
KONKURS HISTORYCZNY 

„Hetman Stanisław Żółkiewski – sylwetka wodza        

i bohatera w 400. rocznicę śmierci” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez 

Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. 

Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza Jana 

Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, 

na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc samodzielnie 

w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom"  

Fragment Uchwały Sejmowej ustanawiającej rok 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. 

 

1. CELE KONKURSU: 

 

- uczczenie czterechsetnej  rocznicy śmierci wybitnego Hetmana 

Stanisława Żółkiewskiego – zwycięskiego bohatera obrony granic 

Rzeczypospolitej w XVII wieku; 

- budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego; 

- pogłębianie wiedzy historycznej; 

- doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, 

gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł; 

- kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży; 

- rozwijanie inwencji twórczej uczniów, promowanie talentów. 

 

2. ORGANIZATORZY: 

 

Szkoła Podstawowa nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi. 

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi. 

 

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY: 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi: Magdalena 

Bandurska i Agnieszka Flaszka. 

Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi: Anna Jarzyńska 

 



4. PATRONANT HONOROWY: 

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. 

 

5. PRZEDMIOT I TEMATYKA KONKURSU: 

 

- przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy artystycznej na temat 

„Hetman Stanisław Żółkiewski – sylwetka wodza i bohatera w 400. 

rocznicę śmierci” chrakteryzującej się pomysłowością, 

oryginalnością oraz samodzielnością wykonania; 

- tematem pracy artystycznej jest przedstawienie sylwetki Hetmana 

Stanisława Żółkiewskiego w szczególności jego biografii, kariery 

wojskowej, sukcesów wojennych a także ciekawostek związanych z 

jego osobą; 

- przedstawione w pracy artystycznej zagadnienia powinny być 

bezpośrednio związane z sylwetką Hetmana Stanisława 

Żółkiewskiego. 

 

6. ETAP PIERWSZY. UCZESTNICY I KATEGORIE: 

 

- KLASY V– praca plastyczna w formie kalendarza ściennego 

ukazująca postać Hetmana Stanisław Żółkiewskiego wykonana 

dowolną techniką na kartonie A4 albo A3; 

- KLASY VI – VII – album składający się z 5 kart formatu A4, zszyty 

i oprawiony, zawierający zdjęcia, mapy, informacje tekstowe oraz 

wykaz źródeł. 

 

7. ETAP DRUGI. UCZESTNICY, KATEGORIE, MIEJSCE: 

 

- KLASY V– zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w quizie na 

stronie internetowej www.wordwall.net „W obronie granic 

Rzeczypospolitej”.  

- KLASY VI – VII – zakwalifikowani uczestnicy rozwiążą test                 

z wiedzy historycznej „W obronie granic Rzeczypospolitej”. 

Etap drugi konkursu będzie miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 

137 w Łodzi. 

 

 

 



8. TERMINY: 

 

9 marca 2020r. – rozpoczęcie konkursu; 

20 kwiecień 2020r. – zakończenie  pierwszego etapu konkursu; 

12 maja 2020r. – drugi etap i rozstrzygnięcie konkursu. 

 

9. FORMA PRZEKAZYWANIA PRAC ARTYSTYCZNYCH: 

 

- prace artystyczne należy przekazywać nauczycielom historii lub 

wychowawcom klas; 

 

10. OCENA PRAC ARTYSTYCZNYCH:  

 

- ocenie podlegać będą jedynie prace podpisane imieniem                      

i nazwiskiem oraz numerem klasy i dostarczone w terminie podanym 

w niniejszym regulaminie; 

- oceny prac artystycznych, quizu oraz testu z wiedzy historycznej 

dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą: Anna 

Jarzyńska (SP 42 w Łodzi), Magdalena Bandurska (SP 137                  

w Łodzi) i Agnieszka Flaszka (SP 137 w Łodzi). 

- decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

11. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

 

- nagrody za zajęcie odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego 

miejsca w każdej z dwóch kategorii oraz wyróżnienia w postaci 

dyplomów wręczone zostaną na uroczystym apelu na zakończenie  

roku szkolnego 2019/2020. 

- prace artystyczne wyeksponowane zostaną odpowiednio na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi i Szkoły nr 42 w Łodzi 

w zależności do której szkoły uczęszcza uczestnik konkursu . 

 

 

 

 


