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W 2016 roku mija 100 rocznica przyłączenia Grochowa, Saskiej 
Kępy i Gocławia do Warszawy. W 1916 roku tereny te zostały 
włączone do Warszawy i od tego czasu zaczął się ich intensywny 
rozwój. Wcześniej charakteryzowały się spokojnym, podmiejskim, 
przemysłowym, a w niektórych częściach rolniczym klimatem. 
Wiele je różniło, ale łączyły te same wydarzenia historyczne… 
A dziś?... Tętni tu życie, jest dużo zieleni i można przeżyć wiele 
fascynujących przygód… 

 
 

„Bo Grochów to moje miejsce, 
 to miłość na dobre i złe, 
 choć może bywają lepsze, 
 ja zawsze tu wracać chcę …” 
 
                Z tekstu nr 2 w plebiscycie konkursowym na Hymn dla Grochowa 

 
 
 

 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 
 
Prosimy o zainteresowanie uczniów problematyką                                                                           
i zachęcenie do wzięcia udziału w konkursie.  
 
 
Finał konkursu odbędzie się 7 października 2016roku  
w gmachu XXIII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Warszawie. 

                                          
 
                                                         Życzymy sukcesów 
 
 

 
W przypadku wszelkich uwag, pytań i informacji związanych z konkursem  

prosimy o kontakt nauczycielem historii p. Mariolą Bujak, tel. (22) 516-91-61; 698-829-301; 

m.bujak@liceum23.waw.pl. 

 



REGULAMIN KONKURSU 
 

Konkurs dzielnicowy „Osobliwości Grochowa,  

Saskiej Kępy i Gocławia. Historia i współczesność.” 

 
1. Cel konkursu: 

- uczczenie setnej rocznicy przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia  

   do Warszawy 

- zainteresowanie uczniów historią naszej małej Ojczyzny i zachęcenie do  

  poznawania jej  

- wzbogacenie wiedzy o otoczeniu, w którym mieszkają  i wzrastają 

- kształtowanie tożsamości mieszkańców Pragi oraz dumy społeczności lokalnej  

   z budowania więzi z miastem 

- upowszechnienie twórczości literackiej, opiewającej życie i obyczaje dawnych 

   i współczesnych mieszkańców naszej dzielnicy 

- kształtowanie patriotyzmu i szacunku dla tradycji  

- wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań  

    i rozwijanie ich uzdolnień   

 

2. Zakres tematyczny konkursu: 
Wczoraj i dziś Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia. Zabytki i osobliwości, 

ważne wydarzenia  i postaci, obyczaje, styl i warunki życia mieszkańców. 

 

3. Konkurs rozpisany jest w różnych kategoriach: 

  - Konkurs Plastyczny – dla uczniów szkół podstawowych              
 

Prace plastyczne  mogą być wykonane w formie rysunku, plakatu,  

          gazetki  (format A3, A1) lub albumu. 

 

4. Zgłoszenia do udziału w konkursie: 

- każda szkoła biorąca udział w konkursie jest zobowiązana zgłosić swój udział  

(faksem, telefonicznie, e-mailem bądź listownie) – załącznik nr 1 

 w terminie do 20 czerwca 2016 roku na adres: 

                                        XXIII Liceum Ogólnokształcące 

                                        im. Marii Skłodowskiej-Curie 

                                        ul. Naddnieprzańska 2/4 

                                        04-205 Warszawa 

                                        tel./fax (22) 516-91-61/ (22) 516-91-68 

           e-mail:sekretariat@liceum23.waw.pl 
 



 
 

   5. Prace należy złożyć w XXIII Liceum Ogólnokształcącym  

       do 19 września 2016 roku. Muszą być one zaopatrzone w następujące  

       dane: 

         - imię i nazwisko autora (autorów), klasa, adres szkoły 

         - temat pracy 

- imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego, praca została  

  wykonana 

 

6. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie  

    o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka.  

    W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na    

     przetwarzanie danych osobowych.  (Wzór oświadczenia dołączony 

     w załączniku nr 3). 

 

7. Prace i wiedza uczniów będą oceniane przez jury powołane przez   

   dyrektora  XXIII Liceum Ogólnokształcącego w konsultacji z Wydziałem    

   Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga - Południe.    

   Autorzy najlepszych prac w różnych kategoriach zostaną nagrodzeni.  

   Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:  

    - kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, 

     - poprawność merytoryczną i językową prac  

     - przejrzysty i uporządkowany układ, estetykę.  

 

                                          

9. Finał konkursu odbędzie się 7 października 2016 roku o godz.12.00  

    w gmachu XXIII LO. Podczas uroczystości  zakończenia konkursu  

     zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody. 

 

10. Organizatorem konkursu są XXIII Liceum Ogólnokształcące  

      im. Marii Skłodowskiej – Curie i Wydział Oświaty i Wychowania  

      dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. 

 

11. Wszystkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie    

       internetowej  szkoły:  www.liceum23.waw.pl  

 

 

 

 

 

http://www.liceum23.waw.pl/


  



Załącznik nr 1: 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE DZIELNICOWYM 

„Osobliwości Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia. 

Historia i współczesność.” 

 

Nazwa szkoły:  

 

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

 

Adres:.................................................................................................................. 

 

Telefon:............................................................................................................... 

 

Fax:...................................................................................................................... 

 

Osoba odpowiedzialna:...................................................................................... 

 

Telefon kontaktowy:........................................................................................... 

 

Kategoria:……………………………………………………………………… 

 

Uczestnicy:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

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

      podpis opiekuna                                            podpis i pieczęć  

                                                                             Dyrektora Szkoły 

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia: faksem na numer 22 516-91-68 lub pocztą na 

poniższy adres: 

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie,  

04-205 Warszawa, ul. Naddnieprzańska 2/4 

lub e-mailem (sekretariat@liceum23.waw.pl) do dnia  20 czerwca 2016 roku. 

mailto:sekretariat@liceum23.waw.pl


Załącznik nr 2: 

 

                           

Protokół  z przeprowadzenia eliminacji szkolnych 

do konkursu dzielnicowego „Osobliwości Grochowa, Saskiej Kępy 

i Gocławia. Historia i współczesność.” 
 

 

 

Nazwa i adres szkoły:  

 

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

 

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

 

Telefon:................................................................................................................ 

 

Fax:....................................................................................................................... 

 

Osoba odpowiedzialna:....................................................................................... 

 

Termin przeprowadzenia eliminacji: ………………………………………… 

 

Liczba uczestników:……………………………………………………………. 

 

 

Osoby zakwalifikowane do II etapu:  

 

1.………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

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

      podpis opiekuna                                              podpis i pieczęć  

                                                                              Dyrektora Szkoły 

 

  



Załącznik nr 3: 

 

 

 

 

                                      OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych   

oraz upowszechnianie wizerunku mojego dziecka/ mojego wizerunku 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

                             (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

na potrzeby organizacji  konkursu „Osobliwości Grochowa, Saskiej Kępy  

i Gocławia. Historia i współczesność.”  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z  późn. 

zmianami). 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                    

                                                                               

      

   ………………………..…………………………………………….. 

        (data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika) 
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