
„XI Przegląd Twórczości Kresowej”

Szkoła Podstawowa nr 8 zaprasza do udziału w XI Przeglądzie Twórczości Kresowej,
który odbędzie się  19 listopada 2020 r.

Tematem Przewodnim tegorocznego konkursu będzie 

„ 100 lecie odznaczanie Lwowa Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari” 

Dokładnie miasto zostało uhonorowane  22 listopada 1920 r. Uroczystej dekoracji 
dokonał sam naczelnik państwa marszałek Józef Piłsudski, który również odbierał 
defiladę wojskową na lwowskim rynku. To najwyższe polskie odznaczenie wojskowe 
nadano bohaterskiemu miastu, które do dziś z dumą nosi dewizę "Semper Fidelis". 
Doceniono zarówno odwagę mieszkańców w czasie walk rozpoczętych w listopadzie 
1918 r. o zachowanie polskości miasta, jak i jego późniejszy opór wobec natarcia 
Armii Czerwonej w 1920 r.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o polskich Kresach Wschodnich  i II 
Rzeczypospolitej oraz krzewienie kultury kresowej,
a także popularyzacja twórczości tego regionu wśród uczniów szkół podstawowych.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-III i klas
IV-VIII szkoły podstawowej oraz grup dziecięco-młodzieżowych instytucji edukacyjno-
wychowawczych.  

Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID – 19 Przegląd będzie  odbywał 
się online. Należy przygotować jedną z wymienionych form propozycji z terenów 
wschodnich: utwór muzyczny (piosenka), wiersz, skecz, scenkę rodzajową.  
Przygotowaną prezentację uczniów należy nagrać  i przesłać na sp8 
gliwicekk@gmail.com

Warunkiem przystąpienia do przeglądu jest wypełnienie (drukowanymi literami) karty 
zgłoszeniowej do dnia 12.11.2020 r. oraz przesłania jej na adres:

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Spacerowa 6

44-141 Gliwice

Istnieje także możliwość przesłania faksem na numer: 32/232-95-89 

O wynikach laureaci zostaną powiadomieni 27.11.2020 r.



KARTA ZGŁOSZENIOWA

Placówka ...................................................................................

Grupa wiekowa / ilość osób występujących ..................................

Rodzaj występu / czas trwania ....................................................

Imię i nazwisko opiekuna ...........................................................

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na zamieszczanie przez organizatorów wizerunku dziecka (zdjęć wraz z 
opisem) w mediach oraz na stronie internetowej szkoły w celu promocji konkursu - Aneks nr 1

Aneks nr 1

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na zamieszczanie przez organizatorów „ X Przeglądu Twórczości 
Kresowej” wizerunku dziecka (zdjęć wraz z opisem) w mediach oraz na stronie internetowej szkoły w celu 
promocji konkursu. 
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 Uwaga 

 Poniższe zgody należy przesłać Organizatorom konkursu.



Repertuar zakłada piosenkę, wiersz lub scenkę
Mile widziane nawiązanie do tematu tegorocznego przeglądu.
Duża pomocą jest sięgnięcie po:

- Archiwum audycji "Lwowska Fala" - - Radio Katowice

- Strony internetowe i Facebook poświęcona Kresom

- Fachowa literatura, liczna na rynku wydawniczym oraz w bibliotekach. 


