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REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

pn. „Powstanie Styczniowe 1863-64 (lata 1857-1866)” 

 

Konkurs historyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych znajdujących się 

na terenie administracyjnym powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, skarżyskiego 

i starachowickiego w jednej kategorii wiekowej: obejmujący klasy VI-VIII. 

 

1. Zasady ogólne 

Stowarzyszenie Związek Strzelecki KRS 0000239467 jest Organizatorem Wydarzenia 

pn. „Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R Szydłowiec-Wąchock”, podczas 

którego zostanie przeprowadzony konkurs historyczny pn. „Powstanie Styczniowe 

1863-64 (lata 1857-1866)”. 

Upoważnionym do prowadzenia wszelkich działań organizacyjnych i finansowych 

w imieniu Organizatora jest Komendant Główny ZS Roman Burek, któremu powierzono 

funkcję Komendanta Marszu. 

Komendant Marszu powołał Rozkazem nr 16/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku 

Komisję Konkursową Konkursu Historycznego w składzie: 

Lechosław WĄSIK – przewodniczący; 

Marek TOMCZYK - zastępca; 

Ewelina WIŚNIEWSKA – KUREK - sekretarz. 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:  

Etap pierwszy - KONKURS SZKOLNY. W etapie pierwszym, Szkoły Podstawowe będą 

miały za zadanie wyłonić po 5 uczniów, którzy następnie wezmą udział w Konkursie 

Finałowym. 

Etap drugi – FINAŁ KONKURSU. Konkurs Finałowy wyznacza się na dzień (piątek) 20 

stycznia 2023 roku, rozpoczęcie nastąpi o godzinie 10:00. Tegoroczna edycja konkursu 

będzie edycją odbywającą się online, przy użyciu portalu internetowego Testportal. 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 

podstawowych w jednej kategorii wiekowej: klasy VI-VIII. 

 

Konkurs historyczny 

1. Cele Konkursu 
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Celem konkursu historycznego pn. „Powstanie Styczniowe 1863 (lata 1857-1866)” jest 

pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia na temat 

wielkich Polaków i ich czynów mających wpływ na kształtowanie losów naszej Ojczyzny 

przykłady, Powstanie Styczniowe oraz wiedzy z zakresu geografii, przyrody i języka 

polskiego; 

1) promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu poprzez kształtowanie 

poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa; 

2) przyczyny wybuchu Powstania Styczniowego, upadek, skutki i znaczenie; 

3) rozwijanie edukacji historycznej; 

4) poznawanie języka polskiego jako podstawy umiejętności pracy na źródłach 

historycznych; 

5) poznawanie geografii i ciekawych miejsc naszego regionu; 

6) nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się mapą w terenie praktyczne 

korzystanie z azymutu do określania kierunków w terenie i na mapie; 

7) kształtowanie postaw proregionalnych poprzez poznanie i popularyzowanie 

„małej ojczyzny” jej walorów przyrodniczych, piękna krajobrazu, historii 

i dziedzictwa kulturowego. 

 

2. Zakres i tematyka konkursu 

1) zakres historyczny konkursu obejmuje lata 1857-1866. Tematyka: geneza 

wybuchu powstania styczniowego, Uniwersytet Kijowski 1857, Koło Oficerów 

w Petersburgu – 1859, przebieg zbrojnego wystąpienia na ziemiach polskich 

i innych obszarach z uwzględnieniem znajomości źródeł pisanych i materialnych 

stanowiąca materiały dla uczniów, jako przygotowany zespół pytań i odpowiedzi; 

2) zakres i tematyka języka polskiego: obejmuje znajomość symbolów narodowych, 

pieśni wierszy związanych z Powstaniem Styczniowym; 

3) zakres i tematyka geografii obejmuje podstawową wiedzę w zakresie czytania map 

i określania kierunków w terenie; 

4) zakres i tematyka przyrody obejmuje podstawową wiedzę nt. fauny i flory 

występującej na terenie powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, skarżyskiego 

i starachowickiego. 

 

3. Harmonogram konkursu 

Ogłoszenie konkursu w szkołach nastąpi w dniu 2 stycznia 2023 roku. 

Etap Szkolny przeprowadzają Szkoły na swoją odpowiedzialność najpóźniej w dniu 18 

stycznia 2023 roku. 

Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w konkursie Finałowym (20 stycznia 2023 

roku) zobowiązane są przesłać protokół i zgody wraz z adresem email uczestnika do 

dnia 18 stycznia 2023 roku. Uczeń-uczestnik konkursu na własny adres e-mail otrzyma 

link do testu finałowego. Adres e-mail Komisji Konkursowej: pspsadek@szydlowiec.pl  

Organizator w porozumieniu z Publiczną Szkołą Podstawową im. J. Kusocińskiego 

w Sadku jest zobowiązany do powiadomienia uczestnika konkursu – Dyrektora Szkoły 

o przyjęciu zgłoszenia oraz innych informacji najpóźniej w dniu 19 stycznia 2023 roku. 

Finał konkursu - odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 10:00. 

mailto:pspsadek@szydlowiec.pl
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Finaliści konkursu będą rozwiązywać test wiedzy na platformie internetowej Testportal. 

15 minut przed rozpoczęciem finału konkursu na podany adres email otrzymają link 

testu konkursowego. Na rozwiązanie testu przewidywany jest czas 20 minut. 

 

Komisja konkursu historycznego jest zobowiązana do sporządzenia protokołu 

i ogłoszenia wyników nie później  jak w dniu konkursu do godziny 12.00. Protokół 

powinien zawierać informacje o zwycięzcach: za zajęcie 1-7 miejsca.  

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu tj. w dniu 21 stycznia 

2023 roku w Mircu, podczas Uroczystej Akademii w PSP w Mircu początek godz. 18:00. 

 

W celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu historycznego oraz prac z tym 

związanych mile widziane są Państwa wnioski i podpowiedzi. Proszę przesyłać je 

bezpośrednio do mnie. 

 

Dane do kontaktu: 

Organizator Marszu: 
Związek Strzelecki 
ul. Rynek 15 
26-610 RADOM 
 
Komendantem Marszu jest Roman Burek 
Mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl, Tel. 604219765 
 
 

W związku z Konkursem Historycznym zostaną przesłane zainteresowanym 
Szkołom materiały odpowiednie dokumenty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c), f) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) dot. 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych jak i danych 
osobowych niepełnoletnich. 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

 
                                                                                   Komendant Marszu  

 

                                                                              st. insp. ZS Roman BUREK 
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