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REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  

„NASZ JEST TEN DZIEŃ” Z OKAZJI 40. ROCZNICY PROTESTÓW 

NAUCZYCIELI LUBELSZCZYZNY PRZECIWKO WŁADZY 

KOMUNISTYCZNEJ. 

 

I. Organizatorzy konkursu: Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie, Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Lublinie. 

Patronat honorowy: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Lubelski, Kuratorium Oświaty w 

Lublinie, Instytut Andersa. 

II. Cele konkursu:  

Cel główny: Poszerzenie wiedzy uczniów o wydarzeniach związanych z protestami 

nauczycieli Lubelszczyzny przeciwko władzy komunistycznej w 1981 roku oraz 

zaangażowanie społeczności szkolnych w upamiętnienie tych wydarzeń. 

Cele szczegółowe: 

• Zwrócenie uwagi na ponadczasowe wartości płynące z wydarzeń 1981 roku, 

• Upowszechnienie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań najnowszą historią małej i 

dużej Ojczyzny, 

• Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych w oparciu o przykłady i 

wzory zachowań społeczności szkolnych w 1981 roku, 

• Uświadomienie znaczenia wydarzeń protestów szkolnych na Lubelszczyźnie, 

• Pobudzenie  wyobraźni i rozwijanie zdolności wyrażania osobistych refleksji lub 

wizji artystycznych dzieci i młodzieży,  

• Rozwój kreatywności i nowych form przekazywania wiedzy o wydarzeniach 

historycznych wśród uczniów i nauczycieli. 

III. Konkurs  ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów wszystkich szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Uczniowie tworzą prace 

samodzielnie bądź w zespołach do 4 osób pod opieką nauczyciela. 

IV. Konkurs jest jednoetapowy. Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Komisję 

Konkursową złożoną z przedstawicieli organizatorów spośród nadesłanych przez szkoły prac. 

  

1. Spośród zgłoszonych przez szkoły prac Komisja wybierze laureatów w dwóch 

kategoriach wiekowych (nie więcej niż trzy prace w każdej kategorii). Werdykty 

Komisji są ostateczne i niepodważalne. 
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2. W  każdej kategorii  ocenie podlegać będzie:  

 

 

• oryginalność i pomysłowość projektu, 

• trafność doboru tematu, 

• staranność wykonania. 

 

3. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci i ich opiekujący się nimi nauczyciele 

zostaną szczegółowo powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. 

4. Nagrody i wyróżnienia należy odbierać osobiście w dniu gali finałowej konkursu. 

5. Organizator nie odsyła  prac uczniów przesłanych na konkurs i nie wysyła nagród drogą 

pocztową. 

V. W każdej kategorii konkursowej przewidziane są atrakcyjne nagrody                                 

dla uczestników i wyróżnienia dla  nauczycieli. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają 

dyplomy.  

- Nagrodzone prace zostaną zamieszczone w formie cyfrowej na stronach internetowych i w 

mediach społecznościowych Organizatorów oraz Partnerów konkursu. Zostaną także 

zaprezentowane podczas uroczystej gali finałowej.  

VI. Warunki uczestnictwa: 

- Wszystkie nadsyłane prace powinny mieć charakter autorski i indywidualny, nie mogą być 

nigdzie wcześniej publikowane i wykorzystywane w innych konkursach. Organizatorzy 

konkursu zastrzegają sobie prawo weryfikacji ewentualnych plagiatów. 

- Uczestnicy konkursu mają za zadanie nadać tytuł swojemu projektowi. 

- Każda praca powinna zostać opatrzona na adnotacją (metryczką) zawierającą: imię i 

nazwisko autora, tytuł pracy, kategorię wiekową i konkursową pracy, imię i nazwisko 

opiekuna, adres szkoły oraz  kontakt telefoniczny i e-mailowy. 

VII. Prace mogą powstać w formie:  

• wystawy (konieczna dokumentacja fotograficzna lub filmowa wraz z opisem),  

• filmu edukacyjnego,  

• zapisu wywiadu ze świadkami historii,  

• rekonstrukcji historycznej (konieczna dokumentacja fotograficzna lub filmowa wraz z 

opisem), 

• gry miejskiej (konieczna dokumentacja fotograficzna lub filmowa wraz z opisem), 

• gry planszowej, 
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• strony internetowej/bloga, 

• audycji radiowej/podcastu, 

• innej formy upamiętnienia w przestrzeni szkolnej lub publicznej.  

 

VIII. Kategorie wiekowe: 

1. Klasy 6 - 8 szkoły podstawowej.  

2. Młodzież szkół ponadpodstawowych.  

IX. Prace opatrzone adnotacją (metryczką) należy przesłać na adres Organizatora Konkursu: 

Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ ”Solidarność”, 

20-109 Lublin, ul. Królewska 3, z dopiskiem „Konkurs” 

lub pocztą elektroniczną na adres: oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl 

X. Niezbędne informacje dla uczestników konkursu: 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz 

Organizatora, o czym jest  mowa na zasadach określonych w ustawie o prawach autorskich                  

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631) oraz do publikacji w wydawnictwach 

wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w internecie bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. 

2. Dane osobowe uczestników konkursu i ich opiekunów są chronione zgodnie z ustawą                   

z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.  Uczestnicy wyrażają zgodę                              

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych w zakresie 

niezbędnym do realizacji konkursu. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykonanie zdjęć i materiałów 

multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie. 

4. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

6. Organizator zastrzega możliwość wykorzystania prac i ich publikacji w celach naukowych, 

edukacyjnych, promocyjnych z zachowaniem praw autorskich. 

6. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 19 listopada 2021 roku. Dla zachowania  terminu 

decydującym jest  data stempla pocztowego na dokumencie przesyłki. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 grudnia 2021 roku podczas uroczystej gali z 

udziałem autorów prac wyróżnionych oraz nagrodzonych. Pozostali uczestnicy 

otrzymają dyplomy i podziękowania w późniejszym terminie na adres szkoły. 

8. Uroczysta gala i wręczenie nagród odbędą się w Trybunale Koronnym w Lublinie 

9. Autorzy zachowują pełne prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod 

warunkiem podania, że praca została wykonana na Konkurs  
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XI. Zalecana literatura: 

1. Dąbrowski M., Lubelski Lipiec 1980, Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność”, Lublin 2000. 

2. Dąbrowski M., NSZZ ”Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980-1981, 

Lublin 2014. 

3. Encyklopedia „Solidarności” (dostępna w internecie). 

4. Kitówna Z., ”Nasz jest ten dzień”. Nauczyciele Regionu Środkowo-Wschodniego wobec 

komunizmu w latach 1980-1989, Sandomierz 2011. 

5. Łupina Z., Solidarność nauczycielska Regionu Środkowowschodniego 1980-1989, Zarząd 

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ ”Solidarność”, Lublin 2009. 

6. NSZZ ”Solidarność” na Lubelszczyźnie 1980-1981, Wybór źródeł, wstęp, wybór źródeł 

i opracowanie Choma-Jusińska, M., Dąbrowski  M., IPN, Lublin 2011. 

7. Stąd Ruszyła lawina.... Region Środkowowschodni NSZZ ”Solidarność” 1980-1989, 

red. naukowa Gach P.P., Norbertinum, Lublin 2006. 

8. Nowak K. (red.), Alfabet Solidarności, Gdańsk 2020, publikacja dostępna w wersji 

cyfrowej na stronie: https://www.ids1980.pl/index.php/publikacje/ebook-alfabet-solidarnosci 

9. Wszelkie publikacje i materiały archiwalne (także z zasobów prywatnych) dotyczące NSZZ 

”Solidarność” (www.solidarnosc.org.pl/lublin).  

 

XII. Dane dodatkowe Organizatorów Konkursu 

 

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność” w Lublinie 

e-mail: oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl 

Strona internetowa : www.solidarnosc.org.pl/lublin  

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie 

e-mail: rodm@rodm-lublin.pl 

strona internetowa: www.rodm-lublin.pl 

 

Koordynator konkursu: Bartosz Czajka (RODM Lublin) 

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

https://www.ids1980.pl/index.php/publikacje/ebook-alfabet-solidarnosci
http://www.solidarnosc.org.pl/
http://www.solidarnosc.org.pl/
mailto:rodm@rodm-lublin.pl
http://www.rodm-lublin.pl/
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tel. 665-297-372 

 

XIII. Załączniki do Konkursu: 

Załącznik nr 1. Zgłoszenie Szkoły do udziału w Konkursie. 

Załącznik nr 2. Wzór metryczki pracy konkursowej. 

Załącznik nr 3.  Załącznik do wywiadu – pytania pomocnicze. 

Załącznik nr 4(a lub b). Załącznik do RODO. 
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                Załącznik nr 1 

…………..…………………………………… 
Pieczątka szkoły z adresem 

 
Karta zgłoszenia do Wojewódzkiego Konkursu „Nasz jest ten dzień” z okazji 40. rocznicy protestów 
nauczycieli Lubelszczyzny przeciwko władzy komunistycznej..  

 
KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE 
PODPISAĆ 

 

Dane uczestników konkursu 

Imiona i nazwiska   

 

 

 

 

Klasa  

Dane szkoły zgłaszającej uczestnika 

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  
(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)  

Nr telefonu szkoły  

Adres e-mail szkoły  

Dane nauczyciela - opiekuna  

Imię i nazwisko   

Nr telefonu   

Adres e-mail   

Tytuł zgłaszanej pracy 

Tytuł zgłaszanej pracy: 

 
 

 
…………..…………………………………… 
(data i podpis dyrektora szkoły) 

 
Wypełnioną kartę zgłoszenia, pracę lub podpisany zgodnie z Regulaminem (pkt. VI) nośnik CD                     
lub DVD lub inny nośnik pamięci należy przesłać na adres: Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego 
NSZZ ”Solidarność”; 20-109 Lublin; ul. Królewska 3, z dopiskiem „Konkurs” lub drogą mailową: 
oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl. 
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                                                                                                                                       Załącznik nr  2                   

Wzór metryczki pracy konkursowej. 

 

1. Imiona i nazwiska autorów:.............................................................................................. 

2.  Tytuł pracy:……………………………………………………………………… 

3.  Kategoria wiekowa uczestników:…………………………………………………. 

4. Imię i nazwisko opiekuna:………………………………………………………… 

5. Adres szkoły:……………………………………….. ……………………………. 

6. Kontakt telefoniczny i e-mailowy:…………………………………………………. 
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   Załącznik nr 3                  

 

Potrzebne informacje wyjściowe: 

 

1.  Imię, nazwisko, wiek osoby, z którą przeprowadza się wywiad.  

2.  Aktualne zdjęcie osoby oraz inne zdjęcia z tamtego okresu. 

3.  Zdjęcia,  pamiątki,  ulotki  i  inne  przedmioty,  które  mają  jakikolwiek   związek  z 

protestami szkolnymi na Lubelszczyźnie (1981), jeśli będzie taka możliwość można załączyć 

oryginały  lub kopie (można  sfotografować w dobrej rozdzielczości). Będą cennymi 

załącznikami do wywiadu. 

 

 

Pytania pomocnicze: 

1.  W jakiej szkole Pan/Pani pracował/uczył się podczas protestów w 1981 roku? 

2. Jak przebiegał protest w Pana/Pani szkole? 

3.  Czy pełnił/pełniła Pan/Pani jakąś funkcję społeczną w czasie protestów? 

4.  Czy, a jeśli tak to w jaki sposób angażował się Pan/Pani w działania Solidarności po jej 

powstaniu? 

5.  W jaki sposób zaangażowanie w ruch „Solidarności” wpłynęło na Pana/Pani naukę/karierę 

zawodową?  
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                                                                                                                                                 Załącznik nr 4 a                 
                                                                                          (osoby niepełnoletnie) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ  
W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE „NASZ JEST TEN DZIEŃ” ORAGANIZOWANYM Z 

OKAZJI 40. ROCZNICY PROTESTÓW NAUCZYCIELI LUBELSZCZYZNY PRZECIWKO 

WŁADZY KOMUNISTYCZNEJ 

 

I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWCYH ORAZ 
POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I 

AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW 

 

 
1. Zapoznałem się z regulaminem, akceptuję jego zapisy i wyrażam zgodę na udział mojego   

dziecka............................................................................................  w ww.  Konkursie.      

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka                          

oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, klasy                    

i nazwy oraz adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie                             

z ustawą  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2019, poz. 1781 tekst jednolity).  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje  

dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej Organizatora Konkursu                           

oraz w innych formach utrwaleń.  

 

 
          ………………                                                             ……………………………………………………………………. 

Data                                                        Czytelny podpis  
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                                                                                                                                                         Załącznik nr 4 b                         
                                                                                                                                                       (osoby pełnoletnie) 
                

 

 

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 
„NASZ JEST TEN DZIEŃ” Z OKAZJI 40. ROCZNICY PROTESTÓW 

NAUCZYCIELI LUBELSZCZYZNY PRZECIWKO WŁADZY 
KOMUNISTYCZNEJ.I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWCYH ORAZ 
POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I AKCEPTACJA 

JEGO ZAPISÓW 

 

1. Zapoznałem się z regulaminem, akceptuję jego zapisy i wyrażam zgodę na udział                            

w ww.  Konkursie.      

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu mojego wizerunku                    

oraz przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, wieku,  i nazwy oraz adresu 

uczelni)  w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą  o ochronie 

danych osobowych  (Dz. U. 2019, poz. 1781 tekst jednolity).  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez mnie 

pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz w innych formach 

utrwaleń. 

 

 
          ………………                                                                          ……………………………………………………………………. 

Data                                                                  Czytelny podpis  

           

 

 

 

 

 

 

 

 


