
REGULAMIN KONKURSU 

„DROGI  DO WOLNOŚCI” 

  

Informacje ogólne: 

 Konkurs „Drogi do wolności” jest sposobem kształtowania postaw obywatelskich, 

poznania najnowszej historii swojego kraju i stanowi cenną inicjatywę edukacyjną. 

 Głównymi celami są: 

o zapoznanie młodzieży z sytuacją społeczno-polityczną i gospodarczą w Polsce w 

latach 1970-1990, 

o budowanie wśród uczniów patriotyzmu, odpowiedniej postawy obywatelskiej, a także 

dumy z dokonań Polaków, 

o umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. 

  

Zakres pytań konkursowych: 

 sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza i kulturalna społeczeństwa polskiego w latach  

1970 - 1990 (zakres ogólny), 

 polityka gospodarcza ekipy E. Gierka i jej konsekwencje 

 przyczyny, przebieg i konsekwencje protestów i wystąpień robotniczych w latach 1970, 

1976, 1980 (strajki lipcowe i sierpniowe, porozumienie sierpniowe i utworzenie NSZZ 

Solidarność), 

 utworzenie i działalność opozycji demokratycznej w PRL po 1976 r. 

 stan wojenny, jego przebieg i konsekwencje oraz represje i formy oporu społecznego w 

latach 80. 

 wydarzenia lat 1988-1989 – strajki 1988 r., debata Wałęsa – Miodowicz, rozmowy 

Okrągłego Stołu i ich postanowienia, wybory do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 roku. 

 utworzenie rządu T. Mazowieckiego, powrót do nazwy RP, transformacja ustrojowa i 

wybory prezydenckie w 1990 r. 

 główne postaci sceny politycznej lat 1970 - 1990 

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 13 – 16 lat zamieszkałej na terenie 

gminy Słupno.  

2. Zgłoszenia (elektroniczne) do konkursu należy przesłać na adres e-mail 

promocja@slupno.eu do dnia 24.05.2019, podając imię, nazwisko, datę urodzenia, adres 

zamieszkania, tel. kom. e-mail oraz nazwę szkoły. Zgłoszeń mogą dokonywać nauczyciele, 

rodzice lub sami uczniowie.  

3. W przypadku dużej ilości chętnych Organizator zastrzega sobie prawo eliminacji przed 

finałowym konkursem głównym. 

4. Konkurs odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Słupno,  

ul. Miszewska 8a, o godzinie 9.00 

mailto:promocja@slupno.eu


5. Konkurs będzie składa się z trzech etapów: 

a) pierwszy etap będzie polegał na wypełnieniu testu wiedzy (limit czasu 45 min.),  

b) w drugim etapie uczestnicy konkursu zaprezentują, przygotowaną przez siebie, prezentację  

multimedialną dotyczącą tematyki konkursu składającą się z maks. 15 slajdów (czas trwania 

prezentacji ok. 5 min.), 

c) trzeci etap – finałowy, będzie polegał na odpowiedzi na trzy pytania, przygotowane przez 

ekspertów. 

6. Weryfikacja wyników odbędzie się wg opracowanego przez komisję konkursową klucza 

odpowiedzi. 

7. Jury oceniające prace konkursowe będzie się składać z osób wyznaczonych przez 

Organizatora. 

8. Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w terminie określonym 

przez Organizatora. 

9. Zwycięzcy konkursu otrzymają karty prezentowe o wartości: 

1 miejsce – 300 zł 

2 miejsce – 200 zł 

3 miejsce – 100 zł 

 

           Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

          Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu będzie  możliwość 
          wyjazdu do Sejmu RP w dniu 18 czerwca 2019 r. 

 

10. Organizatorem konkursu jest Gmina Słupno. 

Konkurs został objęty patronatem przez Wójta Gminy Słupno Marcina Zawadkę. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych  

na następujących polach eksploatacji: 

o wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci internetowej (strona internetowa Gminy 

Słupno, facebook), 

o rozpowszechnianie wyników konkursu, a także nazwisk osób, które otrzymają nagrody i 

wyróżnienia 

o wykorzystanie zdjęć z konkursu w materiałach wydawniczych i informacyjnych. 

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

Kontakt z Organizatorem: 

 e-mail: promocja@slupno.eu 

 tel. 24 267 95 81 

 

Literatura (do wyboru - rozdziały podręczników i opracowań, dotyczące lat 1970 - 1990) 

- szkolne podręczniki historii, obejmujące lata 1970 – 1990 w Polsce. 

- strony internetowe, dotyczące lat 1970 – 1990 w Polsce (np. Grudzień 1970, Czerwiec 1976, 

Sierpień 1980, stan wojenny, Okrągły Stół, wybory 4 czerwca 1989 r.) oraz osób, które miały 

wtedy wpływ na sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą (np. I sekretarze KC PZPR, 

premierzy, działacze opozycji politycznej i „Solidarności”) 



- Dudek Antoni, Historia polityczna Polski 1989 – 2005, Kraków 2007. 

- Dziurok Adam, Gałęzowski Marek, Kamiński Łukasz, Musiał Filip, wyd. IPN,  

Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918 – 1989, Warszawa 2010. 

- Eisler Jerzy, Grudzień 1970. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2000. 

- Historia Polski, t. 16, A. Paczkowski, A. Chwalba, Polska od 1939 do czasów 

współczesnych, Warszawa 2008. 

- Radziwiłł Anna, Roszkowski Wojciech, Historia 1945 – 1989. Podręcznik dla szkół 

średnich, Warszawa 1994. 

- Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914 – 2015, Warszawa 2017. 

- Roszkowski Wojciech, Najnowsza historia Polski 1980 – 2006, Warszawa 2007. 

- Sasanka Paweł, Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006. 

- Solidarność podziemna 1981 – 1989, pod red. Andrzeja Friszke, Warszawa 2006. 

- Skórzyński Jan, Pernal Marek, Gdy niemożliwe stało się możliwe. Kalendarium Solidarności 

1980-89, Warszawa 2005. 

 


