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 Jaraczewo , dnia 1 grudnia 2018 r. 

  Śladami bohaterów Powstania Wielkopolskiego 
Konkurs wiedzy  

 
 W związku z przypadającą w 2018 r. 100. rocznicą 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, chcielibyśmy zachęcić 
uczniów klas III gimnazjów i szkół podstawowych gminy 
Jaraczewo do wzięcia udziału w konkursie, który przybliży im 
historię tego najważniejszego zrywu niepodległościowego 
Wielkopolan, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów 
powstańców związanych z Ziemią Jaraczewską . 
 

 
  Regulamin konkursu 

 
 I. Organizator konkursu 

Szkoła Podstawowa w Jaraczewie 
 
Współorganizator i fundator nagród: 
Urząd Miasta i Gminy w Jaraczewie 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie. 
 

 II. Cele konkursu: 
 

• upamiętnienie 100. rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego, jako jedynego zwycięskiego zrywu w historii 
Polski, 

• przybliżenie uczniom wiadomości z zakresu wiedzy      
o Powstaniu Wielkopolskim, 

• zwrócenie uwagi i docenienie udziału mieszkańców 
Ziemi Jaraczewskiej w walkach powstańczych, 

• 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 szkół podstawowych   
( kl.V-VIII) oraz uczniów gimnazjów (kl.-III) z terenu gminy 
Jaraczewo.  
         

 IV. Nagrody rzeczowe 
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu, fundowane przez 
Urząd Miasta i Gminy w Jaraczewie oraz Radę Rodziców przy 
Szkole Podstawowej w Jaraczewie, wręczone zostaną 
podczas podsumowania konkursu (7 lutego 2018r.) 
 

 V. Przebieg konkursu 
 
     Konkurs zostanie przeprowadzony dwutorowo: w kategorii 
klas IV – VI szkół podstawowych oraz klas VII-VIII oraz klas III 
gimnazjalnych.  
 
    Zmagania uczniów będą odbywać się w 2 etapach.  
 
     W pierwszym z nich, uczniowie rozwiążą test sprawdzający 
wiadomości z zakresu historii Powstania Wielkopolskiego (ze 
szczególnym uwzględnieniem przebiegu powstania na terenie 
Ziemi Jaraczewskiej i udziału w walkach powstańczych osób   
z nią związanych).Test zostanie przygotowany w oparciu          
o materiały wymienione w punkcie VII regulaminu konkursu. 
Każdą ze szkół może reprezentować na każdym poziomie 
maksymalnie 5 przedstawicieli (w razie większej ilości 
zainteresowanych konkursem uczniów, nauczyciele historii 
proszeni są o przeprowadzenie eliminacji szkolnych, które 
wyłonią pięciu najlepiej przygotowanych uczniów), którzy 
samodzielnie,  w czasie 45 min., rozwiążą przygotowany przez 
organizatorów test. 
 
     Do II etapu (ustnego) przejdzie 5 uczniów (z każdej 
kategorii), którzy osiągną najlepszy wynik. Spośród nich,             
po przeprowadzeniu części ustnej, zostaną wyłonieni 
zwycięzcy. Nagrody otrzymają pierwsze 3 osoby (w kategorii 
gimnazjów i kategorii szkół podstawowych), mające najwyższą 
punktacje łączną (suma liczby punktów z testu i odpowiedzi 
ustnych). W razie uzyskania równej ilości punktów, 
przeprowadzona zostanie dogrywka w formie dodatkowych 
pytań. 



      W skład komisji przygotowującej i sprawdzającej testy  
oraz pytania konkursowe wejdą: Jarosław Podkówka (dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Jaraczewie), Iwona Pietras. 
     
 

 VI. Termin zgłoszeń oraz czas trwania konkursu: 
 

• termin zgłaszania uczestników ze szkół podstawowych   
i  klas gimnazjalnych – 7 stycznia 2019, 

• termin i miejsce konkursu ( część testowa i ustna) – 7 
lutego  2019,        

• uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród–     7 
lutego 2019. 

 
 VII. Materiały pomocnicze  

 
Materiały dla uczestników szkół podstawowych: 

• M.Pacholska, W.Zdziabek, Powstanie Wielkopolskie 
1918-1919, Poznań 2008, wyd.eMPi 2 

• M.Pacholska, W.Zdziabek, Powstanie Wielkopolskie 
1918-1919. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. 
Poznań 2008, wyd.eMPi 2 

 
 

Strony internetowe:  

• Początki Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Jaracze-
wskiej http://www.jaraczewo.pl/index.php/ziemia-
jaraczewska/powstacy-wielkopolscy.html 

• Biogramy powstańców związanych z Ziemią Jaracze-
wską, autorstwa  Kazimiery Horyzy Pachciarz, strona 
internetowa Urzędu Gminy w Jaraczewie (Ziemia 
Jaraczewska. Powstańcy wielkopolscy) 
  http://www.jaraczewo.pl/ 
 

• Adam Antoniewicz 

• Michał Cieślak 

• Wojciech Banaszak 

• Władysław Nowaczyk 

• Stefan Geldner 

• Ignacy Głogiński 
 

 



 
Materiały dla uczestników gimnazjum: 

• M.Pacholska, W.Zdziabek, Powstanie Wielkopolskie 
1918-1919, Poznań 2008, wyd.eMPi 2 

• M.Pacholska, W.Zdziabek, Powstanie Wielkopolskie 
1918-1919. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Poznań 
2008, wyd.eMPi 2 
 

Strony internetowe:  

• Początki Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Jaracze-
wskiej   http://www.jaraczewo.pl/ziemia-
jaraczewska/powstancy-wielkopolscy.html  

 

• Biogramy powstańców związanych z Ziemią Jaracze-
wską, autorstwa  Kazimiery Horyzy Pachciarz, strona 
internetowa Urzędu Gminy w Jaraczewie 
  http://www.jaraczewo.pl/ 
 

• Adam Antoniewicz 

• Michał Cieślak 

• Wojciech Banaszak 

• Józef Bartkowiak 

• Stefan Geldner 

• Ignacy Głogiński 

• Antoni Hybiak 

• Bronisław Sobański 

• ks. Antoni Nowak 

• Władysław Nowaczyk 

• Józef Pawlak 

• Bronisław Rutowski 
 
 

 VIII Kontakt z organizatorem : 
 
Ewentualne pytania należy kierować do dyr. Jarosława 
Podkówki lub Iwony Pietras.  
( Cały regulamin konkursu będzie również dostępny na stronie 
internetowej szkoły) 
 
  http://spjaraczewo.pl/  
 

 
 


