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KONKURS WIEDZY O RODZINIE RACZYŃSKICH 
REGULAMIN 

 
1. Cele konkursu: 
• kształtowanie patriotyzmu, 
• pogłębianie wiedzy i zainteresowanie uczniów historią naszego 

regionu; 
• zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci 

o  przeszłości, 
• upamiętnienie zasług rodziny Raczyńskich dla naszego regionu 

i  ojczyzny, 
• rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji 

zawartych w źródłach historycznych, 
• zachęcenie do samodzielnego badania źródeł historycznych. 
2. Organizatorzy: 
• Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego 

w  Rogalinie, ul. Poznańska 8,  62-022 Rogalin 
          tel. 61 893 08 04, e-mail: sekretariat@sprogalin.mosina .pl 

• Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rogalinie, 
• Muzeum Pałac w Rogalinie, 
• Majątek Rogalin, 
• Urząd Miejski w Mosinie. 
3. Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu są trzyosobowe zespoły uczniów klas 7 i 8  
reprezentujące  szkoły zgłoszone do udziału w konkursie. 

4. Zasady konkursu 
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: 
I etap – szkolny:  uczniowie przystępują do pierwszego etapu 
konkursu w  swoich szkołach. Na podstawie podanej przez 
organizatora  literatury źródłowej (załącznik A) przygotowują się do 
napisania testu sprawdzającego wiedzę o rodzinie Raczyńskich. 
Następnie piszą test przygotowany przez  organizatora (załącznik B). 
Na podstawie wyników testu wyłonione zostają trzyosobowe zespoły, 
które wezmą udział w następnym etapie konkursu. 
II etap  - finał konkursu składa się z dwóch części: 
Część I – praca plastyczna (regulamin wykonania pracy plastycznej – 
poniżej) 
Część II – test wiedzy o rodzinie Raczyńskich, przeprowadzony w 
Galerii Malarstwa Muzeum Pałacu w Rogalinie, uczniowie 
przygotowując się do  II  etapu korzystają  również z literatury 
źródłowej (załącznik A). 
5. Miejsce i terminy konkursu (terminarz V edycji konkursu 
poniżej) 
- I etap - szkolny należy przeprowadzić 31 maja 2021, a  następnie 
przesłać zgłoszenia trzyosobowych zespołów  do organizatora  drogą 
elektroniczną na adres  e-mail: k.kondziela@sprogalin.mosina.pl  
do 7 czerwca 2021) 
- opiekunowie drużyn dostarczają do organizatorów, bezpośrednio 
przed  rozpoczęciem finału konkursu, oświadczenie rodziców 
uczestnika (załącznik C). 
- II etap konkursu będzie przeprowadzony  w gmachu Galerii 
Malarstwa w Rogalinie w poniedziałek, 14 czerwca 2021. 
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6.Nagrody i wyróżnienia 
Dla zwycięskich drużyn (I, II, III miejsce) przewiduje się dyplomy oraz  
nagrody rzeczowe, a dla pozostałych uczestników drobne upominki. 
 
 
 
 

Terminarz konkursu w roku szkolnym 2020/2021 

 

 
KTO? CO ROBI? KIEDY? 

 

SZKOŁA/ 
ORGANIZATOR 

WYSYŁA ZAPROSZENIA DO 
KONKURSU WRAZ Z 
DOKUMENTACJĄ 

I MATERIAŁAMI DO NAUKI ORAZ 
TEST  

DO PRZEPROWADZENIA 
SZKOLNEGO  

ETAPU KONKURSU 

DO 
12.04.2021 

SZKOŁA/ 

UCZESTNIK 

PRZESYŁA ZGŁOSZENIE SZKOŁY  

DO KONKURSU  

DO 

26.04.2020 

SZKOŁA/ 

UCZESTNIK 

PRZEPROWADZA  

SZKOLNY ETAP KONKURSU 

31.05.2021 

SZKOŁA/ 

UCZESTNIK 

WYŁANIA TRZYOSOBOWY 
ZESPÓŁ  

DO II ETAPU KONKURSU 

I PRZESYŁA PROTOKÓŁ - 
ZGŁOSZENIE DO ORGANIZATORA 

DO 
7.06.2021 

SZKOŁA/ 
ORGANIZATOR 

PRZEPROWADZA FINAŁ 
KONKURSU 

14.06.2021 

 
 
*UWAGA  Finał konkursu rozpocznie się spotkaniem w budynku 
szkoły w  Rogalinie. Następnie uczestnicy wraz z opiekunami udadzą 
się do  Muzeum-Pałacu w Rogalinie, gdzie będzie przeprowadzona 
druga część finału. 
 
 
 

 



  Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie 

 

Regulamin wykonania pracy plastycznej 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej przy 
wykorzystaniu materiałów sypkich /piasek, ziarna, przyprawy 
itp./ naklejonych na podłoże /papier, płyta itp/ przez uczniów 
szkoły zgłoszonej do  KONKURSU WIEDZY O RODZINIE 
RACZYŃSKICH. /Autorami pracy nie muszą być uczniowie, 
którzy biorą dział w  konkursie jako reprezentanci szkoły./ 
Temat pracy: 
Portret Edwarda Bernarda Raczyńskiego - Prezydenta RP 
UWAGA:  Imię Edward było popularne w rodzie 
Raczyńskich. Proszę zwrócić uwagę uczniom, by wybrali do 
sportretowania Edwarda Bernarda /1891-1993/ – 
Prezydenta RP 
Prace mogą być w dowolnym formacie, ale nie mniejszym niż 
format A2.  

2. Wykonaną pracę plastyczną należy dostarczyć do Szkoły 
Podstawowej w  Rogalinie w dniu finału konkursu. 

3. Na odwrocie pracy powinny się znajdować dane personalne 
autorów oraz nazwa szkoły. 

4. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury 
składające się  z pracowników merytorycznych Muzeum Pałacu 
w  Rogalinie oraz nauczycieli i  wicedyrektora szkoły.   Jury 
przyzna najlepszym pracom nagrody i  wyróżnienia.  

5. Jurorzy oceniając  konkursowe prace będą brali pod uwagę: 
jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, 
wyobraźnię twórczą oraz umiejętność wykorzystania materiałów 
plastycznych w kontekście tematyki konkursu.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i ocena prac nastąpi w 
dniu przyjazdu na  finał KONKURSU WIEDZY O RODZINIE 
RACZYŃSKICH. Nagrodzone prace będą prezentowane na 
wystawie w Szkole Podstawowej w  Rogalinie. Organizator nie 
odsyła prac autorom. 

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem 
decyduje Jury, do którego należy ostateczna interpretacja 
Regulaminu. 

 

 

 
 

 


