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  Śladami Bohaterów Armii „Poznań” 
Konkursy poświęcone patronowi szkoły 

 
 W związku z przypadającą 23 marca 79. rocznicą 
utworzenia Armii „Poznań’’, będącej patronem szkoły          
w Jaraczewie, chcielibyśmy zachęcić uczniów naszej szkoły do 
wzięcia udziału w konkursach, które przybliżą nam  historię  
i szlak bojowy tej niezwykle zasłużonej dla Polski formacji 
wojskowej, związanej z ziemią wielkopolską . 
 

 
  Regulamin konkursu 

 
 I. Organizator konkursu 

Szkoła Podstawowa w Jaraczewie 
 
Współorganizator i fundator nagród 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie 
 

 II. Cele konkursu 
• przybliżenie uczniom wiadomości z zakresu wiedzy o 

strukturze , historii i szlaku bojowym Armii „Poznań’’, 

• kształtowanie postawy patriotycznej, 

• rozwijanie zainteresowań związanych z Wielkopolską   
i  Ziemią Jaraczewską, 

• kształtowanie poczucia tożsamości narodowej   
i  regionalnej. 

 
 III. Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej                 
w Jaraczewie (klas IV – VII ) oraz oddziałów gimnazjalnych (II-
III).  
 
 



 IV. Nagrody rzeczowe 
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu, fundowane przez 
Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie, 
wręczone zostaną podczas uroczystej akademii, poświęconej 
patronowi szkoły (23 marca 2018). 

 V. Przebieg konkursu 
  Konkurs składa się z 3 części : 
     a ) wiedzowej dla klas VI–VII oraz oddziałów gimnazjalnych 
II-III,  
     b ) gazetkowej dla klas IV–VII oraz oddziałów gimnazjalnych 
II-III,  
     c ) plastycznej dla klas IV–VII i oddziałów gimnazjalnych. 
 
  Konkurs wiedzowy zostanie przeprowadzony w 2 etapach.  
I etap ( test ) sprawdzający wiadomości, dotyczące struktury  
i dziejów Armii „Poznań” oraz historii polskiej wojny obronnej   w 
1939 r., zostanie przygotowany w oparciu o materiały 
wymienione w punkcie VII. Każdą z klas reprezentować będzie 2 
przedstawicieli ( dopuszczalna jest większa liczba uczestników ), 
którzy samodzielnie rozwiążą test wyboru w ciągu 45 minut. 
Pytania zostaną dostosowane do wieku uczestników: kl.VI-VII  
i klas gimnazjalnych. 
     Do II etapu ( ustnego) przejdzie 6 uczniów (po 3 z każdej 
grupy wiekowej), którzy osiągną najlepszy wynik. Z pośród nich, 
w wyniku części ustnej, zostaną wyłonieni zwycięzcy. Nagrody 
otrzymają pierwsze 3 osoby w każdej grupie, mające najwyższą 
punktacje. W razie uzyskania równej ilości punktów, 
przeprowadzona zostanie dogrywka w formie dodatkowych 
pytań. 
      W skład komisji przygotowującej i sprawdzającej testy  
i odpowiedzi konkursowe wejdą: Jarosław Podkówka (dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Jaraczewie) i Iwona Pietras. 
      W czasie konkursu wiedzy uczestnicy zobowiązani są do 
wystąpienia w stroju galowym. 
 
     W konkursie na najciekawszą gazetkę klasową, 
poświęconą Armii „Poznań” ( np. jego szlakowi bojowemu, 
uzbrojeniu, dziejom jej żołnierzy), praca powinna zostać 
wykonana przez uczniów ( maksymalnie 3 osoby). Ocenie 
podlegać będzie merytoryczna wartość wykorzystanych na 
gazetce materiałów, pomysłowość i estetyka wykonania.  
     Zwycięzców-autorów najciekawszej gazetki wyłoni komisja w 
składzie: Jarosław Podkówka (dyrektor Szkoły Podstawowej         



w Jaraczewie), Maria Dadok (nauczyciel przygotowujący 
uroczystą akademię na Dzień Patrona) i Iwona Pietras  
(nauczyciel historii). 
 
     Konkurs plastyczny dla klas IV-VII i klas gimnazjalnych 
będzie polegał na przygotowaniu plakatu związanego 
tematycznie z historią bohaterów Armii „Poznań”. W wyborze        
i zebraniu informacji o żołnierzach Armii „Poznań” może pomóc 
uczestnikom konkursu strona projektu Bohaterowie Bitwy nad 
Bzurą http://www.bohaterowie1939.pl/index.php Prace 
należy wykonać indywidualnie, dowolną techniką plastyczną w 
formacie A2. Każdą z klas powinien reprezentować przynajmniej 
jeden uczeń ( dopuszczalna jest większa liczba uczestników). 
Nagrodzone i wyróżnione prace będą stanowiły oprawę 
plastyczną uroczystości związanych z Dniem Patrona Szkoły. 
 
Dostarczone prace plastyczne oceniać będzie komisja   w skła-
dzie: Jarosław Podkówka  (dyrektor  Szkoły Podstawowej w 
Jaraczewie) , Maria Dadok (nauczyciel przygotowujący 
uroczystą akademię na Dzień Patrona) , Iwona Pietras. 
 
      Uczestnictwo w jednej części konkursu nie uniemożliwia 
udziału w innych jego etapach.          
 

 VI. Termin zgłoszeń oraz czas trwania konkursu : 
• termin dostarczania prac plastycznych wykonanych przez 

uczniów –- 20 marca 2018 r. (do Iwony Pietras) 

• termin wykonania gazetki – 20 marca 2018r. 

• termin i miejsce konkursu  ( część testowa ) – 20 marca       
2018 r. , (część ustna) 21 marca 2018r.    

• uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród –  23 
marca 2018. 

 

 VII. Materiały pomocnicze : 
 strony internetowe dla uczniów kl.VI-VII: 
 
http://www.wmn.poznan.pl/odwiedz-nas/muzeum-armii-poznan/ 
http://www.wmn.poznan.pl/odwiedz-nas/muzeum-armii-
poznan/ekspozycja-stala/ 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kutrzeba 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_Bzurą  
 
 



 
strony internetowe dla uczniów kl. II-III gimnazjum: 
http://www.wmn.poznan.pl/odwiedz-nas/muzeum-armii-poznan/ 
http://www.wmn.poznan.pl/odwiedz-nas/muzeum-armii-
poznan/ekspozycja-stala/ 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kutrzeba 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_Bzurą 
http://www.1939.pl/kampania-wrzesniowa/kalendarium.htm  
http://www.1939.pl/bitwy/niemcy/bitwa-nad-bzura/index.html 
http://www.1939.pl/organizacja/wosjko-polskie/armia-
poznan.htm 
http://www.1939.pl/biografie/polacy/abraham-roman/index.html  
http://www.1939.pl/kampania-wrzesniowa/wspomnienia-
czeslaw-stanko/index.html 
 
http://www.bohaterowie1939.pl/index.php  (Tylko galeria, może być 

inspiracją do wykonania plakatu). 
 

 VIII Kontakt z organizatorem : 
Ewentualne pytania należy kierować do Iwony Pietras . 

 


