Informacja o projekcie
„Wielkopolanie na wojnie z bolszewikami – cykl lekcji objazdowych w szkołach gminy Krotoszyn”

W bieżącym roku przypada 100. rocznica bitwy warszawskiej. Było to najważniejsze i
przełomowe starcie wojny polsko-bolszewickiej. Dzięki zwycięstwu Polska zachowała świeżo zdobytą
niepodległość i jednocześnie przekreśliła bolszewickie plany rozprzestrzenienia rewolucji
komunistycznej na zrewoltowane po klęsce w I wojnie światowej Niemcy i tym samym na resztę
Europy Zachodniej. Według brytyjskiego polityka Edgara D’Aberno-na była to 18. z przełomowych
bitew w dziejach świata.
Warto pamiętać o tym, że zarówno w samej bitwie, jak i w całej wojnie, wielkie zasługi
położyły Wojska Wielkopolskie, między innymi złożony z krotoszyńskich oddziałów 12. Pułk
Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 70. Pułk Piechoty Wielkopolskiej) oraz stacjonujący od 1921 r.
w Krotoszynie 56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej (wcześniej 2. Pułk Strzelców Wielkopolskich).
Wielkopolscy żołnierze, którzy rozpoczęli swój szlak bojowy od walk powstańczych i wyzwolenia
rodzimej dzielnicy w styczniu i lutym 1919 r., zostali wiosną 1919 r. przeformowani w Wojska
Wielkopolskie, a następnie jesienią 1919 r. w Wojsko Polskie. Przez kolejne dwa lata Wielkopolanie
wywalczyli wolność nie tylko dla swojego regionu, ale zagwarantowali ją, nie szczędząc krwi, całej
Polsce.
Chcąc upamiętnić tak doniosłą rocznicę i podkreślić olbrzymią rolę Wielkopolan w tejże
wojnie i w samej bitwie, Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka włączyło się w cykl działań
rocznicowych. Od czerwca do września na krotoszyńskim rynku prezentowana jest wystawa
plenerowa poświęcona przede wszystkim wysiłkowi zbrojnemu wielkopolan, a od sierpnia do
października muzeum realizuje projekt pt. „Wielkopolanie na wojnie z bolszewikami – cykl lekcji
objazdowych w szkołach gminy Krotoszyn” – sfinansowany ze środków Programu Dotacyjnego
Biura Programu Niepodległa „Koalicje dla Niepodległej” - #wiktoria 1920, w ramach Programu
Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 (Priorytet 2, Schemat 2A).
Wspomniany projekt polega na przeprowadzeniu w szkołach gminy Krotoszyn zajęć
lekcyjnych na temat udziału Wielkopolan w bitwie warszawskiej i szerzej, w wojnie polskobolszewickiej. Łącznie, w porozumieniu ze placówkami edukacyjnymi gminy Krotoszyn, planujemy
przeprowadzić minimum 15 zajęć w szkołach różnych typów. Podsumowaniem projektu będą
konkursy: plastyczny (w czterech kategoriach wiekowych) i historyczny (w dwóch kategoriach
wiekowych) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs plastyczny
organizowany jest przez koalicjanta w ramach Programu Niepodległa – Fundację Progressus.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach
Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”

Regulamin konkursu plastycznego na komiks „Wojna polsko- rosyjska 1919 - 1920”
1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu na komiks historyczny jest Fundacja PROGRESSUS.
2. Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych uczniów krotoszyńskich szkół w następujących
kategoriach:
•
•
•
•

Uczniowie klas I- III;
Uczniowie klas IV- VI;
Uczniowie klas VII- VIII;
Uczniowie klas szkół ponad podstawowych

3. Celem konkursu jest:
•
•
•

Rozbudzenie zainteresowania historią;
utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków wartych uznania i szacunku,
kształtowanie umiejętności prezentowania dziejów historycznych z wykorzystaniem komiksu
jako współczesnego środka artystycznego wyrazu.

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu przedstawiającego epizod, rozgrywający się na
tle rzeczywistych wydarzeń wojny polsko- rosyjskiej. Epizod zostanie przedstawiony w
opowiadaniach i materiałach historycznych, przygotowanych przez organizatora.
5. Warunki uczestnictwa:
•
•

•

do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, które dotychczas nie były publikowane i
zgłaszane do innych konkursów,
praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 4,maksymalnie 10 plansz
formatu A4. Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione
jednostronnie. Strony muszą być ponumerowane,
każda plansza powinna być zawierać informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwa
szkoły oraz klasa

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby kategorii konkursu w przypadku małej
liczby zgłoszeń prac konkursowych.
7. W skład jury konkursu wejdą członkowie Fundacji Progressus oraz dyrektor Muzeum Regionalnego
im. H. Ławniczaka w Krotoszynie.
8. Nagrodami w konkursie są książki, gry planszowe.
9. Pracę konkursowe należy dostarczyć do CKI, do 12 października 2020 r. (poniedziałek).
10. Finał konkursu – ogłoszenie wyników oraz wernisaż prac odbędą się 16 października 2020 r.
w Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie.
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