
Konkurs dla uczniów szkół województwa wielkopolskiego 

oraz innych terenów objętych Powstaniem Wielkopolskim 

„W mojej rodzinie był powstaniec” 

Kontynuacja konkursu z 2020 roku 

 

 Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie ogłasza drugą 

edycję konkursu o Powstaniu Wielkopolskim oraz jego uczestnikach. Ideą konkursu jest 

upamiętnienie zwycięskiego zrywu Wielkopolan, ocalenie od zapomnienia ludzi oraz ich działań na 

rzecz odzyskania niepodległości.  

Konkurs obejmuje kategorie: 

1. Konkurs plastyczny – dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych. 

2. Konkurs literacko - fotograficzny – dla uczniów klas 5 – 8 szkół podstawowych oraz szkół 

średnich. 

Organizator konkursu: Towarzystwo Pamięci Generał Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. 

Koordynator konkursu: Aleksandra Ludwiczak 

 

Cel główny: 

- ocalenie od zapomnienia członków rodziny, sąsiadów, znajomych którzy brali udział w Powstaniu 
Wielkopolskim lub działali we wszelkich organizacjach wspierających powstańców i Powstanie 
Wielkopolskie. 

Cele pozostałe: 

- poszerzanie wiedzy historycznej, 

- propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, 

- promowanie bezpiecznego i ciekawego spędzania czasu wolnego, 

- poznawanie i odkrywanie własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego 
wykorzystania, 

- rozpowszechnianie idei działalności TPGJDM oraz Muzeum Powstańców Wielkopolskich w 
Lusowie, 

- promowanie własnej miejscowości, gminy i środowiska lokalnego, 

- wzbogacenie i poszerzenie informacji o mało znanych osobach i zdarzeniach z okresu Powstania 
oraz wzbogacenie zbiorów Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. 



Regulamin konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i średnich województwa 

wielkopolskiego oraz z innych województw z terenów związanych z Powstaniem Wielkopolskim. 

2. Niniejszy konkurs jest kontynuacją ogłoszonego w poprzednim roku. Nadesłane wówczas prace 

zachowują swoją ważność i będą brały udział w ocenie komisji konkursowej. Uczestnikowi 

przysługuje prawo do ich poprawy lub uzupełnienia. 

3. Jury konkursowe oceniając prace będzie zwracać uwagę na indywidualne, ciekawe ujęcie 

tematu, walory artystyczne, poznawcze oraz merytoryczne. 

4. Tytuł konkursu „W mojej rodzinie był powstaniec” należy rozumieć w szerszym kontekście. 

Może to być członek najbliższej rodziny, rodziny sąsiada lub znajomych, mieszkaniec najbliższej 

okolicy. Może być też opis konkretnej sytuacji, wydarzenia lub działalności osób i organizacji 

wspierającej Powstanie. Może to być szycie mundurów, aprowizacja, łączność między 

oddziałami, opieka medyczna itp. Z konkursu są wyłączone postacie generała Stanisława 

Taczaka oraz generała broni Józefa Dowbora Muśnickiego. 

5. Konkurs będzie oceniany osobno w każdej kategorii zadaniowej i grupie wiekowej. 

6. Kategorie zadaniowe: 

• Konkurs rysunkowy dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych. Zadaniem uczestnika będzie 

wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice, która upamiętniać będzie wybranego 

powstańca, osobę wspomagającą Powstanie Wielkopolskie lub konkretne wydarzenie, np. 

wyzwolenie danej miejscowości, bitwę itp. Należy podać personalia osoby lub zatytułować 

przedstawione zdarzenie. Format pracy dowolny. 

• Konkurs literacko - fotograficzny przeznaczony jest dla uczniów 5 - 8 klas szkół 

podstawowych oraz szkół średnich. Zadaniem uczestników będzie opisać losy i postać 

członka rodziny lub innych bliskich osób, znajomych czy sąsiadów, którzy brali udział w 

Powstaniu Wielkopolskim albo je w jakikolwiek sposób wspomagali. Pracę pisemną można 

opatrzyć zdjęciami: mile widziane fotografie z lat powstania, artykuły prasowe z tamtych lat, 

wszelkie pamiątki rodzinne itp. Kompletne prace konkursowe należy przesłać w formie 

papierowej oraz na nośniku pamięci (z możliwością zwrotu). W tym konkursie oceniane będą 

oddzielnie dwie grupy wiekowe: klasy 5 - 8 oraz uczniowie szkół średnich. 

7. Każda praca musi być opatrzona następującymi danymi: 

- imię i nazwisko uczestnika, 

- klasa, pełna nazwa i adres szkoły, 

- adres domowy i telefon kontaktowy ucznia (ważne dla organizatora w przypadku zmiany 

szkoły). Dane te będą chronione i dostępne dla organizatora wyłącznie na potrzeby 

niniejszego konkursu. 

8. Prace należy wysyłać w terminie do 31 sierpnia 2021 roku na adres koordynatora konkursu: 

Aleksandra Ludwiczak, ul. Mariana Kuika 6, Trzebaw, 62-060 Stęszew.  

9. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 694 - 642 – 758 

(koordynator konkursu) lub mailowo:  tpgjdm@wp.pl  zofia.smolarz@wp.pl  lub 

 ola683@onet.pl. 

10. Prace uczniów z danej szkoły można przesłać indywidualnie lub zbiorczo w jednej przesyłce. 
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11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi pod koniec października 2021 roku w dniu święta 

patrona Szkoły Podstawowej w Lusowie połączonego z obchodami rocznicy urodzin i śmierci 

generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Dokładną datę oraz zaproszenie na uroczystości 

uczestnicy konkursu otrzymają osobną korespondencją. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi bez względu na sytuację epidemiczną w kraju. Jeśli warunki 

pozwolą uroczystość odbędzie się w podobnym kształcie jak w październiki 2018 roku. 

Zainteresowani mogą się zapoznać z jej przebiegiem poprzez odszukanie na FACEBOOK-u strony 

naszego Towarzystwa i cofnięcie się do postów z odpowiednią datą. W przypadku utrzymania 

się ograniczeń związanych z pandemią organizator konkursu powiadomi każdą szkołę i każdego 

uczestnika o wynikach konkursu. Upominki dla każdego uczestnika oraz nagrody dla laureatów 

zostaną dostarczone przez organizatora do danej szkoły lub drogą pocztową. 

13. Prace konkursowe pozostają własnością organizatora, a uczestnik wyraża zgodę na ich 

publikację.  

 


