
Konkurs plastyczno – historyczny „Powstanie Wielkopolskie – zapomniana wygrana”.

Powstanie  Wielkopolskie,  które  wybuchło  27  grudnia  1918  roku  doprowadziło  do
wyzwolenia  spod władzy  niemieckiej  niemal  całej  Wielkopolski.  Była  to  jedna z  niewielu
wygranych przez Polaków insurekcji.
Powstanie  zakończyło  się  sukcesem  dzięki  dobrej  organizacji  zrywu,  ale  także  wysokiej
samoorganizacji wielkopolskiego społeczeństwa.
Bezpośrednią  przyczyną  wybuchu powstania  była  wizyta  w Poznaniu  wybitnego pianisty,
męża  stanu  Ignacego  Jana  Paderewskiego.  Jego  przyjazd  26  grudnia  był  okazją  do
zorganizowania  manifestacji  patriotycznej. Było  reakcją  na  wystąpienia  Niemców
sprzeciwiających się tej wizycie.  
Ostateczne  zwycięstwo  przypieczętował  podpisany  28  czerwca  1919  traktat  wersalski,  w
wyniku którego do Polski  powróciła  -  z  wyjątkiem skrawków -  prawie cała Wielkopolska.
Powstanie zakończyło się sukcesem.
Bez  wątpienia  sukcesy  powstańcze  w  Poznańskiem  przyczyniły  się  do  patriotycznego
ożywienia  polskiego  ruchu  narodowego  na  Pomorzu  i  Śląsku,  pobudzając  ludność  tych
regionów do aktywności i zbrojnego czynu.

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini

Cele konkursu:
1. Propagowanie wiedzy o powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919.
2. Popularyzacja wiedzy historycznej wśród młodzieży i zachęcanie do samodzielnego jej 
zdobywania
3. Kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych oraz szacunku dla polskiego 
dziedzictwa narodowego.  
4. Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini. 
2. Przyjmowane są prace indywidualne.
3. Przewodnim tematem konkursu są wydarzenia związane z powstaniem wielkopolskim, 
ujęte w formie plastycznej. 
4. Prace powinny być wykonane na arkuszu formatu A3 ( 297x420 mm) lub A4 (210 x 297 
mm), techniką szkicu ołówkiem, rysunku, kolażu lub grafiki komputerowej (format jpg,      
300 dpi). Winny być zastosowane barwy narodowe. 
5. Prace konkursowe są formą ukazania przez ich twórców uczuć, skojarzeń, przemyśleń, 
powiązań z tematyką konkursu – Powstaniem Wielkopolskim. 
6. Zalecane jest, aby uczestnik zapoznał się z historią Powstania Wielkopolskiego 1918 – 
1919.  
7. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły (opatrzone podpisem: imię i 
nazwisko uczestnika, klasa) lub jako załącznik na konto jednego z nauczycieli (Gabriela 
Kuchta – Miga, Gabriela Lebiedzka – Groń, Katarzyna Urbańczyk). 



8. Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika konkursu. 
9. Konkurs będzie trwał od 25 stycznia do 28 lutego 2023 roku. 
Nagrody:
Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu oceni Komisja powołana przez Organizatora.
Werdykt jurorów jest ostateczny.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody przyznawane za I, II, III miejsce. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 marc 2023 roku. 
Prace przekazane po ww. terminie nie będą uwzględniane.

Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę: oryginalność koncepcji, walory 
estetyczne, elementy historyczne. 

Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i mogą być wykorzystane przy 
tworzeniu wystawy pokonkursowej. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

(wypełnia uczestnik/rodzic/prawny opiekun)

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
...............................................................................................................................

                                  (imię i nazwisko uczestnika)

przez Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini w celu organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu  
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka,
w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia  
w konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania 
wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w
zakresie imienia, nazwiska  uczestnika  Konkursu w publikacjach na
portalach internetowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.

Karta zgłoszenia udziału w Konkursie plastyczno – historycznym
„Powstanie Wielkopolskie – zapomniana wygrana”.

1.Imię, nazwisko ......................................................................................................... 
2.Klasa.......................................................................................................... 



3.Tytuł pracy
......................................................................................................  

 

 


