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"Satyra stanu wojennego" (2021)
Konkurs "Satyra stanu wojennego"

Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzenia krótkiej, 60 sekundowej animacji poklatkowej,
dotyczącej wydarzeń, ludzi itp. z okresu stanu wojennego w Polsce. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych historią najnowszą oraz pasjonatów fotografii.

Celem Konkursu „Satyra stanu wojennego” jest przede wszystkim poznawanie i popularyzowanie
wiedzy o najnowszej historii Polski. Uczestnicy konkursu muszą zapoznać się z najważniejszymi
informacjami dotyczącymi stanu wojennego w Polsce, uwzględniając w sposób szczególny formy
oporu społeczeństwa polskiego, przejawiające się między innymi satyrą polityczną publikowaną w
niezależnych wydawnictwach. Szczegóły w regulaminie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 listopada 2021 roku drogą elektroniczną na adres
agnieszka.skura@ipn.gov.pl wpisując w tytule wiadomości: konkurs – zgłoszenie.

Klauzula informacyjna dla nauczycieli
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z Pani/Pana
uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej –
Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Pierwsza edycja warsztatów edukacyjnych dla młodzierzy pt. „Satyra stanu wojennego” odbyła się 25
listopada 2019 r. Prace wpłynęły z ośmiu szkół, a ich autorami było 36 uczniów. Podczas spotkania
podsumowującego uczestnicy zaprezentowali swoje prace, a efakty można zobaczyć tutaj: „Satyra
stanu wojennego” – warsztaty edukacyjne 2019.
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KATEGORIA - PRACA INDYWIDUALNA
 
I MIEJSCE
Oliwia Pasiak - Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie
 
II MIEJSCE
Julia Gawłowska - Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie
 
III MIEJSCE
Joachim Bury - II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim
 
WYRÓŻNIENIE
Monika Chęć - Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie
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KATEGORIA - PRACA ZESPOŁOWA

I MIEJSCE
Iga Myszkowska i Oliwia Klimecka - II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Wł. Sikorskiego w
Tomaszowie Lubelskim
 
II MIEJSCE
Michał Beńko, Jakub Wenc - II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tomaszowie
Lubelskim
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