Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
Starostwo Powiatowe w Głogowie
Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Głogowie
ogłasza konkurs
dla młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych:

„Stan wojenny na ziemi głogowskiej”
Konkurs organizowany jest w związku z 35 rocznicą stanu wojennego i wydarzeń
z 31 sierpnia 1982 r. Jego celem jest zarówno godne upamiętnienie tamtych dramatycznych
wydarzeń, jak i odnalezienie i utrwalenie nigdy nie publikowanych materiałów związanych
ze stanem wojennym na ziemi głogowskiej, w tym szczególnie wspomnień i relacji
świadków.
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce miało złamać wolnościowe aspiracje polskiego
społeczeństwa. Opór wobec komunistycznej dyktatury przybierał różne formy i rozmiary.
Strajki w ZG "Rudna" i HM "Głogów", istnienie konspiracyjnych struktur "Solidarności",
druk i kolportaż prasy podziemnej, akcje ulotkowe, ale także istniejące w Głogowie obóz
odosobnienia dla internowanych i wojskowy obóz specjalny - czyniły Głogów od samego
początku jednym z aktywniejszych środków oporu, nie tylko w Zagłębiu Miedziowym,
ale i na całym Dolnym Śląsku. Do najbardziej spektakularnych wydarzeń doszło w dniu
31 sierpnia 1982 r. w II rocznicę porozumień sierpniowych. Szczególnie dramatyczny ich
przebieg w Lubinie, miał bezpośrednie konsekwencje także dla Głogowa.
Niestety wydarzenia te do tej pory nie doczekały się oddzielnego opracowania. Co więcej,
wiedza o nich jest stosunkowo nikła. Doświadczenia konferencji poświęconych stanowi
wojennemu w Głogowie w latach 2015 i 2016, pokazały jak wiele cennych świadectw, relacji,
dokumentów, fotografii a nawet filmów czeka jeszcze na odkrycie.
Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Uczestnictwo w konkursie może być indywidualne lub w zespołach do trzech osób.
W ramach tematu konkursu autorzy określą własny konkretny temat badawczy. Przedmiotem
pracy ma być historia lokalna związana ze stanem wojennym na ziemi głogowskiej (dotyczy
to także środowisk, instytucji i osób z nią związanych). Praca badawcza powinna być oparta
na źródłach, świadectwach, dokumentach osobistych, a także na wspomnieniach i relacjach,
doświadczeniach i emocjach świadków i uczestników wydarzeń.
Przedmiotem pracy powinno być:
 to, co z historii lokalnej nie miało szansy zaistnieć, przebić się do powszechnej
świadomości;
 to, co potrzebuje odkrywcy lub uważnego i cierpliwego badacza;
 opowieść, która nie miała dotąd swojego narratora albo która dopiero teraz może
zaciekawić czy znaleźć odbiorców;
 ważne, lecz zapomniane wydarzenie czy dokonanie, niezwykły, lecz niezauważony
lub niedoceniony los;
 przejaw odwagi czy konformizmu, odniesione zwycięstwa lub poniesione klęski.

Obszarem poszukiwania tematu mogą być różne sfery życia: codzienność, praca, walka;
relacje społeczne, religijne, kulturowe, gospodarcze; relacje rodzinne, sąsiedzkie, między
państwem a obywatelem, między „nami” i „nimi”. Ślad można znaleźć w sporach
o przeszłość, w dyskusjach o bohaterach, postawach, zachowaniach. Praca ma być pracą
historyczną a nie polityczną, psychologiczną, czysto artystyczną czy informatyczną. Praca
powinna być zakotwiczona w określonym przez temat kontekście historycznym: ruchu
społecznego "Solidarność" i stanu wojennego.
Praca konkursowa powinna mieć charakter badawczy i twórczy, to znaczy powinna być
oparta na samodzielnie pozyskanych i w oryginalny sposób użytych źródłach historycznych
(w sposób niepowielający cudzych dokonań), jak: nagrane audio lub wideo, zapisane
czy zmontowane relacje świadków historii, wspomnienia, dzienniki, dokumenty, listy,
zdjęcia, filmy itp.
Warunkiem udziału jest przesłanie pracy konkursowej wraz z metryczką pracy na adres
pocztowy lub e-mailowy organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017 r.:
Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38/5
67-200 Głogów
e-mail: solglo@idsl.pl
Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi 23 czerwca 2017 r., zaś uroczyste rozdanie nagród jest
planowane na dzień 31 sierpnia 2017 r.
Po szczegółowe informacje odsyłamy do Regulaminu konkursu oraz na stronę
http://solglo.idsl.pl.

Wszelkiej informacji oraz ewentualnej pomocy udziela także koordynator konkursu - Adam
Orzech; kontakt: adamorzech@poczta.fm.

