziału powinni wykazywać się wiedzą 

dotyczącą Unii Lubelskiej oraz historii Polski XVI wieku - szczególnie zalecamy 

skorzystanie z dołączonego wykazu lektur. Konkurs składa się  z dwóch etapów: 

szkolnego i finałowego. Etap szkolny przeprowadzany jest na podstawie testu, 

przesłanego drogą elektroniczną do szkół (na podany adres e-mail) w dniu jego 



przeprowadzenia. Uczniowie rozwiązują test w czasie 60 minut, pod nadzorem 

nauczyciela odpowiedzialnego za jego przeprowadzenie. Eliminacje w szkołach 

powinny odbyć się 22 maja 2019 r.  

Z każdej szkoły może być wyłonionych maksymalnie dwóch uczniów, którzy w 

eliminacjach uzyskali co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Nauczyciele, 

odpowiedzialni za przeprowadzenie etapu szkolnego, powinni niezwłocznie 

(najpóźniej nazajutrz) przesłać wyniki drogą mailową oraz oryginał testu 

pocztą tradycyjną na adres organizatora.  

Finał wojewódzki planowany jest na dzień 7 czerwca 2019 r. i odbędzie się w 

Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Ten Etap będzie miał formę 

kwizu multimedialnego. Urządzenia niezbędne do przeprowadzenia testu 

zapewnia organizator.  Dokładne informacje na temat finałów zostaną 

przesłane do szkół, których uczniowie zakwalifikowali się do tego etapu.  

Gala finałowa 

Uroczysta gala konkursu „Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi” odbędzie się w 

dzień rozgrywek finałowych. Planowane jest przyznanie 3 atrakcyjnych nagród 

laureatom konkursu oraz wyróżnień uczniom, którzy podczas konkursu uzyskali 

dobre wyniki. 

Kontakt 

Szkoły chętne do udziału konkursie prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną na 

adres: rodm@rodm-lublin.pl w temacie wiadomości wpisując: Wolni z Wolnymi 

– Równi z Równymi – konkurs dla szkół średnich. 

Wszelkie pytania na temat konkursów prosimy kierować bezpośrednio do 

koordynatora konkursu: 



Bartosz Czajka,  

konsultant RODM w Lublinie 

e-mail:  bartosz.czajka@rodm-lublin.pl 

 

Organizatorzy: 


