
 

 

 REGULAMIN KONKURSU  

 
„KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE, JAKBY CAŁY ŚWIAT RATOWAŁ” 

 
ŚWIADECTWA I WSPOMNIENIA  POLAKÓW,  
KTÓRZY ANGAŻOWALI SIĘ W POMOC ŻYDOM  

W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 
 
 

HONOROWY PATRONAT 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

PATRONAT MEDIALNY 

TELEWIZJA POLSKA ODDZIAŁ W LUBLINIE 

POLSKIE RADIO LUBLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY 

 Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL 

Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów 

Europy Środkowej i Wschodniej KUL 

 Fundacja Rozwoju KUL 

 IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie 

 

UCZESTNICY  

 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa 

lubelskiego. 

 

CELE KONKURSU 

1. Promowanie postaw patriotycznych, 

2. Przywracanie pamięci o polsko – żydowskiej przeszłości Lubelszczyzny, 

3. Poznanie losu Żydów w czasie Zagłady, 

4. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat tragedii Holokaustu i wielokulturowego 
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dziedzictwa na Lubelszczyźnie, 

5. Upamiętnienie ofiar masowej zagłady, 

6. Kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie wrażliwości na odmienność 

kulturową, etniczną i religijną, 

7. Przeciwdziałanie rasizmowi i antysemityzmowi, 

8. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych, artystycznych, 

dziennikarskich i informatycznych, 

9. Kształtowanie postawy tolerancji, empatii, przełamywania stereotypów, uprzedzeń 

etnicznych, kulturowych i społecznych. 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac. 

3. Na konkurs mogą być przekazane wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane, 

4. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatorów, którzy 

zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w celach 

promocyjnych. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

6. Uczestnik konkursu musi uzyskać pisemną zgodę od osoby udzielającej wywiadu na 

upowszechnienie jego wizerunku w celach promocyjnych przez organizatorów 

konkursu. 

7. Jury składające się z osób wskazanych przez organizatorów dokona wyboru laureatów. 

8. Jury ma prawo nie przyjąć do konkursu prac o tematyce lub formie niezgodnej  

z regulaminem konkursu. 

 

Podstawą prawną konkursu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 

stycznia 2002 roku w sprawie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych (Dz. U. Nr 13 z 2002 r. 

poz. 125 z późn. zmianami). 

 

ZASADY KONKURSU 

1. Przygotowanie wywiadu audiowizualnego lub filmu dokumentalnego KTO RATUJE 

JEDNO ŻYCIE, JAKBY RATOWAŁ CAŁY ŚWIAT inspirowanej  świadectwami Ocalonych i 

Osób, które ratowały Żydów. 

2. Jedna praca audiowizualna lub film dokumentalny może być przygotowana przez jedną 

osobę lub zespół (w przypadku zespołu należy wskazać jego lidera, a wymagane zgody 

powinny być uzyskane przez wszystkich członków zespołu). 

3. Wywiad audiowizualny lub film dokumentalny powinien trwać maksymalnie 25 minut. 

4. Wywiad audiowizualny lub film dokumentalny może zostać nagrany na dowolnym 

nośniku pamięci. 

5. Wywiad audiowizualny lub film dokumentalny powinien zawierać wstęp narratora 
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przedstawiający kontekst wydarzeń. Takie informacje powinny być również spisane  

i dołączone do filmu, podobnie jak bibliografia. 

6. Prace będą oceniane według kryteriów:  

 zgodność treści z tematyką konkursu, 

 dobór treści poprawnych merytorycznie,  

 rzetelność opracowania, wartość dokumentacji i wszystkich wykorzystanych źródeł, 

 sposób zaprezentowania tematu, dobra jakość techniczna, 

 

TERMINARZ KONKURSU 

1. Wywiad audiowizualny lub film dokumentalny  zapisany na nośniku pamięci oraz 

wypełniony formularz zgłoszeniowy i zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnicy przesyłają do dnia 6 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) 

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie 

20 – 124 Lublin, ul. Szkolna 4 

z dopiskiem:  

KONKURS 

„KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE, JAKBY RATOWAŁ CAŁY ŚWIAT” 

ŚWIADECTWA I WSPOMNIENIA  POLAKÓW, KTÓRZY ANGAŻOWALI SIĘ W POMOC 

ŻYDOM W CZASIE  II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 

Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej  

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

dr hab. SABINA BOBER, prof. KUL 

 

 W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną o szczegółach rozstrzygnięcia 

konkursu i wręczenia nagród zwycięzcom organizatorzy poinformują na profilu Facebook 

Pracowni Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL.  

 Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy i zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych dostępne są na stronie internetowej lo4.lublin.eu oraz Facebook Pracowni 

Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL. 

 

 Dodatkowych informacji udzielają: 

p. Tomasz Chojnacki, e-mail: konkurs.sprawiedliwi2021@gmail.com  

Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL 

p. Justyna Krupińska, e-mail: justyna.krupinska@lo4.lublin.eu, tel. 81 7477817,  

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie. 

http://www.lo4.lublin.eu/
mailto:konkurs.sprawiedliwi2021@gmail.com
mailto:justyna.krupinska@lo4.lublin.eu

