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Regulamin Konkursu 

 
Od organizatorów  

Drodzy Uczniowie i Drodzy Nauczyciele! W l. 2016-2018 rozszerzyliśmy formułę 

konkursu o dotyczył on lat 1863-1918, co było związane w przygotowaniem do wielkiego 

Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W związku z Waszymi sugestiami 

od bieżącego roku powracamy do formuły konkursu obejmującej wyłącznie działania 

powstańcze z lat 1863-1864 i dotyczące związków Ziemi Tarnowskiej i jej mieszkańców z tą 

wielką „sprawą narodową” z połowy XIX stulecia.  

Nowością, którą pragniemy kontynuować w kolejnych latach jest wybrana postać 

powstańca, której rozszerzony biogram należy poznać, przygotowując się do konkursu. 

W bieżącym roku w marcu minie 180. rocznica urodzin Józefa Gabriela Męcińskiego (1839-1921) 

– powstańca, posła na Sejm Krajowy, wielkiego społecznika, przewodniczącego rady powiatowej 

w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej, dlatego też jego uczyniliśmy „Bohaterem 2019 roku”.  

W ramach konkursu, oprócz testu wiedzy, można przygotować także pracę literacką – 

opowiadanie lub prezentację dotyczącą wybranej postaci lub miejsca związanego 

z powstaniem styczniowym, a znajdującego się w Waszej „Małej Ojcowiźnie”. Zachęcamy do 

twórczych poszukiwań a nie tylko kopiowanie informacji zawartych na ogólnie dostępnych 

serwisach internetowych. Praca taka powinna liczyć do 10 stron lub 20 slajdów i powinna być 

zaopatrzona w metryczkę, a na końcu zawierać stosowną bibliografię. 

 

 

Organizatorzy  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie – 

organizator główny  

 Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie  

 Muzeum Okręgowe w Tarnowie  

 Fundacja im. Jana Szczepanika w Tarnowie  

 Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie 

 
Cele konkursu:  

 uczczenie 156. rocznicy wybuchu powstania  

 zapoznanie z historią powstania styczniowego  

 refleksja nad historią Kwatery Zasłużonych na Starym Cmentarzu  

 kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży  

 przypomnienie postaci bohaterów – powstańców 1863 r. 

 

 

Warunki uczestnictwa  

W konkursie mogą uczestniczyć 2 osoby reprezentujące szkołę, w poszczególnych 

kategoriach:  

 szkoły podstawowe 

 szkoły ponadgimnazjalne.  

Przed testem każdy uczestnik losuje numer i miejsce i koduje pracę. Test każdy pisze 

samodzielnie! 

 

Termin i miejsce konkursu  

Konkurs wiedzy w formie pisemnego testu odbędzie się 26. 02. 2019 r. (wtorek), godz. 

10.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika, 33-100 

Tarnów, ul. Brodzińskiego 9, tel./fax. (14) 621-83-16. 
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Zgłoszenia 

Szkoła zgłasza swój udział elektronicznie za pomocą załączonego formularza. Zgłoszenia 

będą przyjmowane do 21 lutego 2019 r. na adres mailowy: mczosnyka19@interia.pl. Do tego 

dnia także należy dostarczyć na adres głównego organizatora – ZSOiT im. J. Szczepanika –

indywidualne prace poświęcone postaciom lub miejscom w wersji elektronicznej lub tradycyjnej. 

 

 

 

Jury i nagrody  

 Jury konkursu działa w składzie powołanym przez Organizatorów  

 Publiczne ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu 

konkursu  

 Wszyscy otrzymują pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe  

 

Postanowienia końcowe  

 za organizację konkursu odpowiadają nauczyciele ZSOiT w Tarnowie: Mieczysław 

Czosnyka, Wojciech Sypek, Dariusz Cuprian 

 konkurs prowadzony będzie w formie testu, który każdy uczeń będzie pisał 

indywidualnie  

 w przypadku takiej samej liczby punktów z testu nastąpi dogrywka ustna  

 dojazd uczestnicy pokrywają we własnym zakresie  

 ubezpieczenie ciąży na jednostce zgłaszającej  

 organizatorzy zapewniają poczęstunek, dyplomy i nagrody dla zwycięzców  

 

LITERATURA 
SZKOŁY PODSTAWOWE:  

 J. Zdrada, Ziemia Tarnowska w okresie autonomii [w:] Tarnów. Dzieje miasta i regionu, 

t. 2, rozdział: Życie polityczno-społeczne, s. 149-166, Tarnów 1983.  
 S. Potępa, Cmentarz Stary na Zabłociu w Tarnowie, s. 70-85, Tarnów 2001.  
 S. Potępa, A. Sypek, M. Trusz, Stary Cmentarz w Tarnowie, s. 319 (opis Kurhanu), Tarnów 

1991.  
 M. Czosnyka, Męcińscy – dzieje zasłużonego rodu, wersja 1 – Załącznik pdf nr 1. 

 M. Czosnyka, „Nadzieją wiosny tchnęło powietrze…” – Tarnów i Ziemia Tarnowska 

a „sprawa narodowa” roku 1863, [w:] „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. 4, Tarnów 

2014, s. 16-49. – Załącznik pdf nr 2. (elementy dotyczące aspektów działań powstańczych) 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:  

 Powyższa literatura 

 A. Kunisz, Udział Ziemi Tarnowskiej w Powstaniu Styczniowym, s. 45-116, 136-193, 

Kraków 1990.  

 M. Czosnyka, Męcińscy – dzieje zasłużonego rodu, wersja 2 rozbudowana – Załącznik pdf 

nr 3. 
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

 

Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej 

„Udział ludności Ziemi Tarnowskiej  

w powstaniu styczniowym” 

EDYCJA 2019 

 

Wersja: Test / Praca literacka / Prezentacja multimedialna 
(wybrać właściwe) 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

……………………………………………………………. 

 

Pełna nazwa szkoły (wraz z patronem) oraz klasa, w której się uczy: 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko opiekuna: 

………………………………………. 

 

Dane kontaktowe opiekuna (najlepiej e-mail) 

………………………………………. 

 

Pieczęć szkoły i podpis dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[ . ] Akceptuję Regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez organizatorów, wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, jego realizacji 

i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest ZSOIT im. J. Szczepanika w 

Tarnowie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)oraz ustawie 

RODO.  

[ . ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ZSOiT im. J. 

Szczepanika zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem RODO.  

[ . ] Wyrażam zgodę na opublikowanie informacji o wynikach konkursu oraz na 

opublikowanie wizerunku zwycięzców zarówno na stronie internetowej ZSOiT, PTTK, jak i w 

tarnowskich mediach. 


