
Regulamin międzyszkolnego konkursu pod hasłem: 

„Pomnik Historii. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego.” 

 

Patronat honorowy 

 
 
Tematyka konkursu:   zagadnienia związane z Łodzią 

 

Organizatorzy:   XLVII LO w Łodzi 

ul. Czernika 1/3 

   92-539 Łódź 

Osoby odpowiedzialne:    p. Joanna Cichońska  

   p. Bogusława Kwiatkowska 

Kontakt:   608-600-093 /  42 673 86  83 

joanna_c@poczta.onet.pl 

 

1. Cele konkursu: 

 

 zwrócenie uwagi młodzieży na główne wartości kulturowe, artystyczne oraz naukowe miasta, 

 ukazanie różnorodności architektury, świadczącej o wielokulturowości łódzkiego społeczeństwa, 

 zaznajomienie młodzieży z Pomnikiem Historii - jednej z czterech form ochrony zabytków w 

Polsce.  

 poznanie historii najważniejszych obiektów w Łodzi, 

 poznanie krajobrazu postindustrialnego, 

 uświadomienie roli przemysłu włókienniczego w rozwoju Łodzi, 

 rozbudzenie ciekawości o łódzkich budowlach i ich funkcjach (dawnych i obecnych), 

 uświadomienie wartości łódzkiej przestrzeni miejskiej, 

 budowanie tożsamości lokalnej, 

 zachęcenie do dalszego pogłębiania wiedzy o Łodzi, 

 kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, 

 nauka analizowania sytuacji i planowania działań, 

 rozwijanie spostrzegawczości i przestrzennego myślenia, 



 motywowanie do korzystania z różnych źródeł informacji (terenowych, elektronicznych, 

papierowych), 

 nauka współpracy w zespole, 

 doskonalenie umiejętności komunikowania się, 

  nauka respektowania przyjętych zasad. 

 

2. Forma i przebieg konkursu: 

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Mogą oni brać udział w dowolnie wybranej przez siebie kategorii. Każda 

z prac konkursowych jest efektem pracy maksymalnie 4-osobowej grupy uczniów. Oceniane będą 

walory merytoryczne, estetyczne oraz pomysłowość wykonanych prac. 

 

Załączone prace nie podlegają zwrotowi. Przekazanie prac organizatorowi jest równoznaczne ze 

zgodą na ich publikację. 

 

3. Elementy każdej pracy powinny zawierać:  

a) zaznaczoną trasę jednodniowej wycieczki pod hasłem „Pomnik Historii. Łódź – 

wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”, 

b) cenne i ciekawe informacje na temat obiektów znajdujących się na trasie wycieczki, 

c) kosztorys wycieczki, 

d) planowany czas trwania wycieczki 

e) informację, dla kogo wycieczka jest przeznaczona, 

f) nazwiska autorów i opiekunów, 

g) adres szkoły, telefon kontaktowy. 

 

4. Kategorie 

Kategoria I 

Przewodnik turystyczny. 

Kategoria II 

Dokumentacja fotograficzna w formie albumu. 

Kategoria III 

Film video (czas projekcji maksymalnie 15 minut). 

Kategoria IV 

Prezentacja multimedialna (maksymalna liczba slajdów 30). 

 



5. Patronat naukowy: 

 Zakład Dydaktyki Geografii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 

 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 

 

6. Termin i miejsce składania prac: 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie* oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku* należy dostarczyć 

do nauczyciela zajęć komputerowych – Mariusza Rudzińskiego w nieprzekraczalnym terminie  

do 18 marca 2016 roku. 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie* oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku zostaną wysłane 

do organizatora, termin upływa 31 marca 2016 r. :  

Gotowe prace należy dostarczyć  do nauczyciela zajęć komputerowych – Mariusza Rudzińskiego w 

nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2016 roku. 

Gotowe prace zostaną dostarczone do organizatora konkursu  w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. 

* Karta zgłoszenia oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku w załącznikach 

7. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 

XLVII LO w Łodzi  ul. Czernika 1/3, czerwiec 2016 r. 

* O dokładnym terminie rozdania nagród Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

8. Nagrody i wyróżnienia: 

Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody dla Laureatów.  

 

9. Dodatkowe informacje: 

Lista obiektów, które wchodzą w zakres Pomnika Historii 

1. Fabryka Ludwika Geyera (Biała Fabryka - CMW) z zabudową rezydencjonalną oraz parkiem i 
skansenem miejskiej architektury drewnianej - Piotrkowska 280-286: 

- budynek frontowy, 
- skrzydło od wschodu, 

- na środku dziedzińca parterowa kotłownia i maszynownia z kominem, 
- od strony południowej wzdłuż stawu znajduje się portiernia i zabudowania pomocnicze,  

a w głębi posesji dawna łaźnia fabryczna, 
- od północy przylega parterowy budynek dawnej elektrowni zakładowej, 

- willa Gustawa Geyera - Piotrkowska 280, 
- dom Ludwika Geyera - tzw. „Dworek"- po południowej stronie stawu, parterowy budynek - 

Piotrkowska 286, 
- Park im. Władysława Reymonta, 

- Pałac Ludwika Geyera - od Przybyszewskiego - obecnie kamienica, 
- skansen. 



2. Zespół fabryczno-mieszkalny Karola Wilhelma Scheiblera (Księży Młyn, Centrala i Park Źródliska) - 
Łódź, ul. Fabryczna 19-21 (strona nieparzysta), ul. Księży Młyn 1-15; plac Zwycięstwa 1-2; ul. 

Przędzalniana 49-67 (numery nieparzyste), 46-58 (numery parzyste), 71, 72; ul. Tymienieckiego 25, 30, 
30a: 

- pałac - Muzeum Kinematografii w Łodzi, 
- osiedle robotnicze (adresy j.w.), 

- budynek przędzalni (lofty), 
- szkoła przyfabryczna, 
- sklep - tzw. konsumy, 

- budynek straży pożarnej, 
- zespół willowy Matyldy i Edwarda Herbstów z parkiem, 

- Park Źródliska, 
- Centrala - frontowy budynek (pl. Zwycięstwa 2). 

3. Pałac Izraela K. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15-17 - Muzeum Miasta Łodzi: 
- wraz z biurem fabrycznym i przędzalnią wysoką (hotel) oraz ogrodzeniem z monumentalną bramą. 

4. Nekropolie łódzkie - Ogrodowa 39, ul. Ogrodowa 43, ul. Bracka 40: 

- Cmentarz żydowski - Bracka 40 - Mauzoleum Poznańskiego i kaplica Silbersteinów, 
- brama, 

- Zespół cmentarzy przy ul. Ogrodowej, 
- kaplica Scheiblerów wraz z aleją na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, 

- Mauzoleum rodziny Moenke, 

- kaplica Heinzlów w części katolickiej, 
- widok na alejkę - na części prawosławnej z Kaplicą Gojżewskich - na granicy części katolickiej i 

prawosławnej 

5. Układ urbanistyczno - przestrzenny ulicy Piotrkowskiej na całej długości z placem Wolności włącznie 
do pl. Niepodległości 

Źródło pkt. 9: www.uml.lodz.pl 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE! 

  



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

„Pomnik Historii. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego.” 

 

Patronat honorowy 

 
 

Nazwa szkoły  

Pełny adres szkoły  

Dane kontaktowe: telefon, fax, e-mail  

Liczba nadesłanych prac 

 

 

Liczba uczniów  

Imię i nazwisko Opiekuna  



Dane kontaktowe Opiekuna  

Imiona i nazwiska Uczestników 

(przy każdym Uczestniku podać numer 

kategorii zgłaszanej pracy) 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptacja dyrektora  

 

 

 

 

  ........................................................ 

           (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 
 

  



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

 

 

 Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursu „Pomnik Historii. Łódź – 

wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”, organizowanego przez XLVII Liceum 

Ogólnokształcące w Łodzi, oraz wykorzystanie tego wizerunku (wraz z imieniem, nazwiskiem i nazwą 

szkoły) poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Szkoły oraz w folderach szkolnych w celu  

promocji Szkoły. 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

( imię/imiona i nazwisko dziecka ) 

 

 

..…………………..………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna) 

 

..………………………………………………. 

(data i czytelny podpis) 

 

 


