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„Tradycja jest Twoją godnością. 

Twoją dumą, Twoim szlachectwem…” 

„…Poznajże przede wszystkim 

Przeszłość Twojej bliższej Ojczyzny… 

Nie tylko po wierzchu, 

Ale sięgnij głębiej – poznaj pracę całą wieków, Które 

Cię oto wydały”. 
-Władysław Orkan- 
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Regulamin konkursu historycznego 

„Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej” 

 

§1 

Cele konkursu: 

1. Popularyzacja historii regionu oraz osób związanych z Ziemią Brzeską. 

2. Kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie 

świadomości historycznej wśród młodego pokolenia. 

3. Rozbudzanie zamiłowania, poszanowania  kultury i tradycji lokalnej. 

4. Kształtowanie samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji. 

5. Rozwijanie uzdolnień młodzieży. 

 

§2 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych                   

(Liceum, Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia) z terenu powiatu 

brzeskiego. 

 

§3 

Zakres merytoryczny konkursu 

1. Konkurs obejmuje zagadnienia związane z historią życia społecznego, 

politycznego, gospodarczego i kulturalnego Ziemi Brzeskiej oraz  

z osobami, które tworzyły tę historię. 
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§4 

Przebieg i etapy Konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych i finału 

powiatowego konkursu. Eliminacje konkursowe na etapie 

szkolnym i powiatowym przeprowadzane są                   w formie pisemnej. 

Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywek 

ustnych w przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia. 

a) Etap eliminacji szkolnych – przeprowadzany przez szkolne komisje 

konkursowe powołane przez Dyrektorów w szkołach podstawowych                  

i ponadpodstawowych powiatu brzeskiego.                   

 Test zamknięty z pytaniami konkursowymi dostarczą 

Organizatorzy na podane przez szkoły adresy e-mail w dniu 

konkursu na dwie godziny przed jego rozpoczęciem.  

 Komisja konkursowa zobowiązana jest do wydrukowania 

odpowiedniej liczby egzemplarzy testu dla każdego uczestnika. 

 Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli czas 45 min.  

 Szkoły zgłaszają do Finału konkursu maksymalnie 5 uczniów                 

z najlepszymi wynikami. W przypadku otrzymania przez kilku 

uczniów tej samej ilości punktów, o zakwalifikowaniu do Finału 

decydować będzie dogrywka przeprowadzona przez szkolną 

komisję konkursową w formie ustnej. 

b) Finał powiatowy konkursu – przeznaczony dla uczniów, którzy                         

w etapach szkolnych uzyskali najlepsze wyniki.  
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 Etap finałowy Konkursu przeprowadza powiatowa komisja konkursowa 

powołana przez Organizatorów. 

 Finał konkursu odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja 

Kopernika w Brzesku. 

 W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia (ta sama liczba 

punktów) organizatorzy przewidują w dniu Finału dogrywkę w formie 

ustnej. 

 Laureaci konkursu w etapie powiatowym (trzy pierwsze miejsca) 

otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów. 

 Komisja zastrzega sobie prawo do ewentualnego przydzielenia miejsc Ex 

aequo. 

 Wręczenie nagród zwycięzcom (I,II,III miejsce) odbędzie się podczas 

konferencji popularnonaukowej z okazji 50. rocznicy powstania 

Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”, która odbędzie się 12.10.2022 r.                          

w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku. 

2. Zadania konkursowe na eliminacje szkolne i Finał konkursu 

skonstruowane będą w oparciu o treści zgodne z proponowaną 

literaturą. 

Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu konkursu oraz dostarczeniem zgody prawnych opiekunów 

młodzieży uczestniczącej w konkursie na przetwarzanie danych 

osobowych do celów konkursu (osoby pełnoletnie mogą same podpisać 

wymaganą zgodę) oraz zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie 

wizerunku. 

3. Rozstrzygnięcie Komisji Finałowej jest ostateczne. 
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§5 

              Harmonogram konkursu: 

 

Lp. Zadania Termin 

 

1. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie poprzez przesłanie 

informacji na adres e-mail BT „Gryf”: 

do 09.09.2022 r. 

2. Etap eliminacji szkolnych 30.09.2022 r. 

godz. 11.00 

3. Przekazanie przez szkoły na adres e-mail BT „Gryf” listy 

uczestników zakwalifikowanych do etapu powiatowego - 

Finału (maksymalnie 5 uczestników z jednej szkoły).  

do 04.10.2022 r. 

 

3. Finał konkursu  

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika  w Brzesku  

07.10.2022 r. 

godz. 10.00 

4. Wręczenie nagród w konkursie podczas konferencji w RCKB 

w Brzesku, Plac Targowy 10. 

12.10.2022 r. 

Godzina wręczenia 
nagród będzie podana 

w dniu Finału 

 

 

 

§6 
Literatura 

 

1. Andrzej B. Krupiński, Historyczno-artystyczny przewodnik po Brzesku i 

okolicy, Brzesko 2003. 

2. M. Stolarczyk, Brzesko. Zarys dziejów ,,Brzeski Magazyn Informacyjny” 

1998 nr 7-8 (lipiec sierpień). 

3.  M. Stolarczyk, Miasto i powiat w latach 1867-1939. Krótka 

charakterystyka, [w:] M. Stolarczyk, Ludwik Lechowicz, 125 lat 

Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Brzesku 1892-2017, Brzesko 2017. 

4. J. Wyczesany, Brzesko, gmina okolice, Krosno 2000. 
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Literatura uzupełniająca: 
 

1. Brzesko. Dzieje miasta i regionu, pod red. F. Kiryka i J. Lacha, Brzesko 

2006. 

2. J. Burlikowski, Kroniki Miasta Brzeska 1385-1944 t. I-V. 

3. P. P. Duda, Lata szkolne i akademickie Jana Albina Goetza-

Okocimskiego 2016 ,,Brzeski Magazyn Informacyjny” nr 7-8 (lipiec 

sierpień). 

4. Kultura i historia regionu brzeskiego. Działania kulturotwórcze osób, 

społeczności i instytucji. Materiały pokonferencyjne, Brzesko 2021. 

5. Rola rodziny Goetzów – Okocimskich w budowie gospodarki, 

kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski Południowej w XIX i 

XX wieku. Inicjatywa i koordynacja wydania J.S. Gawlik, Brzesko 

2017. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz zgłoszenia szkoły do konkursu. 

2. Protokół z przebiegu etapu szkolnego konkursu. 

3. Protokół z przebiegu Finału konkursu. 

4. Zgoda opiekunów prawnych uczestników konkursu. 

5. Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku. 
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Załącznik 1 
 

 

 

Formularz zgłoszenia szkoły do konkursu historycznego 
„Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej” 

 
organizowanego przez Brzeskie Towarzystwo „Gryf” 

 

 

 

      Miejscowość, data ……………………………………….  
 

 
…………………………………………. 
Pieczątka szkoły  

 
 

Pełna nazwa i adres szkoły: 
 

Nazwa Szkoły:……………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………….. 

e-mail szkoły:……………………………………….. 

nr telefonu do szkoły:…………………………… 

 

Zgłaszam uczniów w/w szkoły do udziału w Konkursie Historycznym 

„Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej”. 

 

 

 

……………………………………. 

Pieczątka i podpis Dyrektora 
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Załącznik 2 

Miejscowość, data ………………………………………  

 

 

…………………………………………. 

Pieczątka szkoły  

 

 

 

 

 

 

Protokół z prac Szkolnej Komisji Konkursowej 
 

W etapie szkolnym Konkursu Historycznego „Oni tworzyli historię Ziemi 

Brzeskiej” wzięło udział łącznie ……………… uczniów.   

Szkolna Komisja Konkursowa do etapu drugiego – Finału zakwalifikowała 

następujące osoby:  

 

 

Lp. Nazwisko i imię 
uczestnika 

Szkoła /Klasa Ilość uzyskanych 
punktów 

    

    

    

    

    

 

 

Podpisy Szkolnej Komisji Konkursowej:                             Pieczątka i Podpis Dyrektora: 

 

 

………………………………………….  ……………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………… 
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Załącznik 3 

Miejscowość, data ………………………………………  

 

 

…………………………………………. 

        Pieczęć BT „Gryf” 

 

 

 

 

Protokół z Finału Powiatowego Konkursu 
 

W Finale Powiatowym Konkursu Historycznego „Oni tworzyli historię Ziemi 

Brzeskiej” wzięło udział łącznie ……………… uczniów ze szkół podstawowych                       

i ponadpodstawowych powiatu brzeskiego.   

Powiatowa Komisja Konkursowa na podstawie uzyskanych przez uczestników 

wyników wyłoniła zwycięzców konkursu: 

 

 

Lp. Nazwisko i imię 
uczestnika 

Szkoła Ilość 
uzyskanych 

punktów 
    

    

    

    

    

 

 

Podpisy Powiatowej Komisji Konkursowej:                      Pieczątka i Podpis Prezesa BT „Gryf”: 

 

 

………………………………………….  ……………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 
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Załącznik 4 
 

ZGODA RODZICÓW 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

W Konkursie Historycznym „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej” 

organizowanym przez Brzeskie Towarzystwo „Gryf”. 

Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych                  

i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie 

danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./  

 

 

 

……………………………………………….  

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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Załącznik 5 

……………………………………………………. 

Miejscowość, data 

 

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu ………………………………………………………. 

 

Zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 800 ze zm.) 

zezwalam na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka w postaci zdjęć wykonanych w ramach organizacji 

Konkursu Historycznego „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej” 

organizowanego przez Brzeskie towarzystwo „Gryf”. 

 

 Ponadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie                                    

i rozpowszechnianie wizerunku obejmuje także wykorzystanie, 

utrwalanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i 

powielanie wizerunku, dowolną techniką bądź za pośrednictwem 

dowolnego medium dla potrzeb opublikowania informacji o przebiegu 

Konkursu.  

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią niniejszego 

dokumentu nie narusza dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich. 

 

…………………………………………………….. 

Podpis Rodzica / opiekuna prawnego 


