FILMOWY KONKURS
HISTORYCZNY

Temat przewodni VII Edycji:

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
W Konkursie weźmie udział ok. 1500 uczniów i nauczycieli w tym Polonia
z całego świata. Powstanie ok. 400 filmów,
z których kilkadziesiąt poświeconych będzie tematowi
Powstania Wielkopolskiego i jego bohaterom.

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
11 listopada 1918 r. Polska
odzyskała niepodległość, jednak
jej granice wciąż nie zostały
ustalone.
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terytorium na wschodzie, kosztem Polski. Przybycie do Poznania Ignacego Jana
Paderewskiego stało się początkiem zrywu niepodległościowego Polaków – Powstania
Wielkopolskiego. Jednego z nielicznych zwycięskich powstań w naszej historii.

INFORMACJA O
FILMOWEGO KONKURSU

VII EDYCJI
PATRIA NOSTRA

W 2022 roku zostanie zrealizowanych 5 filmowych konkursów historycznych:
 4 konkursy regionalne dla młodzieży z Polski
 oraz Konkurs Światowy dla młodzieży polonijnej
W konkursach weźmie udział ok. 400 szkół z Polski i Polonii Świata - łącznie ok.
1500 uczniów i nauczycieli.
W ramach VII edycji konkursów Patria Nostra zostanie wykonanych ok. 400 filmów
i animacji.
Poprzez odpowiedni dobór tematów prac konkursowych w konkursach w szczególny
sposób będą poruszane wybrane zagadnienia z historii Polski, w tym przede
wszystkim – POWSTANIE WIELKOPOLSKIE.
Prace konkursowe będą wyświetlane na telebimach reklamowych w największych
polskich miastach.
Gale finałowe konkursów będą odbywać się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i
Gdańsku.

TEMATY GŁÓWNE KONKURSU ZWIĄZANE
Z POWSTANIEM WIELKOPOLSKIM


PADEREWSKI W POZNANIU
- 26 grudnia 1918 r. przybył do Poznania, owacyjnie witany Ignacy Jan
Paderewski. Jeszcze tego samego dnia wygłosił do mieszkańców miasta
przemówienie. Wydarzenie to podniosło germanizowanych Wielkopolan na
duchu, a parada wojskowa urządzona następnego dnia przez Niemców w
centrum Poznania sprowokowała do zwycięskiego powstania.



ZABÓR PRUSKI
- Wielkopolska i ziemie zachodnie stały się częścią Prus w wyniku rozbiorów
Polski. Po kongresie wiedeński 1815 r. utworzono Wielkie Księstwo
Poznańskie, które wchodziło w skład Prus, jednak miało dużą autonomię do
1831. Po powstaniu listopadowym autonomię Księstwa zlikwidowano,
nasiliła się jego germanizacja. Formalnie Księstwo przestało istnieć w 1848
r. i stało się jedną z prowincji Prus.



BOHATEROWIE POWSTANIA WIELKOPOSLKIEGO
- IGNACY JAN PADEREWSKI
- ur. 18 listopada 1860 r.; polski pianista, kompozytor, działacz
niepodległościowy, mąż stanu i polityk. Pod jego wpływem prezydent USA W.
Wilson wziął pod uwagę kwestię niepodległości Polski. Brał udział w
konferencji wersalskiej. Przyjazd do Poznania w 1918 r. podniósł na duchu
mieszkańców miasta, którzy następnego dnia wzniecili zwycięskie
powstanie. W 1919 r. Paderewski był premierem i ministrem spraw
zagranicznych RP. Stał w opozycji wobec rządu sanacyjnego i w 1935
współtworzył wraz z gen. W. Sikorskim „Front Mores”.



POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
- Przyczyny (Poznań w rękach zaborcy, germanizacje, niemiecka parada
wojskowa w Poznaniu 27 grudnia 1918), przebieg i skutki (zwycięstwo).



POWSTANIE WIELKOPOLSKIE – ZDOBYCIE CYTADELI
- 28 grudnia 1918 r. powstańcy wielkopolscy zdobyli Cytadelę, fort
Grolmann i arsenał przy ul. Wielkie Garbary. Jan Maciaszek,został
komendantem miasta. Wydano także odezwę wzywającą do zachowania
spokoju i nieulegania prowokacjom; POW jednak nie uznała Maciaszka za
swojego zwierzchnika (był powołany przez polsko-niemiecki skład Wydziału
Wykonawczego Rad Robotniczych i Żołnierskich.



BOHATEROWIE POWSTANIA WIELKOPOSLKIEGO
- JÓZEF DOWBOR - MUŚNICKI
- generał broni Wojska Polskiego. W latach 1917-1918 był dowódcą I
Korpusu Polskiego w Rosji, w latach 1918-1919 naczelnym dowódcą Sił

Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim. Od 6 stycznia 1919 r.
dowódca Powstania Wielkopolskiego.


BOHATEROWIE POWSTANIA WIELKOPOSLKIEGO
- STANISŁAW TACZAK
- ur. 8 kwietnia 1874 r.; pierwszy naczelny dowódca Powstania
Wielkopolskiego i podpułkownik Armii Wielkopolskiej oraz generał brygady
Wojska Polskiego, zastępca senatora wybrany w 1935 r. w województwie
poznańskim, prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań
Narodowych RP.



BOHATEROWIE POWSTANIA WIELKOPOSLKIEGO
- FRANCISZEK RATAJCZAK
- Pierwszy powstaniec wielkopolski poległy 27 grudnia 1918 r. w walce.



BITWA O ŁAWICĘ
- 6 stycznia 1919 r. - Bitwa o Ławicę podczas Powstania Wielkopolskiego; w
wyniku bitwy w ręce Polaków trafił sprzęt wartości 200 milionów marek
niemieckich, będący największym łupem wojennym w dziejach polskiego
oręża.



BOHATEROWIE POWSTANIA WIELKOPOSLKIEGO
- ZYGMUNT KITTEL
- ur. 28 stycznia 1877 r. - współorganizator i dowódca Powstania
Wielkopolskiego w Gnieźnie, pierwszy po odzyskaniu niepodległości starosta
gnieźnieński.



BOHATEROWIE POWSTANIA WIELKOPOSLKIEGO
- JAN RZEPA
- 22 marca 2005 r. w wieku 106 lat umiera ostatni powstaniec wielkopolski
porucznik Jan Rzepa.



BOHATEROWIE POWSTANIA WIELKOPOSLKIEGO
- LEON PRAUZIŃSKI
- ur. 15 maja 1895 r.; malarz i rysownik, który brał udział w Powstaniu
Wielkopolskim w grupie Stanisława Nogaja; brał udział między innymi w
zdobywaniu Prezydium Policji i w walkach o most Chwaliszewski.
Uczestniczył także w zdobywaniu Wolsztyna, Zbąszynia i Miejskiej Górki.
Później uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.

