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                                   REGULAMIN  

                    OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

         40 LAT SOLIDARNOŚCI  NA LUBELSZCZYŹNIE 

       – LUBELSKI LIPIEC 1980 

       „Stąd ruszyła lawina…” 

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach 

wśród odwróconych plecami i obalonych w proch 

ocalałeś nie po to aby żyć 

masz mało czasu trzeba dać świadectwo 

Zbigniew Herbert Przesłanie Pana Cogito 

 

I. Organizator konkursu: Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w Lublinie. 

II. Cele konkursu:  

Cel główny: Poznanie i przedstawienie w  formie paranaukowej lub artystycznej osobistych 

refleksji lub wizji wydarzeń historycznych dotyczących Lubelskiego Lipca 1980                        

oraz przesłania Solidarności  dla przyszłych pokoleń. 

Cele szczegółowe: 

-  Zwrócenie uwagi na ponadczasowe wartości płynące z wydarzeń Lubelskiego Lipca    

   1980. 

-  Upowszechnienie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań najnowszą historią małej i dużej    

    Ojczyzny. 

-  Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych w oparciu o przykłady i wzory  

    zachowań w okresie Lubelskiego Lipca i tworzącej się Solidarności. 

-  Uświadomienie społecznego i politycznego znaczenia wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980    

    dla Lubelszczyzny i całej Polski. 

-  Pobudzenie  wyobraźni i rozwijanie zdolności wyrażania osobistych refleksji lub wizji  

    artystycznych dzieci i młodzieży.  

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

podstawowych i ponadpodstawowych, jak również studentów z całej Polski. W konkursie 

przewiduje się dwa etapy: szkolny - mający na celu wyłonienie laureatów danej szkoły                      

i finalny - wyłaniający  zwycięzców. Dla studentów powołana zostanie Międzyuczelniana 

Komisja Konkursowa, która dokona wyboru zwycięzców. 

IV. Na etapie finalnym projekty konkursowe nadesłane przez szkoły, biorące udział 

w konkursie, oceniać będą profesjonalne Komisje Konkursowe powołane przez Zarząd 

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ ”Solidarność” w Lublinie, Regionalną Sekcję 
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Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie przy współudziale Kuratora Oświaty 

w Lublinie, IPN Odział Lublin, OZ NSZZ „Solidarność” Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II  i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. 

1. Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół, które przystąpiły                   

do konkursu wyłonią po jednej pracy w każdej kategorii. 

2. Spośród zgłoszonych przez Szkolne Komisje Konkursowe prac powołane przez 

Organizatora konkursu Komisje wybiorą laureatów w poszczególnych kategoriach 

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

Komisji są ostateczne i niepodważalne. 

3. W  każdej kategorii  ocenie podlegać będzie:  

- oryginalność i pomysłowość projektu, 

-  trafność doboru tematu, 

-  staranność wykonania. 

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

zostaną szczegółowo powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. 

5. Nagrody i wyróżnienia należy odbierać osobiście w dniu finału konkursu. 

6. 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 (m. in. laptop za I miejsce w każdej 

kategorii, za pozostałe miejsca przewiduje się równie atrakcyjne nagrody). Wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.  

- Nagrodzone filmy/wywiady zostaną wyemitowane przez Telewizję Lublin                                

oraz na platformach cyfrowych NSZZ "Solidarność". 

- Najlepsze prace literackie i eseje historyczne będą sukcesywnie publikowane 

w miesięczniku "Czas Solidarności". Przewiduje się też publikację zbiorową. 

- Nagrodzone prace plastyczne: malarstwo, rysunek i grafika zostaną wystawione  w dniu 

finału konkursu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. 

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 odwrocie 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. 
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VII. Kategorie konkursowe: 

1. Film: wywiad/reportaż historyczny/grafika komputerowa (maksymalnie do 10 min). 

2. Praca plastyczna: malarstwo, rysunek, grafika (w formacie nie mniejszym niż A3 (297-

420 mm) i nie większym niż B1 (707x1000 mm). 

3. Prace literackie: wiersz; opowiadanie, nowela lub esej historyczny (maks. 15 tys. 

znaków). 

VIII. Kategorie wiekowe: 

1. Klasy 6 - 8 szkoły podstawowej.  

2. Młodzież szkół ponadpodstawowych.  

3. Młodzież studencka. 

IX. Wyłonione przez Szkolne Komisje Konkursowe prace opatrzone adnotacją 

(metryczką) należy przesłać na adres Organizatora Konkursu: 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ ”Solidarność”, 20-109 Lublin, 

ul. Królewska 3, z dopiskiem „Konkurs” 

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 25 marca 2020 roku. Dla zachowania  terminu 

decydującym jest  data stempla pocztowego na dokumencie przesyłki. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu 21 maja 2020 roku. 

8. Uroczysta gala i wręczenie nagród odbędą się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

Jana Pawła II w Lublinie 9 czerwca 2020 roku. 



4 
 

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

warunkiem podania, że praca została wykonana na Konkurs 40 LAT SOLIDARNOŚCI                   

NA LUBELSZCZYŹNIE - LUBELSKI LIPIEC 1980 - „Stąd ruszyła lawina…”   

 

XI. Zalecana literatura: 

1. Choma-Jusińska M., Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980, Lublin 2009. 

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

„Solidarność”, Lublin 2000. 

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

Lublin 2014. 

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

5. Gawrysiakowa J., Józwik M., NSZZ „Solidarność” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

1980-2010, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015. 

6. Jan Paweł II, Nie ma solidarności bez miłości, Biały Kruk Sp.z o.o., Kraków 2005.  

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

komunizmu w latach 1980-1989, Sandomierz 2011. 

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

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

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

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

10. Na początku był Lipiec. Materiały z sympozjum naukowo-historycznego KUL, 7 czerwca 

2005r., pod red.  Piotra Gacha. 

11. Lubelski lipiec 1980 - pieśń w wykonaniu K. Cugowskiego, utwór skomponowany 

w 35 rocznicę Lubelskiego Lipca (dostępna w internecie). 

12. Przed Sierpniem był Lipiec. Na podstawie materiałów z konferencji „Lubelski Lipiec. 

Dziedzictwo Solidarności”, Lublin, 14 czerwca 2010 roku. 

13. Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II. Wybór tekstów, wybór i przedmowa Rynio A., 

Fundacja Servire Veritati IEN, Lublin 2005. 

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

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

15. Zaczęło się w Lipcu, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2015.  

16. Zajączkowski S., Kijuc J., Hajnas J., Ale w radiu nic nie mówili. Konkurs o Lubelskim 

Lipcu 1980, Lublin 2015. 
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17. Zaporowski Z., Szumiło M., NSZZ Solidarność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w latach 1980-1981, Lublin 2011. 

18. https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13636,Zaczelo-sie-w-Lipcu-Solidarnosc-w-
Regionie-Srodkowo-Wschodnim-1980-1989.html (link do wystawy o Lipcu 1980). 

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

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

 

XII. Dane dodatkowe Organizatora Konkursu 

tel.  81 53 20 811 

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

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

 

Przewodnicząca Finalnych Komisji Konkursowych: dr hab. Alina Rynio 

e-mail: memor@kul.pl 

tel. 697 523 370 

 

XIII. Załączniki do Konkursu (do pobrania ze strony Organizatora): 

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. 

     

   Przewodniczący 

 
Główny Organizator Konkursu 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność” 

 

 

               

 

 

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13636,Zaczelo-sie-w-Lipcu-Solidarnosc-w-Regionie-Srodkowo-Wschodnim-1980-1989.html
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13636,Zaczelo-sie-w-Lipcu-Solidarnosc-w-Regionie-Srodkowo-Wschodnim-1980-1989.html
http://www.solidarnosc.org.pl/
http://www.solidarnosc.org.pl/
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                                                                                                                                                            Załącznik nr 1 

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

 
Karta zgłoszenia do konkursu  40 LAT SOLIDARNOŚCI NA LUBELSZCZYŹNIE – LUBELSKI LIPIEC 1980r.  

 
KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE 
PODPISAĆ 

 

Dane uczestnika konkursu 

Imię i nazwisko   

Klasa  

Dane szkoły zgłaszającej uczestnika 

Nazwa szkoły  

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

Nr telefonu szkoły  

Adres e-mail szkoły  

Dane rodzica lub opiekuna  

Imię i nazwisko   

Nr telefonu   

Adres e-mail   

Kategoria w jakiej zgłaszana jest praca1 

 praca pisemna  praca plastyczna  film 

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”. 
 

 
1 Proszę zaznaczyć jedną kategorię w której zgłaszana jest praca konkursowa 
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                                                                                                                                       Załącznik nr  2                   

Wzór metryczki pracy konkursowej. 

 

1. Imię i nazwisko autora:.............................................................................................. 

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

3.  Kategoria wiekową uczestnika:…………………………………………………. 

4. Kategoria konkursowa pracy:………………………. ………………………….. 

5. Imię i nazwisko opiekuna:………………………………………………………… 

6. Adres szkoły:……………………………………….. ……………………………. 

7. 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 Lubelskim Lipcem 1980, jeśli będzie taka możliwość można załączyć oryginały  lub kopie 

(można  sfotografować w dobrej rozdzielczości). Będą cennymi załącznikami do wywiadu. 

 

 

Pytania pomocnicze: 

1.  W jakim zakładzie pracy i na jakim stanowisku był Pan/Pani  zatrudniony/zatrudniona 

w czasie strajków lubelskich? 

2. Na jakim etapie protestów zaangażował się/zaangażowała się Pan/Pani w działania 

komitetu strajkowego? 

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

4.  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 karierę 

zawodową?  
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                                                                                                                                                 Załącznik nr 4 a                 
                                                                                          (osoby niepełnoletnie) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE 40 LAT 
SOLIDARNOŚCI  NA LUBELSZCZYŹNIE - LUBELSKI LIPIEC 1980 -                    

„Stąd ruszyła lawina…” 
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 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 KONKURSIE  
40 LAT SOLIDARNOŚCI  NA LUBELSZCZYŹNIE  

LUBELSKI LIPIEC 1980 - „Stąd ruszyła lawina…” 
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  

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 


