
 

 

VIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 
WIEDZY O GEN. JÓZEFIE RUFINIE WYBICKIM  

I POLSKICH SYMBOLACH NARODOWYCH 

 

 
Śrem, luty 2023 r. 

Regulamin 

1. Organizatorem konkursu jest Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski 
Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Miłośników 
Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego, Szkoła Podstawowa im. gen. 
Józefa Wybickiego oraz Muzeum Śremskie. 

2. Partner konkursu: NAZAWEB Marek Kawczyński z Śremu.  
3. Konkurs jest realizowany w ramach inicjatywy pn. „Wybicki – REAKTYWACJA IX”  

i jest współfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
4. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty w Poznaniu.  

§ 2. Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

 przybliżenie uczniom poszczególnych etapów edukacyjnych postaci, 

działalności i twórczości gen. Józefa Rufina Wybickiego, twórcy słów 

Mazurka Dąbrowskiego, który znaczną część życia spędził w Manieczkach  

w Gminie Brodnica; 

 uczczenie pamięci o gen. Józefie Rufinie Wybickim w 200 rocznicę śmierci, 

275 rocznicę urodzin i 225 rocznicę powstania „Pieśni Legionów Polskich 

we Włoszech”; 

 przybliżenie uczestnikom konkursu wiedzy o polskich symbolach 

narodowych. 

§ 3. Adresaci konkursu 

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół: podstawowych (z podziałem na etapy 

nauczania: klasy IV-VI oraz VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych z terenu Województwa 

Wielkopolskiego. 

§ 4. Zakres tematyczny 

1. Od uczestników konkursu wymagana będzie wiedza w zakresie: 

a) faktów z życia i działalności Józefa Wybickiego, 

b) podstawowych realiów epoki, w której żył Józef Wybicki, 



c) znajomości miejsc związanych z życiem gen. Józefa Wybickiego oraz 

współczesnych form upamiętnienia jego postaci (w szczególności  

– rozpoznawanie miejsc i obiektów na fotografiach), 

d) znajomości polskich symboli narodowych i ich historii. 

2. Zalecana literatura: 

a) dla szkół podstawowych (klasy IV-VI): 

− M. Strzałko, P. Anders, Manieczki, Poznań 1997, rozdz. II „Czasy Józefa Wybickiego”, 

− Słownik Biograficzny Śremu, Śrem 2008, s. 390-392., 

− Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1983, hasła: Józef 

Wybicki, Jan Henryk Dąbrowski, Dezydery Chłapowski, 

− M. Strzałkowska, Mazurek Dąbrowskiego. Nasz hymn narodowy, Warszawa 

2014, 

− A. Znamierowski, Orzeł Biały. Znak państwa i narodu, Warszawa 2016, 

− podręcznik przedmiotowy dla szkół podstawowych. 

b) dla szkół podstawowych (klasy VII-VIII): 

− zakres przewidziany dla szkoły podstawowej (IV-VI), a ponadto: 

− M. Strzałko, P. Anders, Manieczki, Poznań 1997, rozdz. I „Od czasów 

najdawniejszych do końca XVIII wieku”,  

− USTAWA z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 625), 

− Dzieje Śremu, red. M. Rezler, Poznań 2003, s. 69, 143-146, 246, 426, 

c) dla szkoły ponadpodstawowej: 

− zakres przewidziany dla szkoły podstawowej (IV-VIII), a ponadto: 

− J. Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku, Warszawa , s. 198-

214, s. 238-247, 

− Jeszcze Polska nie umarła ...: w dwusetną rocznicę powstania hymnu 

narodowego, Poznań 199, s. 28-32 oraz 47-74. 

Wybrane materiały będą udostępnione na stronie internetowej konkursu www.konkurs-

wybicki.pl (zakładka Literatura). Pozostałe materiały uczestnicy zobowiązani są pozyskać 

we własnym zakresie. 

§ 5. Zasady udziału w konkursie 

1. Zgłoszenia: 

1) Konkurs odbywa się w ramach trzech poziomów edukacyjnych: 



a. Szkoła podstawowa – klasy IV – VI, 

b. Szkoła podstawowa – klasy VII – VIII, 

c. Szkoła ponadpodstawowa. 

2) Szkoła zgłasza do eliminacji konkursowych dwóch uczniów z każdej kategorii 

wiekowej (szkoła podstawowa może zgłosić max. 4 reprezentantów: 2 uczniów  

z kategorii wiekowej klas IV-VI i 2 uczniów z klas VII-VIII).  

2. Stopień I konkursu – eliminacje szkolne:  

1)      Wytypowanie reprezentantów szkoły odbywa się drogą wewnętrznego wyboru, 

którego forma i terminy pozostają indywidualną decyzją każdej ze szkół. 

2)      Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez elektroniczny formularz 

zgłoszenia. Instrukcja zgłaszania do konkursu będzie dostępna w dniu ogłoszenia konkursu  

w aktualnościach na stronie www.konkurs-wybicki.pl.  

3)      Termin zgłoszeń upływa w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 15:00. Po tym terminie 

formularz będzie nieaktywny. 

3. Stopień II konkursu – eliminacje wojewódzkie: 

1)      Eliminacje wojewódzkie konkursu rozpoczną się w dniu  31 marca 2023 

r. o godzinie 11:00 i trwać będą do godziny 12:00. Jest to maksymalny czas udostępniony 

uczestnikom na wykonanie procesu zalogowania się na stronie aplikacji konkursu pod 

adresem www.konkurs-wybicki.pl/konkurs, rozwiązania zadań konkursowych i ich wysłania. 

2)      Eliminacje wojewódzkie są przeprowadzane metodą zdalną z zastosowaniem 

aplikacji konkursowej pod adresem www.konkurs-wybicki.pl/konkurs, w której uczestnik 

loguje się do formularza konkursowego przygotowanego dla danego etapu edukacyjnego, 

przydzielonego uczestnikowi konkursu na etapie rejestracji. 

3)      Wskazane jest, aby uczniowie, w miarę możliwości, logowali się pod nadzorem 

opiekuna w szkole. Jeżeli jednak będą rozwiązywać test w domu, powinni mieć udostępniony 

do kontaktu numer telefonu organizatora konkursu (tel. 61 28 32 704), w przypadku 

problemów technicznych. 

4)      Podczas wypełniania testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

ani też pomocy osób trzecich. 

5)      Podczas wypełniania testu, nie wolno opuszczać w przeglądarce strony 

bezpośrednio związanej z testem konkursowym. Zaleca się, aby na pulpicie monitora była 

uruchomiona tylko strona związana z konkursem. Każdorazowe przeglądanie innych stron 

podczas zalogowania oraz kliknięcie poza obszar strony konkursowej (równoznaczne z jej 

opuszczeniem),  będzie rejestrowane w systemie administratora konkursu i będą odliczane 

punkty za zadania, w trakcie których opuszczano stronę konkursową. Wówczas na dole 

strony konkursowej pojawi się komunikat. Trzykrotne opuszczenie strony konkursowej 
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(zarejestrowanie tego faktu przez administratora konkursu) będzie skutkowało 

dyskwalifikacją uczestnika. 

6)      Formularz konkursowy zawiera 25 pytań. Na rozwiązanie każdego pytania 

uczestnik ma 60 sekund. Nie można cofnąć się do pytania poprzedniego. Brak odpowiedzi  

w danym przedziale czasowym skutkuje automatycznym przejściem do kolejnego pytania. 

Każdorazowo, po wybraniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Wyślij”. Po ostatnim pytaniu 

na ekranie pojawi się komunikat o zakończonym teście. Wówczas formularz zostanie 

automatycznie przesłany do organizatorów konkursu. Formularz również zostanie wysłany 

automatycznie po upływie czasu przewidzianego na rozwiązanie testu. 

7)      Po wypełnieniu testu uczestnik konkursu automatycznie otrzymuje informację 

o punktowym i procentowym wyniku z testu.  

8) Do finału konkursu zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskały 75% punktów 

w eliminacjach. Organizatorzy zastrzegają, iż w sytuacji gdy wynik nie zostanie osiągnięty 

przez minimum czterech uczestników z danego etapu edukacyjnego, limit procentowy może 

ulec obniżeniu, co zostanie opublikowane w formie komunikatu w aktualnościach na stronie 

konkursu. 

 9) Oceny otrzymanych w eliminacjach testów dokonuje jury złożone z nauczycieli 

historii oraz organizatorów. 

10) Lista rankingowa uczestników wraz z wynikiem punktowym i procentowym 

zostanie opublikowana na stronie konkursu nie później niż do dnia 7 kwietnia 2023 r. do 

godziny 9:00. 

4. Stopień III konkursu: 

Finał konkursu: 

1) Finał konkursu w formie pisemnej, który wyłoni zwycięzców z każdego etapu 

edukacyjnego, odbędzie się 27 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej im. gen Józefa 

Wybickiego w Manieczkach, ul. Szkolna 6, o godz. 11.00. 

2) Uczniowie wraz z opiekunem zobowiązani są dotrzeć na miejsce odbywania się 

finału we własnym zakresie. 

3) Każdy uczestnik finału konkursu zobowiązany jest do wylegitymowania się przed 

wejściem na salę, w której odbędzie się część pisemna.  

4) W czasie pracy nad arkuszami konkursowymi, uczestnikom zabrania się korzystania 

z pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych.  

5) Po zakończeniu finału konkursu, uczestnicy będą mogli wziąć udział w wycieczce po 

Manieczkach zorganizowanej przez członków Stowarzyszenia Miłośników 

Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego. 

6) Lista rankingowa wraz z podaniem laureatów miejsc I-III na każdym etapie 

edukacyjnym zostanie ogłoszona w dniu finału konkursu, a dodatkowo będzie 



opublikowana na stronie konkursu www.konkurs-wybicki.pl najpóźniej do dnia  

2 czerwca 2023 r. do godz. 9:00. 

7) Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w trakcie trwania obchodów Dnia Hymnu 

Narodowego w Manieczkach, w dniu 17 września 2023 r. O dokładnej godzinie  

i miejscu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. 

8) Wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego konkursu otrzymają pamiątkowe 

dyplomy, a laureaci którzy osiągną miejsca I-III dodatkowo atrakcyjne nagrody. 

9) W przypadku uzyskania tytułu laureata konkursu przez ucznia, na wniosek szkoły  

/ bądź ucznia, istnieje możliwość wystawienia odpowiedniego zaświadczenia. 

Należy wówczas przesłać wszystkie niezbędne dane ucznia, które mają się znaleźć 

w zaświadczeniu.  

UWAGA! W przypadku, gdy w ramach danego poziomu edukacyjnego, trzy najlepsze wyniki 

uzyska po dwóch lub więcej uczestników, zostanie przeprowadzona dogrywka w celu 

wyłonienia zwycięzców na poszczególnych lokatach (miejsca I-III). Dogrywka odbędzie się  

w formie ustnej, w dniu finału konkursu tj. 27 maja 2023 r., po ogłoszeniu wyników przez 

jury konkursu. 

4. W sytuacji, w której ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przyjazd do Manieczek 

nie będzie możliwy, organizatorzy przewidują przeprowadzenie finału konkursu w wersji 

online. Zasady przeprowadzenia takiego finału zostaną przesłane finalistom na co najmniej 

dwa tygodnie przed planowanym finałem. 

 

PROCEDURA PRZEBIEGU ELIMINACJI KONKURSU W PRZYPADKU AWARII SYSTEMU 

ZAISTNIAŁEJ PO STRONIE ORGANIZATORA 

W przypadku, gdy w dniu eliminacji konkursowych (31 marca 2023 r.) po stronie 

organizatorów pojawią się problemy techniczne uniemożliwiające zalogowanie się 

uczestników do formularzy konkursowych i przeprowadzenie konkursu w formie 

elektronicznej, o godzinie 11:30 na adres szkół, które zgłosiły uczestników konkursu zostanie 

przesłany link umożliwiający pobranie formularza konkursowego na odpowiednim dla 

uczestnika etapie edukacyjnym. Uczestnik jest wówczas zobowiązany do: 

1) Wydrukowania formularza konkursowego. 

2) Uzupełnienia formularza. 

3) Wykonania skanu formularza i przesłania zwrotnie z adresu podanego w 

zgłoszeniu na adres elektroniczny konkurs.wybicki@gmail.com 

Organizatorzy będą oczekiwać na uzupełnione formularze do godziny 12:30 (liczy się data  

i godzina wysłania wiadomości przez uczestnika). Formularze, które zostaną wysłane po 

godzinie 12:30 nie będą sprawdzane. 
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Informacje dodatkowe: 

1. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany treści i postanowień niniejszego regulaminu  

– informacja o zmianie regulaminu oraz treść regulaminu po zmianach, pojawią się na 

stronie poświęconej konkursowi pod adresem www.konkurs-wybicki.pl   

w aktualnościach.  

2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za: 

a. ewentualne nieprawidłowości związane z awarią sprzętu informatycznego po stronie 

uczestników lub organizatorów (mimo stosowanych zabezpieczeń) lub z długotrwałą 

przerwą w dostawie energii; 

b. wystąpienie błędów w systemie informatycznym, których nie uda się wcześniej 

ujawnić mimo procedury testowej; 

c. szkody powstałe z winy osób trzecich, na przykład zaburzających pracę systemu 

poprzez Internet lub inaczej; 

d. błędy poczty elektronicznej wynikające z awarii systemów informatycznych. 

3. Eliminacje wojewódzkie: 

Wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowej obsługi formularza konkursu to 

komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i z zainstalowaną 

przeglądarką Google Chrome.  

 

Koordynatorami konkursu są: 

1. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości, 63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3, osoba do kontaktu: Monika 

Bulińska – dyrektor biura, e-mail: monika@unia.srem.com.pl, tel. 61 28 32 704, 

kom. 608330670 – sprawy organizacyjne, techniczne. 

2. Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego, 

63-112 Brodnica, ul. Parkowa 6, Brodnica, osoba do kontaktu: Radosław Franczak  

– prezes zarządu, e-mail: rad.fran7@gmail.com, kom. 506 997 049 – sprawy 

merytoryczne.  
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