
Regulamin konkursu historycznego „Ku niepodległości” zorganizowanego 

w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości i wybuchu  

powstania wielkopolskiego  

 
 

I 

Organizatorami konkursu są  Gmina Trzemeszno, Szkoła Podstawowa nr 1                                   

im. Jana Kilińskiego, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich, Szkoła 

Podstawowa w Słowikowie, Gimnazjum w Trzemesznie oraz Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.  

 

II 

Konkurs historyczny „Ku niepodległości” finansowany jest ze środków Gminy Trzemeszno.  

 

III 

Celem konkursu historycznego pt.:  „Ku niepodległości”, zwanego dalej „konkursem”,                

jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania przeszłością i wzbogacanie wiedzy na temat 

historii  Polski, Wielkopolski i Trzemeszna oraz upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego.   

IV 

Harmonogram konkursu oraz kwestie organizacyjne ustalają Organizatorzy i ogłaszają           

na stronach internetowych organizatorów i Gminy Trzemeszno. 

 

V 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadpodstawowych (średnich) z terenu Gminy Trzemeszno  oraz szkoły podstawowej                  

w Słowikowie. 

 

VI 

1. Uczniów do konkursu zgłasza nauczyciel-opiekun pracy konkursowej poprzez 

przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1  

do Regulaminu na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w 

Trzemesznie, ul. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 

Organizatorów danych osobowych ucznia, w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę 

wyraża jego opiekun prawny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – 

Załącznik nr 2. Załącznik nr 2 przesyła się wraz z praca konkursową i jej metryczką 

(Załącznik nr 3). 

 

 

VII 

W konkursie mogą brać udział uczniowie, którzy zostali zgłoszeni przez nauczyciela-

opiekuna ich pracy w terminie do 31 maja  2018 r. Prace można nadsyłać do 30 września 

2018.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią 2018 roku. 

 

VIII 



1. Zadaniem uczestników konkursu jest zrealizowanie krótkiego filmu dokumentalnego/ 

clipu  lub prezentacji multimedialnej  na jeden z tematów przedstawionych przez 

organizatorów konkursu. Lista tematów znajduje się w  Załączniku nr 4.  

2. Film powinien trwać od 1 do 3 minut 3 (wraz z napisami). W przypadku prezentacji              

nie może ona przekraczać 25 slajdów. 

3. Prace zgłoszone do udziału w konkursie powinny zostać przesłane na płycie CD lub DVD 

(lub innym popularnym nośniku) na adres organizatora konkursu.  

4. Filmy mogą tworzyć uczniowie indywidualnie lub w zespołach (do 4 osób maksymalnie) 

5. Jury konkursowe oceniać będzie wartość historyczną i edukacyjną pracy, walory 

artystyczne, estetykę wykonania i poprawność językową oraz oryginalność opracowania. 

6. Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach:   

- szkoła podstawowa- klasy IV- VI 

- szkoła podstawowa klas VII oraz gimnazjum 

- szkoła średnia 

IX. 

 

1. Poprzez zgłoszenie pracy w Konkursie Uczestnicy oświadczają, że: 

a. są twórcami/współtwórcami pracy, posiadającymi pełne prawa autorskie                  

do pracy zaś one są wolne od praw i roszczeń osób trzecich; 

b. w przypadku materiału filmowego- wszystkie osoby uczestniczące w filmie 

wyraziły na to zgodę, w tym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku; 

c. film nie naruszają praw, w tym praw autorskich oraz innych praw wyłącznych, 

osób trzecich; 

d. film nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu, w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu pracy, co do którego istnieje 

jego subiektywne i uzasadnione podejrzenie, że ich rozpowszechnianie stanowi 

naruszenia praw wyłącznych, w tym praw autorskich, osób trzecich.  

3. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestników 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,            

na korzystanie z filmu w związku z Konkursem, w szczególności na udostępnienie filmu 

w serwisie WWW Organizatora.  

X. 

1. Decyzje jury są ostateczne i przysługuje od nich odwołanie. 

 

XI. 

1. Zgłoszenia, filmy i dokumenty konkursowe należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie, ul. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno 

 

XII. 

Dane adresowe organizatorów:  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego 

ul. Śniadeckich 18 

62-240 Trzemeszno 

tel. 616669163 

fax:614156442 

e-mail: sp1trzemeszno@o2.pl 

 



Załącznik nr 1 

 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA I PRZESŁANIE GO  

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DO 31 maja 2018 r. LUB POCZTĄ NA ADRES 

ORGANIZATORA: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego 

ul. Śniadeckich 18 

62-240 Trzemeszno 

sp1trzemeszno@o2.pl 

 

1. Pełna nazwa szkoły 

……………………………………………………………………………………….…..….. 

nr telefonu …………………………. 

adres szkoły:  kod .......................... miejscowość .............................................................. 

ulica...................................................................... nr domu  ................ 

2. Ilość uczniów/zespołów biorących udział w konkursie .............. 

 

3. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna pracy 

..........……............................................................................................................................... 

e-mail  .................................................................... nr telefonu ............................................. 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

Imię i nazwisko autora/ autorów pracy konkursowej: 

 

.........................................................: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zgodnie z zapisami 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

dla potrzeb związanych z realizacją konkursu.  

 

 

                                                                       

     ..……………………………………………………. 

     Podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3  

METRYKA PRACY (prosimy o czytelne wypełnienie i przesłanie wraz z pracą) 

 

Tytuł pracy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora (autorów) pracy, klasa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria (właściwe podkreślić): 

 

1) szkoła podstawowa- klasy IV- VI 

2) szkoła podstawowa klas VII oraz gimnazjum 

3) szkoła średnia 

 

    

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna pracy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

ZESTAW TEMATÓW DO WYBORU – SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI 

 

1. Strajk szkolny dzieci we Wrześni w 1901 roku. 

2. Józef Wybicki i hymn Polski. 

3. Jan Kiliński – powstaniec kościuszkowski z 1794 roku. 

4. Powstanie listopadowe w naszych oczach. 

5. Wielcy Polacy wielkiej Emigracji. 

6. Powstanie styczniowe w naszych oczach. 

7. Walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją w czasach zaborów. 

8. Józef Piłsudski – twórca niepodległej Polski. 

9. Ignacy Jan Paderewski – zasłużony dla niepodległości Polski. 

10. Powstanie wielkopolskie w naszych oczach. 

11. Dowody pamięci o powstaniu wielkopolskim w Trzemesznie. 

12. Miejsca związane z wydarzeniami powstania wielkopolskiego na terenie gminy 

Trzemeszno. 

13. Jędrzej Moraczewski – urodzony w Trzemesznie, pierwszy premier niepodległej 

Polski. 

14. Hipolit Cegielski i praca organiczna w Wielkopolsce. 

15. Miejsca pamięci na terenie gminy Trzemeszno, związane z walką o niepodległość od 

końca XVIII wieku. 

 

ZESTAW TEMATÓW DO WYBORU – SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA VII 

ORAZ GIMNAZJUM 

1. Powstanie kościuszkowskie 1794 roku – wybrane wydarzenia i postacie. 

2. Pierwsze zwycięskie powstanie – powstanie wielkopolskie z 1806 roku. 

3. Udział Wielkopolan w powstaniu listopadowym 1830 – 31. 

4. Wielkopolska Wiosna Ludów 1848 roku – wybrane wydarzenia i postacie. 

5. Hipolit Cegielski i praca organiczna w Wielkopolsce. 

6. Wielkopolanie w powstaniu styczniowym 1863 – 64. 

7. Walka z germanizacją w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. 

8. Stefan Garczyński – poeta i uczestnik powstania listopadowego. 

9. Marian Langiewicz – dyktator powstania styczniowego. 

10. Feliks Nowowiejski – kompozytor „Roty”. 



11. Ksiądz Piotr Wawrzyniak – życie i działalność. 

12. Rodzina Zimmermannów – powstańcy i patrioci z Trzemeszna. 

13. Ksiądz Marceli Kowalski – trzemeszeński proboszcz i patriota. 

14. Miejsca związane z wydarzeniami powstania wielkopolskiego na terenie gminy 

Trzemeszno. 

15. Wojciech Trąmpczyński i jego działalność niepodległościowa. 

16. Bracia Hulewiczowie i ich udział w działalności niepodległościowej. 

17. Pułkownik Adolf Malczewski – patriota i powstaniec. 

18. Feliks Zieliński – powstaniec wielkopolski z Lubinia. 

19. Ksiądz Mateusz Zabłocki – uczeń trzemeszeńskiego progimnazjum i powstaniec 

wielkopolski. 

20. Mieczysław Paluch – inicjator powstania wielkopolskiego. 

21. Władysław Wlekliński – dowódca Ochotniczej Kompanii Trzemeszeńskiej w 

Powstaniu Wielkopolskim. 

22. Dowody pamięci o powstaniu wielkopolskim w Trzemesznie. 

23. Szlak bojowy Ochotniczej Kompanii Trzemeszeńskiej w powstaniu wielkopolskim. 

24. Jędrzej Moraczewski – urodzony w Trzemesznie, pierwszy premier niepodległej 

Polski. 

25. Miejsca pamięci na terenie gminy Trzemeszno, związane z walką o niepodległość od 

końca XVIII wieku. 

 

ZESTAW TEMATÓW DO WYBORU – SZKOŁA ŚREDNIA 

1. Powstanie kościuszkowskie 1794 roku – wybrane wydarzenia i postacie. 

2. Pierwsze zwycięskie powstanie – powstanie wielkopolskie z 1806 roku. 

3. Udział Wielkopolan w powstaniu listopadowym 1830 – 31. 

4. Wielkopolska Wiosna Ludów 1848 roku – wybrane wydarzenia i postacie. 

5. Hipolit Cegielski i praca organiczna w Wielkopolsce. 

6. Wielkopolanie w powstaniu styczniowym 1863 – 64. 

7. Walka z germanizacją w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. 

8. Stefan Garczyński – poeta i uczestnik powstania listopadowego. 

9. Marian Langiewicz – dyktator powstania styczniowego. 

10. Feliks Nowowiejski – kompozytor „Roty”. 

11. Ksiądz Piotr Wawrzyniak – życie i działalność. 

12. Rodzina Zimmermannów – powstańcy i patrioci z Trzemeszna. 



13. Ksiądz Marceli Kowalski – trzemeszeński proboszcz i patriota. 

14. Miejsca związane z wydarzeniami powstania wielkopolskiego na terenie gminy 

Trzemeszno. 

15. Wojciech Trąmpczyński i jego działalność niepodległościowa. 

16. Bracia Hulewiczowie i ich udział w działalności niepodległościowej. 

17. Pułkownik Adolf Malczewski – patriota i powstaniec. 

18. Feliks Zieliński – powstaniec wielkopolski z Lubinia. 

19. Ksiądz Mateusz Zabłocki – uczeń trzemeszeńskiego progimnazjum i powstaniec 

wielkopolski. 

20. Mieczysław Paluch – inicjator powstania wielkopolskiego. 

21. Władysław Wlekliński – dowódca Ochotniczej Kompanii Trzemeszeńskiej w Powstaniu 

Wielkopolskim. 

22. Dowody pamięci o powstaniu wielkopolskim w Trzemesznie. 

23. Szlak bojowy Ochotniczej Kompanii Trzemeszeńskiej w powstaniu wielkopolskim. 

24. Jędrzej Moraczewski – urodzony w Trzemesznie, pierwszy premier niepodległej Polski. 

25. Miejsca pamięci na terenie gminy Trzemeszno, związane z walką o niepodległość od 

końca XVIII wieku. 

 


