
Konkurs Solidarność. Teraz. II edycja

Cel

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży (11-19 lat), jak również ich dziadków, rodziców,

sąsiadów,  innych  osób  pamiętających  czasy  Solidarności  lat  80.  Ma  na  celu  odkrycie  i

zachowanie od zapomnienia jednostkowych doświadczeń i wspomnień z okresu lat 80-tych.

Konkurs to okazja do międzypokoleniowego dialogu.

Idea

Projekt  Solidarność.  Teraz odnosi  się  do  pojęcia  solidarności  w  rozumieniu  poczucia

wspólnoty i grupowej więzi i wskazywać ma na uniwersalne znaczenie słowa, którego sens

ujawnia się szczególnie wyraźnie w sytuacji zagrożenia. 

Historie, które zbieramy, to opowieści o międzyludzkich relacjach z perspektywy zwykłych

ludzi,  z  jednej  strony odnoszących się  do idei  solidarności,  z  drugiej  wspomnień "historii

z życia" okraszonych anegdotą, nutą nostalgii, refleksji nad minioną epoką. Niech wrażliwość

i dociekliwość dzieci i młodzieży prowadzi nas przez historię. 

Okres  pandemii  to  szczególny  czas,  aby  powrócić  do  minionych  wydarzeń  i  spojrzeć  na

współczesność  z  perspektywy  historii  naszych  najbliższych.  Rejestracja  śladów  tak

rozumianej  solidarności  łączącej  Polaków  w  latach  80.,  a  więc  w  czasie  początków

Solidarności oraz w stanie wojennym, konfrontować ma też z doświadczeniem związanym z

wyzwaniami chwili obecnej – czasu pandemii. 

Konkurs



Zadaniem konkursu  Solidarność. Teraz jest przeprowadzenie wywiadu lub spisanie historii

osoby  pamiętającej  czasy  Solidarności  oraz  okres  stanu  wojennego.  Zachęcamy

zainteresowanych  projektem  reprezentantów  starszego  pokolenia  o  wychodzenie  z

inicjatywą i zapraszanie młodych do wysłuchania i  spisania ich opowieści  oraz wspólnego

wzięcia udziału w konkursie. Wymaganą formą jest zapis pisemny usłyszanej opowieści (w

formie  elektronicznej),  można  również  dołączyć  wersję  audio,  video  oraz  fotografie.

Tematem  opowieści  mogą  być  wspomnienia  związane  z  walką  o  niepodległość  (wątki

związane  z  opozycją  i  podziemiem  solidarnościowym),  ale  i  wątki  dotyczące  dnia

codziennego, refleksje z codziennego życia, migawki z przeszłości.

Na zwycięzców czekają nagrody.

Forma

Czekamy  na  prace  pisemne  (maksimum  3  strony  A4)  z  ew.  materiałem  fotograficznym,

nagraniami audio lub wideo. 

Prace  należy  przesłać  drogą  elektroniczną  poprzez  formularz  zgłoszeniowy  dostępny pod

adresem: https://solidarnoscteraz.pl/formularz-zgloszeniowy/

W przypadku problemów – na adres: biuro@solidarnoscteraz.pl

W  sytuacji  wysyłki  poprzez  adres  mailowy  prosimy  o  potwierdzenie  zapoznania  się  z

Regulaminem. 

Prace  video  i  audio  można  przesłać  za  pośrednictwem  platformy  do  wysyłki  plików  np.

Wetransfer i dołączyć link do zgłoszenia.

Inspiracje

Jako punkt wyjścia do międzypokoleniowej rozmowy na temat przeszłości proponujemy 

jeden z obiektów z minionego okresu zamieszczonych na stronie projektu: 

https://solidarnoscteraz.pl/historia/.

Termin przesyłania prac – do 31.05.2021
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Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej strona www: https://

solidarnoscteraz.pl 

Facebook:  https://www.facebook.com/solidarnoscteraz/. 

Zapraszamy do uczestnictwa!

Organizacja: Fundacja AYA Found / PerForm / Apteka Janicki Gallery

Patronat medialny „Rzeczpospolita”

Współpraca: Fundacja Migawka, Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Kontakt: Lili Adamowicz tel. 696 039 509 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zamieszczonego na stronie.
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