
 Regulamin  

Powiatowego Konkursu Historycznego POLONIA RESTITUTA 

–   Stulecie Odzyskania Niepodległości. 

 

Cele konkursu 

Setna  rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, zobowiązuje społeczność szkolną do 

uczczenia pamięci o tych, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny. Konkurs ten odbywa 

się  w szkole i wybudowanej ze składek społeczeństwa powiatu gostyńskiego, która  jest pomni-

kiem upamiętniającym odzyskanie niepodległości, poświęconym „Bogu i Ojczyźnie Odrodzonej”. 

Celem konkursu jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o historii Polski dotyczącej walk 

narodowowyzwoleńczych okresu I wojny światowej i pierwszych lat powojennych, ze szczegól-

nym uwzględnieniem historii regionalnej Wielkopolan. 

 

Zakres tematyczny  

 
1. Germanizacja w zaborze pruskim przed wybuchem I wojny światowej i próby jej przeciw-

działania z uwzględnieniem pracy organicznej. 

2. Orientacje polityczne na ziemiach polskich przed wybuchem I wojny światowej. 

3. Przyczyny, przebieg i skutki I wojny światowej. 

4. Sprawa polska w czasie I wojny światowej.  

5. Polskie formacje zbrojne w czasie I wojny światowej. 

6. Odrodzenie państwa polskiego  jesienią  1918 roku. 

7. Przyczyny, przebieg i skutki Powstania Wielkopolskiego. 

8. Polityka wielkich mocarstw w sprawie polskiej i ustalenie zachodnich granic Rzeczypospoli-

tej. 

9. Walka o kształt wschodniej granicy państwa polskiego w latach 1918-1921. 

10. Ziemia Gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim. 

11. Budowa struktur odrodzonego państwa polskiego w latach 1918-1921. 

12. Konstytucja marcowa z 1921 r. 

13. Miejsca pamięci narodowej związane z odzyskaniem Niepodległości na terenie powiatu go-

styńskiego. 

 

  



Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu 

we współpracy z Muzeum Regionalnym w Gostyniu.  

Głównym koordynatorem konkursu  jest Roman Glura - nauczyciel historii w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących .  Telefon kontaktowy - sekretariat szkoły -  65 5720292.  

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 922). Administratorem danych  

osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu, ul. Wrocław-

ska 10, 63-800 Gostyń. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich  

danych oraz prawo ich poprawiania. 

 

Organizacja i terminarz  konkursu: 

Konkurs ma charakter zawodów indywidualnych realizowanych zgodnie z regulaminem 

i składa się z dwóch etapów: szkolnego, powiatowego.  

ZAWODY SZKOLNE – ETAP I 

Etap szkolny przeprowadzany jest przez  Szkolną Komisję Konkursową. w dowolnej 

formie. Maksymalna liczba uczniów reprezentujących szkołę (podstawową 

/gimnazjalną) na etapie powiatowym konkursu nie może przekroczyć: 2 osób dla szkół 

liczących poniżej 250 uczniów i 3 osób powyżej 250 uczniów Jeżeli liczba chętnych  do 

udziału w konkursie nie przekracza odpowiednio 2 lub 3 osób, można zrezygnować 

z  przeprowadzenia etapu szkolnego.  

W przypadku szkół ponadpodstawowych liczba uczniów reprezentujących szkołę wyno-

si 5 osób. Również w tym przypadku, jeżeli liczba chętnych  do udziału w konkursie nie 

przekroczyła  5 osób, można zrezygnować z przeprowadzenia etapu szkolnego.  

Eliminacje szkolne wyłonią uczestników, którzy wykażą się największą wiedzą i mają 

prawo  uczestniczyć w etapie powiatowym. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie 

etapu szkolnego zgłaszają nazwiska zwycięzców do organizatorów konkursu. 

 Karta zgłoszenia udziału  grupy (patrz - strona internetowa szkoły) w konkursie winna 

wpłynąć  do organizatora do dnia 10 października 2018 roku.   

 pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej ,  
ul. Wrocławska 10,  63-800 Gostyń 

 faksem na numer: 65 5720292 
 pocztą e-mail:  logostyn@logostyn.pl 

(jako skan wypełnionego i podpisanego dokumentu) 
 

ZAWODY POWIATOWE - ETAP II 



Będzie miał postać testu pisemnego. Konkurs zostanie przeprowadzony na dwóch po-

ziomach - osobno dla szkół podstawowych (w tym klas gimnazjalnych) oraz osobno dla 

szkół ponadpodstawowych. Na jego podstawie komisja konkursowa wyłoni zwycięzców 

: po 3 finalistów z każdego typu szkół. Dodatkowo Komisja może również przyznać wy-

różnienia dla uczniów, którzy nie znaleźli się w gronie finalistów. Komisję konkursową 

tworzyć będą historycy gostyńscy i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Gostyniu oraz nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.  Zawody 

powiatowe odbędą się auli  gmachu gostyńskiego liceum. 

Termin zawodów powiatowych: 30 października 2018 roku: 

- szkoły podstawowe/gimnazjalne -      godzina 9.00 

- szkoły ponadpodstawowe -                   godzina 11.00      

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronie internetowej szkoły.  

 

 

Nagrody 

Dla laureatów konkursu (trzech pierwszych miejsc w kategorii szkół podstawowych 
oraz szkół ponadpodstawowych) organizatorzy zapewniają nagrody i dyplomy. Zostaną 
one wręczone podczas uroczystej akademii w dniu 8 listopada 2018 roku. 

 
 

  



Bibliografia  
 

Lista lektur jest dobrowolna. Z uwagi na ograniczone możliwości dostępu do wielu tytu-

łów w bibliotekach szkolnych opiekunowie uczniów sami przygotują stosowne materia-

ły. Organizatorzy konkursy sugerują jednak kilka pozycji: 

A. Szkoły podstawowe 
1.  Podręcznik do historii klasa 7 

2.  Dzieje Ziemi Gostyńskiej- praca zbiorowa pod red. Stanisława Sierpowskiego, Poznań 1979  

3.  Jakóbczyk Witold, Przetrwać nad Wartą 1815-1914- seria ,,Dzieje narodu i państwa polskie-

go”, Warszawa 1989. 

4.  Jankowiak Stefan, Bauer Piotr, Ziemia Gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Go-

styń 1989. 

5.  Rezler Marek, Powstanie Wielkopolskie, Poznań 2008. 

6.  Schramm Tomasz, Wygrać Polskę 1914-1918- seria ,,Dzieje narodu i państwa polskiego”, War-

szawa 1989. 

7.  Zarys historii szkoły- zakładka strony internetowej ZSO Gostyń. 

8.  Miejsca pamięci narodowej w powiecie gostyńskim: http://www.muzeum.gostyn.pl/ 

 

B. Szkoły ponadpodstawowe 
1.  Czubiński Antoni, Historia Polski XX wieku, Poznań 2000. 

2.  Czubiński Antoni, Grot Zdzisław, Miśkiewicz Benon, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919- za-

rys dziejów, Warszawa-Poznań 1988. 

3.  Dzieje Ziemi Gostyńskiej- praca zbiorowa pod red. Stanisława Sierpowskiego, Poznań 1979. 

4.  Jankowiak Stefan, Bauer Piotr, Ziemia Gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Go-

styń 1989. 

5.  Kieniewicz Stefan, Historia Polski 1795 – 1918 , Warszawa 1987. 

6.  Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914-1996, Warszawa 1997. 

7.  Zieliński Henryk, Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1985. 

8.  Zarys historii szkoły- zakładka strony internetowej ZSO Gostyń. 

9.  Miejsca pamięci narodowej w powiecie gostyńskim 

http://www.muzeum.gostyn.pl/ 

 

Karta zgłoszenia i regulamin oceniania prac będą dostępne na stronie 

internetowej ZSO w Gostyniu. 



Załącznik 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Powiatowy Konkurs Historyczny POLONIA RESTITUTA  

–   Stulecie Odzyskania Niepodległości. 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  

 

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

Nazwa szkoły 

 

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

Adres szkoły 

Lista uczniów zgłoszonych do konkursu  

Lp. Imię i nazwisko ucznia Podpis1 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

 

                                                           
1 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego 

konkursu  oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy 

w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii w relacjach 

i materiałach promocyjnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, publikacji na stronie internetowej 

ZSO zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 

2002r.nr101,poz.926 ze zm.) 



Opiekun drużyny 

 

Imię i nazwisko e-mail Podpis1 

 

 

  

 

 

 

 

 

…………..………………………………………. 

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

  

 


