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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 
 
1. „V Głogowski Bieg Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza” zwany dalej  

„konkursem”, skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych. 
 

2. W roku szkolnym 2022/2023 konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach 
wiekowych: 

 

 KAT. 1 - uczniowie klas I-V szkół podstawowych (indywidualny konkurs 
plastyczny), 

 KAT. 2 - uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych (drużynowy konkurs 
wiedzy historycznej). 
 

3. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa” 
oraz Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie.  
 

4. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydenta Miasta Głogowa. 
 
5. Głównym sponsorem konkursu jest Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja 

Kresowa”. 
 
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 listopada 2022 roku. 
 
 
II.CEL KONKURSU: 
 
 
Celem konkursu jest: 
 

 popularyzacja wśród uczniów wiedzy historycznej oraz zachęcanie ich do 
poznawania przeszłości własnej Ojczyzny w kontekście wiedzy o Kresach,  
 

 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, 
 

 rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień, 
 

 tworzenie możliwości współzawodnictwa uczniów szkół.  
 
 
III.TEMATYKA KONKURSU Z ZAKRESU WIEDZY DLA KLAS VI-VIII: 

 
1. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników: 

 

 obrona Lwowa z listopada 1918 roku, 
 

 losy Orląt Lwowskich, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o: Antonim 
Petrykiewiczu, Jerzym Bitchanie, Jasiu Kukawskim, 

 

 historia Cmentarza Obrońców Lwowa, 
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 architektura Lwowa, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o: Katedrze 
Łacińskiej z kaplicami: Kampianów i Boimów, Kamienicy Królewskiej, Czarnej 
Kamienicy, Pałacu Lubomirskich, Kopcu Unii Lubelskiej, Ossolineum, Teatrze 
Miejskim (Opera Lwowska), 

 

 słynni mieszkańcy Lwowa, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o: Stefanie 
Banachu, Ignacym Łukasiewiczu, Arturze Grottgerze, Marii Dulębiance, Kornelu 
Makuszyńskim, Franciszku Stefczyku, Rudolfie Weiglu, 

 

 kuchnia lwowska. 
 
 
Wykaz literatury zalecanej dla uczestników z klas VI-VIII oraz stanowiącej 
pomoc dla nauczyciela: 
 

 Stanisław Sławomir Nicieja „Lwowskie Orlęta”. 
 

 Stanisław Sławomir Nicieja „Cmentarz Obrońców Lwowa”. 
 

 Rosa Bailly „Miasto walczy o wolność. Obrona Lwowa w latach 1918-1919”. 
 

 Andrzej Fiedoruk „Kuchnia Lwowska”. 
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IV.ZASADY KONKURSU: 
 

 
KAT. 1 

(konkurs plastyczny) 
KAT. 2 

(konkurs wiedzy) 

Uczestnicy 

 Uczniowie klas I-V. 
 

 Szkoła zgłasza do 
konkursu max. 15 prac 
konkursowych. 

 Uczniowie klas VI-VIII. 
 

 Szkoła zgłasza do 
konkursu  drużynę 
składającą się z  trzech 
uczestników.  

Forma konkursu 

 Praca plastyczna, 
wykonana dowolną 
techniką plastyczną 
przedstawiająca 
architekturę Lwowa, 
słynnego lwowianina lub 
Orlęta Lwowskie.  

 

 Wcześniej 
niepublikowana. 
 

 Format pracy A3.  
 

 Prace konkursowe muszą 
stanowić wynik twórczości 
danego uczestnika. 

 Konkurs wiedzy 
historycznej w formie 
potyczek drużynowych. 

 

 Uczniowie drużynowo  
rozwiązują zadania  
podzielone na trzy 
kategorie tematyczne: 

 

- Kategoria I. dot. obrony 
Lwowa z 1918 roku, losów  
Orląt Lwowskich oraz 
historii Cmentarza 
Obrońców Lwowa. 
 

- Kategoria II. dot. 
architektury Lwowa. 

 

- Kategoria III. dot. 
słynnych mieszkańców 
Lwowa oraz kuchni 
lwowskiej.  

 

 Czas trwania konkursu  
90 minut. 

Harmonogram 

 Termin dostarczenia prac 
oraz kompletnej 
dokumentacji konkursowej 
zawierającej formularz 
zgłoszenia do konkursu 
(załącznik nr 1) i pracę 
konkursową opatrzoną 
metryczką pracy 
(załącznik nr 4) oraz 
oświadczenie (załącznik 
nr 3) upływa 8 listopada 
2022r.  

 

 Termin zgłoszenia 
uczestników i przesłania 
kompletnej dokumentacji 
konkursowej zawierającej 
formularz zgłoszenia do 
konkursu (załącznik nr 2) 
oraz oświadczenie 
(załącznik nr 3) upływa 8 
listopada 2022r.  
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 Dokumentację 
konkursową wraz z pracą 
można dostarczyć do 
organizatora lub przesłać 
pocztą na adres: SP 13  
w Głogowie, ul. Akacjowa 
10, 67-200 Głogów. 
 

 Termin ogłoszenia 
wyników i wręczenia 
nagród: 22 listopada 
2022r., godz. 11.30. 

 Dokumentację 
konkursową należy 
przesłać w wersji 
elektronicznej na adres: 
wice@sp13.glogow.pl 
 

 Konkurs wiedzy 
historycznej odbędzie 
się 22 listopada 2022r.  
o godz. 9.00. 
 

 Termin ogłoszenia  
i wręczenia nagród:  
22 listopada 2022r.,  
godz. 11.30. 

Kryteria oceny 

 Zgodność pracy  
z tematem. 
 

 Oryginalność  
i pomysłowość. 

 

 Praca może być 
wspólnym dziełem 
dziecka i rodzica 
(widoczny wkład dziecka). 

 Poprawność udzielanych 
odpowiedzi. 

 
V. PRZEBIEG KONKURSU: 

 
1. Kompletna dokumentacja konkursu będzie dostępna na stronie internetowej 

szkoły: www.sp13.glogow.pl 
 

2. Decyzję o przyznaniu nagród podejmie jury konkursowe. Decyzje jury są 
nieodwołalne i niezaskarżalne.  

 

3. Nagrody przyznawane są oddzielnie dla każdej kategorii: 
a) KAT.1. - prace plastyczne klasy I-V; 
b) KAT. 2. - wiedza historyczna klasy VI-VIII. 
 
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 
5. Niezwłocznie po zakończeniu konkursu, komisja sporządzi protokół z jego 

przebiegu, w którym wskaże: skład komisji oraz imiona i nazwiska osób, które 
zostały nagrodzone w konkursie. 

 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami, w tym do ich 

prezentacji i publikacji, w mediach tradycyjnych oraz w Internecie. Prace 
konkursowe nie będą zwracane. 

 

 

mailto:wice@sp13.glogow.pl
http://www.sp13.glogow.pl/
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7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie  
z przyczyn od nich niezależnych, w szczególności związanych z zakazami lub 
ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii - Covid 19. 
 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację ich 
wizerunków przez organizatora konkursu.  

 

Załączniki do regulaminu: 
 
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia KAT. 1 

Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia KAT. 2 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie 

Załącznik nr 4 - Metryczka  


