
KONKURS HISTORYCZNY 
 

Szanowni Państwo!  
 

 22 stycznia 2023r. przypada 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego, największego zrywu 

narodowowyzwoleńczego Polaków przeciwko imperium rosyjskiemu. By upamiętnić to wydarzenie 

zapraszamy uczniów z rejonu siedleckiego do wzięcia udziału w konkursie historycznym: 
 

 

„Powstanie styczniowe przykładem patriotycznej postawy Polaków” 
 

REGULAMIN KONKURSU  

 

 

 

Adresaci konkursu 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. 

 

1.  Organizatorzy konkursu  

  Organizatorem konkursu jest Szkoła  Podstawowa Nr 1 im. Jana  Dobrogosta  Krasińskiego   

w Węgrowie, ul.  Karola Szamoty 35.  

2.  Cele konkursu 

1) Umacnianie patriotycznych postaw młodzieży. 

2) Propagowanie wiedzy o dziejach naszego regionu i jego związkach z historią narodu i państwa. 

3) Kształtowanie  poczucia tożsamości oraz  więzi z małą ojczyzną. 

 

3.  Organizacja  konkursu 

 

Konkurs podzielony został na dwie kategorie.  
 

I kategoria  
 

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej poświęconej tematycznie powstaniu 

styczniowemu. Prace mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4 lub A3 na kartonie lub 

brystolu. 

Nadesłane prace muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane 

 i nieprzedstawiane na innych konkursach. 

Jury oceni je w dwóch grupach wiekowych: 

- uczniowie klas I – IV 

- uczniowie klas V – VIII 
 

II kategoria  
  

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę o powstaniu styczniowym. 

Do tej kategorii zapraszamy uczniów klas VI – VIII. 

 

4.  Zasady udziału w konkursie 

 

1) Prace plastyczne wraz z imienną listą uczestników należy przesłać pocztą lub dostarczyć 

   osobiście do Szkoły  Podstawowej Nr 1  im. Jana  Dobrogosta Krasińskiego  

 ` w Węgrowie, ul. Karola Szamoty 35. Termin dostarczenia  prac upływa   

03.02.2023r.  o godz. 1545 .  Na odwrocie każdej pracy  należy umieścić pieczątkę szkoły, podać imię  

i nazwisko autora oraz jego wiek, imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna ucznia,  pod którego  

kierunkiem powstała praca.  Do każdej  pracy należy dołączyć oświadczenie - zgodę  na przetwarzanie 

danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania  się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie 

internetowej (załącznik 2)   www.sp1.wegrow.pl  

 

  

 

http://www.sp1.wegrow.pl/


2) Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. 

Poprzez podanie danych osobowych rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na  opublikowanie imienia  

i nazwiska dziecka oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza. 

3) Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich 

wystawienia i opublikowania. 

4) Termin zgłoszenia uczniów do konkursu testowego upływa 27.01.2023r. Udział w konkursie należy 

zgłosić pocztą elektroniczną na adres:  gimnazjum.wegrow@wp.pl  podając imiona i nazwiska 

kandydatów oraz dane opiekuna grupy uczniów.  

Z jednej szkoły można zgłosić maksymalnie 4 uczniów. Uzupełnione formularze zgłoszeniowe należy 

przesłać e-mailem lub pocztą (załącznik 1 i 2).  Formularz  zgłoszeniowy należy pobrać ze strony 

internetowej organizatora.  Test konkursowy zostanie przeprowadzony 03.02.2023r. o godz.  10:00  w  

budynku  Szkoły  Podstawowej Nr 1 im. J.D. Krasińskiego  w Węgrowie, ul. Karola Szamoty 35. 

5) Organizator informuje, że niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym  zasady 

konkursu. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu. 

 

5.  Adres i dane organizatora 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana  Dobrogosta  Krasińskiego w Węgrowie 

ul. Karola Szamoty 35 

07 – 100 Węgrów 

tel. (25) 792 – 23 – 31 /sekretariat/ 

fax: (25) 792 – 66 – 45 

e - mail: gimnazjum.wegrow@wp.pl 

www.sp1.wegrow.pl 

 

 

6.  Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

 

1) Laureaci I, II i III miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe, a nauczyciele –  

podziękowania. 

2) Wyniki konkursu  oraz  termin wręczenia nagród zostanie ogłoszony  

08 lutego 2023r.  na stronie internetowej www.sp1.wegrow.pl    

 

 

7.  Zakres konkursu: 

 

Treści dotyczące powstania styczniowego zawarte w podstawie programowej 

 dla szkoły podstawowej oraz publikacje dodatkowe: 

 

➢ Dzieje Miasta i okolic w latach 1441-1944, pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka 

 i Tadeusza Swata, t. I, Węgrów 1991, s. 149-156 

➢ Zbigniew Grabowski, Powstanie styczniowe, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 

Warszawa 2013 

➢ T. Wyszomirski, Bitwa pod Węgrowem stoczona przez powstańców z wojskiem 

 carskim 3 II 1863 w świetle relacji jej uczestnika Stanisława Krzemieniowskiego, 

 „Studia i Materiały dla Historii Wojskowości”, t. VIII, 1962, cz. 2, s. 237 

➢ S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, Warszawa 1983 

➢ J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914 Wyd. PWN Warszawa 2006 

➢ Polska na przestrzeni wieków, pod red. A. Chwalba, T. Kizwalter, T. Nałęcz, 

 A. Paczkowski, H. Samsonowicz, J. Staszewski, J. Tazbir, A. Wyczański,  

 Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006  
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…............................ 

pieczątka szkoły 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU  

„Powstanie styczniowe przykładem patriotycznej postawy Polaków”.  
 

 
                                                   

                                                 

 

1. Nazwa szkoły...................................................................................................................................................................... 

 

Adres szkoły............................................................................................................................. .............................................. 

 

Telefon kontaktowy............................................................................................................................. .................................. 

 

 

2. Imię i nazwisko ucznia …................................................................................................................................................. 

 

Klasa …......................................... 

 

 

 

3 .Imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna ucznia uczestniczącego w Konkursie:  

 

……………………………………………………………………………….….. 

 

 

telefon kontaktowy.........................................            ……………................................................................ 
                                                                                               podpis opiekuna 

 

 

 

 

…............................................................................................................................ .......................................................................... 
                                                                                       data i podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik 2 

 

 

 

 

 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie historycznym  

pt. „Powstanie styczniowe przykładem patriotycznej postawy Polaków”. 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun prawny……………………………………………………………………… 

 

 

urodzony …………………………  w  ………………………………………ucznia/uczennicy klasy………… 

 

 

 

 

 

 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych szkoły danych 

osobowych oraz wyników uzyskanych przez moją córkę /mojego syna na poszczególnych etapach konkursu. 

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotycząca przetwarzania przez Szkołę Podstawową  

Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie danych osobowych mojego dziecka (oraz moich)  

w związku z jego udziałem w konkursie – zgodnie z art. 13 RODO. 

 

 

 

 

……………………………………   ………………………………………….…….…………... 

 data      imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 
 


