
REGULAMIN  
GMINNEGO KONKURSU  WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  Z GMINY ROZDRA ŻEW
 POD  HONOROWYM  PATRONATEM  WÓJTA GMINY ROZDRA ŻEW 

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu  jest  Szkoła  Podstawowa w Rozdrażewie,  a  koordynatorem realizującym
zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu jest mgr Jarosław Nowacki.

2. UCZESTNICY KONKURSU:

Uczestnikami  konkursu  są uczniowie Szkół  Podstawowych z  terenu Gminy  Rozdrażew.  Konkurs
przeprowadzony zostanie w  dwóch  kategoriach  wiekowych :

– uczniowie klas IV – VI ,
– uczniowie klas VII  i VIII   oraz klasy III gimnazjalnej. 

3. CEL KONKURSU:

Zadaniem konkursu jest szerzenie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego, jedynego w naszych
dziejach udanego zrywu niepodległościowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego przebiegu na
terenie  powiatu  krotoszyńskiego  i  udziału  w  nim  postaci  historycznych  związanych  z   Ziemią
Rozdrażewską,  oraz  miejsc  pamięci  poświęconych powstaniu  a  poprzez  to  kształtowanie  postaw
patriotycznych. 

4. ZAKRES I TEMATYKA KONKURSU:

Konkurs obejmuje wiedzę na temat wybuchu i przebiegu Powstania Wielkopolskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem terenu Ziemi  Krotoszyńskiej, podstawowe wiadomości o dowódcach armii 
powstańczej, szeroką wiedzę na temat udziału mieszkańców gminy Rozdrażew w powstaniu , a 
szczególnie dzieje Kompanii Rozdrażewskiej , informacje o  postaciach  płk. Wiktora Pniewskiego, 
ks. Tadeusza Zielińskiego i Wacława Pabicha a także o miejscach pamięci Powstania 
Wielkopolskiego na terenie powiatu krotoszyńskiego.
Zakres wymaganej wiedzy dla kategorii klas IV – VI (  podstawowe informacje o wybuchu powstania 
w Poznaniu, imiona, nazwiska i stopnie wojskowe dowódców , najważniejsze wiadomości o 
wyzwoleniu Krotoszyna i walkach o Zduny, Kompania Rozdrażewska, udział w powstaniu płk. 
Wiktora Pniewskiego, miejsca pamięci na terenie gminy Rozdrażew ).
Zakres wymaganej wiedzy dla kategorii klas VII i VIII oraz klasy III gimnazjalnej ( informacje jak dla
kategorii uczniów klas IV – VI  poszerzone o szczegółową  znajomość przebiegu powstania na terenie 
całej Ziemi Krotoszyńskiej, postacie ks. T. Zielińskiego i W. Pabicha, miejsca pamięci Powstania 
Wielkopolskiego na terenie całego powiatu ).     
 

5. WYKAZ LITERATURY PRZYGOTOWUJ ĄCEJ DO UDZIAŁU W KONKURSIE :

– podręczniki do historii dopuszczone do użytku w szkole podstawowej i gimnazjalnej,
– broszura  „ Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Krotoszyńskiej.  W 100. rocznicę  wybuchu

Powstania Wielkopolskiego ”, Krotoszyn 2018,



– Helena  Kasperska  ,  „  Powstanie  Wielkopolskie  1918-1919  na  ziemi  krotoszyńskiej.
Kalendarium w 90. rocznicę wybuchu powstania ” , Krotoszyn 2008,

– Krotoszyn, praca zbiorowa, tom II , Historia, pod red. R. Marciniaka, Krotoszyn 1996,
– https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_wielkopolskie
– https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Pniewski

6. PRZEBIEG KONKURSU :  
 

Konkurs przebiegać będzie dla obu kategorii wiekowych w 2 etapach: 

– test pisemny dla wszystkich uczestników,
– finał ustny dla 5 uczniów którzy zdobyli największą liczbę punktów na teście.

Testy  i  odpowiedzi  ustne  uczestników  oceniać  będzie  komisja  złożona  z  nauczycieli  szkół
podstawowych w Gminie Rozdrażew.  

7. HARMONOGRAM KONKURSU:

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 29.01.2019r.
Konkurs odbędzie się w dniu 30.01.2019r. w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie.
Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  i  nagrody  laureatom  zostaną  wręczone  podczas  uroczystej
akademii  poświęconej  obchodom 100.  rocznicy  Powstania  Wielkopolskiego  ,  która  odbędzie  się
03.02.2019r. w sali wiejskiej w Rozdrażewie.   


