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Sprawozdanie z przebiegu w II Mikołajkowego konkursu  

krajoznawczo- historycznego „Szlakiem głogowskich zabytków i pomników”. 

Dnia 9 grudnia 2015 r.  w Technikum nr 6 w Głogowie odbył się w II Mikołajkowy konkurs 

krajoznawczo- historyczny „Szlakiem głogowskich zabytków i pomników” dla uczniów 

miejskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Konkurs organizowany jest we współpracy z  Technikum nr 6 w Głogowie i Stowarzyszeniem 

PETRA , a współfinansowany przez Gminę Miejską Głogów w ramach realizacji zadania publicznego 

GŁOGÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA -  wspieranie regionalizmu-wiedzy o mieście i regionie. 

Celem konkursu jest przede wszystkim: kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej, 

kształcenie uczuć patriotycznych i szacunku do małej ojczyzny, popularyzowanie  

i pogłębianie wiedzy o mieście, jego przeszłości i współczesności oraz integrowanie uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs składał się z dwóch części.  W pierwszej 

części uczniowie rozwiązywali test wiedzy o głogowskich  pomnikach i zabytkach, a w drugiej 

musieli wykazać  się znajomością miasta tego znanego dzisiaj jaki przedwojennego.  

W konkursie wzięły  udział 2-osobowe reprezentacje wszystkich głogowskich gimnazjów, 

szkoły ponadgimnazjalne reprezentowane były przez 5 placówek. 

W trakcie prac komisji konkursowej pan Dominik Jeton - miłośnik Głogowa- pokazał 

młodzieży miasto  widziane jego oczyma.  

Laureatami w kategorii szkół gimnazjalnych okazali się, podobnie jak w ubiegłym roku, 

uczniowie Gimnazjum nr 2, których do konkursu przygotowała pani Tamara Chojnacka. 

Drugie miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyli uczniowie Gimnazjum nr 4, a trzecie  

Uczniowie z Gimnazjum nr 1. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepiej wypadli 

uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Głogowie. Kolejne miejsca zajęli uczniowie 

Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych oraz I Liceum Ogólnokształcącego. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Nagrody dla uczestników 

konkursu zostały dofinansowane przez Gminę Miejską Głogów w ramach projektu konkursowego 

na realizację zadania publicznego GŁOGÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA -  wspieranie regionalizmu-

wiedzy o mieście i regionie, którego realizatorem jest Stowarzyszenie PETRA. 
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