
Powiatowy Konkurs Wiedzy: Od styczniowej insurekcji 1863 r. do odzyskania niepodległości w 1918 r. Edycja 2018. Tarnów 1863-1918-2018 

 

Powiatowy konkurs wiedzy 
„Udział ludności Ziemi Tarnowskiej w powstaniu 

styczniowym. Od styczniowej insurekcji do 
odrodzenia Rzeczypospolitej w 1918 r.” 

  
155 rocznica wybuchu powstania styczniowego 

100-lecie Odzyskania Niepodległości 

Tarnów 1863 – Tarnów 1918 

   
 

Tarnów 1863-1918-2018 

 

Od organizatorów 

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie i Drodzy Nauczyciele! 

W bieżącym roku zbiegają się piękne jubileusze: 155. rocznica 

wybuchu powstania styczniowego oraz 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości. W tych wielkich wydarzeniach na uwagę zasługuje 

postawa tarnowian i mieszkańców Ziemi Tarnowskiej.  

Od 2016 r. rozszerzyliśmy formułę konkursu. Powstanie 

Styczniowe i jego związki z Ziemią Tarnowską nadal są jego główną 

osią, ale chcemy lata 1863-1864 powiązać z odrodzeniem 

niepodległości, która nastąpiła 55 lat później, stąd też wzbogacamy 

Konkurs o zagadnienia dotyczące I wojny światowej, historię 

Tarnowa w latach 1914-1918, okoliczności odzyskania przez Tarnów 

i Polskę niepodległości jesienią 1918 roku.  

Pytania konkursowe w każdej kategorii wiekowej dotyczą 

w połowie lat 1863-1864 a w połowie 1914-1918. Tym samym 

chcemy zwrócić uwagę na ciągłość marzeń kilku pokoleń Polaków o 

wolnym państwie. Zbliża się setna rocznica odzyskania 

niepodległości, co jest dodatkową inspiracją do tej zmiany 

dotychczasowych reguł. Kolejną nowością jest możliwość stworzenia 

pracy (prezentacji) w dowolny sposób nawiązującej do okresu 1863-

1918. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dalszej części 

Regulaminu. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 

Konkursu. 

Organizatorzy: Mieczysław Czosnyka, Wojciech Sypek 
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Cele konkursu 

• uczczenie 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 

i 100. rocznicy odzyskania niepodległości  

• zapoznanie z historią Powstania Styczniowego i walkami 

o niepodległość w latach 1914-1918 

• refleksja nad historią Kwatery Zasłużonych na Starym 

Cmentarzu 

• kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży  

 

Organizatorzy 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana 

Szczepanika w Tarnowie – organizator główny 

• Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie 

 

Współpraca: 

• Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

• Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie 

• Fundacja im. Jana Szczepanika w Tarnowie 

 

Termin i miejsce konkursu 

Konkurs odbędzie się 6. 02. 2018 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, II piętro. 

 

Warunki uczestnictwa 

W konkursie mogą uczestniczyć 2 osoby reprezentujące 

szkołę, w poszczególnych kategoriach: szkoły podstawowe, klasy 

gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne. 

Prace konkursowe powinny dotyczyć wyłącznie postaci 

związanych z powstaniem styczniowym lub z walkami o wolność 

ojczyzny z lat 1914-1918, pochodzącymi z Tarnowa i regionu 

tarnowskiego. 

 

Zgłoszenia 
Szkoła zgłasza swój udział elektronicznie. Zgłoszenia będą 

przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2017 r. 

(piątek) na adres mailowy: mczosnyka19@interia.pl. Do tego dnia 

należy także dostarczyć indywidualne prace poświęcone postaciom w 

wersji elektronicznej lub tradycyjnej. Każda praca poświęcona może być 

1 postaci. Może to być prezentacja multimedialna do 25 slajdów lub 

praca pisemna wraz z ikonografią (tekst drukowany oraz w wersji 

cyfrowej). Do prac należy dołączyć koniecznie informacje 

bibliograficzne. 

 

Jury i nagrody 

• Jury konkursu działa w składzie powołanym przez 

Organizatorów 

• publiczne ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie 

się po zakończeniu konkursu 

• od postanowień i werdyktów Jury nie przysługuje odwołanie 

 

Postanowienia końcowe 

• za organizację konkursu odpowiadają nauczyciele ZSOiT 

w Tarnowie: Mieczysław Czosnyka i Wojciech Sypek 

• 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 dla 

uczestników i nagrody dla zwycięzców  
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• Podręczniki szkolne w zakresie gimnazjalnym (ogólne 

informacje o I wojnie światowej). 

• Strona internetowa poświęcona Bitwie pod Łowczówkiem: 

www.bitwapodlowczowkiem.pl (rozdziały: Wprowadzenie, 

Opis Bitwy, Wspomnienia, Cmentarz na Kopalinach). 

• W. Bałda, Bitwa gorlicka: Doszło do niej, bo dojść musiało, 

tekst dostępny na stronie: http://nowahistoria.interia.pl/drogi-

do-wolnosci/news-bitwa-gorlicka-doszlo-do-niej-bo-dojsc-

musialo,nId,1724483 

•  „Wiadomości Tarnowskie”, nr 2, Tarnów 2005 – Załącznik 

nr 1 (plik pdf). 

• Ponadto powyższa literatura jak w szkole podstawowej. 

 

 
 

 


