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Obchody Miesiąca Pamięci Narodowej w Biłgoraju w 
ramach 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

 
Do udziału zapraszają: 

 
Burmistrz Miasta Biłgoraj 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju 

Oddział PTTK w Biłgoraju 
 

KWIECIEŃ- MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ 
 

W programie: 
 

Gra terenowa „Miejsca pamięci narodowej i regionalnej  
na terenie miasta Biłgoraja”- w dniach 25-29  kwietnia 2019 r. 

 

Konkurs wiedzy o miejscach pamięci narodowej i regionalnej  
na terenie miasta Biłgoraja – 30 kwietnia 2019 r.  o godzinie 9:00  

 
Uroczyste podsumowanie konkursów połączone z wręczeniem 

nagród – 30 kwietnia 2019 r. godz. 11:00. 
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Regulamin Gry Terenowej 

 

„Miejsca Pamięci Narodowej  
i Regionalnej na terenie miasta 

Biłgoraja” 
 

KWIECIEŃ- MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ 
 
 

organizowanej przez  
Szkołę Podstawową nr 1 im. Sługi Bożego 

Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
w Biłgoraju oraz Urząd Miasta w Biłgoraju 
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1. „Cele: 
 

1. popularyzacja wiedzy o miejscach pamięci narodowej i regionalnej miasta Biłgoraja dokonana w 
nowoczesnej formule, angażującej i aktywizującej odbiorcę,  

2. szansa na poznanie miasta poprzez bezpośredni kontakt z symbolicznymi miejscami, 
nawiązującymi do ważnych z historii miasta i jego mieszkańców 

3. możliwość weryfikacji wiedzy dotyczącej miejsc pamięci, ale również własnej pomysłowości,  
umiejętności współdziałania w grupie, 

4. wreszcie – możliwość przeżycia przygody.  
 

2. Uczestnicy: 
Do udziału w Grze Terenowej zapraszamy  3 osobowe drużyny utworzone przez młodzież ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.  
Uwaga: w przypadku obecności w drużynie osób niepełnoletnich, konieczny jest udział osoby dorosłej 
upoważnionej przez opiekuna prawnego uczestnika. Osoba ta nie jest traktowana jako członek drużyny. 
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 drużyny. 
 

3. Miejsce i termin Gry Terenowej : 
 

Zadania do gry będą umieszczone na stronie internetowej szkoły  www.sp1.lbl.pl   i gotowe  do pobrania 
od dnia 25 kwietnia 2019 r. 
Wypełnione karty gry należy złożyć w Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju do 29 kwietnia 2019 r. 
 
 
 

4. Zasady rozgrywania gry i wyłaniania zwycięzców: 
 
Zadaniem drużyn jest dotarcie do miejsca pamięci narodowej zawartego w zadaniach gry  . Drużyna musi 
wykonać zadania weryfikujące wiedzę o miejscach pamięci narodowej. 
 
Każde zadanie będzie oceniane i punktowane. Zwycięży drużyna z największą ilością punktów. 
 
Każda drużyna swoje zadania wykonuje indywidualnie. Sama decyduje w jaki dzień będzie rozgrywała grę 
i ile czasu na to przeznaczy. 

5. Warunki uczestnictwa: 

1. Liczba uczestników gry jest ograniczona. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 3 drużyny. 

2. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, warunkiem udziału w Grze Terenowej 
jest:  

a) posiadanie pisemnej zgody rodziców na udział w Grze 
Terenowej (wzór poniżej), 

b) obecność osoby dorosłej upoważnionej przez rodziców (np. nauczyciela) w składzie 
drużyny, na każdym etapie gry. 

3. Niepełnoletni zawodnicy, którzy nie spełnią wyżej wymienionego wymogu, nie będą 
dopuszczeni do udziału w grze. 
 

http://www.sp1.lbl.pl/
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4. Wzór druku zgody rodziców (opiekunów): 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 
(imię nazwisko)............................................ 
w Grze Terenowej „Miejsca Pamięci Narodowej  
i Regionalnej na terenie miasta Biłgoraja” 

 
odbywającej się na terenie Biłgoraja. 
Czytelny podpis opiekuna: ............................................... 
Dziecko podczas trwania gry pozostaje pod opieką (imię nazwisko).................... 
  
 

6. Ruch drogowy: 
 
1. Gra Terenowa  odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 
2. Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się tylko i wyłącznie po chodnikach, a także 
bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad dotyczących ruchu pieszych. 
 

7. Nagrody: 
Najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród jest 
Burmistrz Miasta Biłgoraj. 
 
8. Postanowienia końcowe: 
a) uczestnicy Gry Terenowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu ,  
b) impreza odbędzie się bez względu na pogodę, 
c) za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich Organizator nie odpowiada, 
d) sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą interpretowane i rozstrzygane przez 
Organizatora.  
e) od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 
  

 
Dobrego humoru, zwycięstw, niezapomnianych wrażeń, 

dobrej pogody i zabawy życzy Organizator! 
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KWIECIEŃ – MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ 
 

Konkurs wiedzy o miejscach pamięci narodowej i regionalnej 
na ternie miasta Biłgoraja  

 W dniu 30 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju odbędzie się Konkurs wiedzy o miejscach pamięci narodowej 
na terenie miasta Biłgoraja. 
Cele konkursu:  
- ukazanie bogactwa historii, religii i tradycji naszego miasta, 
- zaprezentowanie wszystkich miejsc pamięci narodowej i regionalnej Biłgoraja, 
- uświadomienie dzieciom i młodzieży złożoności i wielowymiarowości losów miasta i jego mieszkańców, 
- pogłębienie uczucia dumy z przeszłości małej Ojczyzny, 
- inspirowanie młodych ludzi do pielęgnowania pamięci o historii miasta i okolicy. 
Warunki uczestnictwa: 
 W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich 
Biłgoraja. Szkoły mogą być reprezentowane przez dwie drużyny. W skład drużyny wchodzi  
3  zawodników. 

Reprezentacje szkół zapraszamy na godzinę 900. 
Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu związanego z miejscami pamięci narodowej. 

 
Nagrody zostaną przyznane we wszystkich kategoriach szkół oraz w rywalizacji indywidualnej i 

zespołowej. Fundatorem nagród jest Burmistrz Miasta Biłgoraj. 
Udział w konkursie należy potwierdzić do dnia 29 kwietnia 2019 roku  

w sekretariacie szkoły. 
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 
Biłgoraju, ul. 3 – go Maja 3, 23-400 Biłgoraj, tel. 6860717 
Literatura do konkursu: 

1. Jerzy Markiewicz, Ryszard Szczygieł, Władysław Śladkowski, Dzieje Biłgoraja, Biłgorajskie Towarzystwo 
Regionalne,  1985 r. 

2. Witold Dembowski, Puszcza Solska w czasie okupacji 1939 – 1944, Biłgoraj 2004. 
3. Roczniki Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego, Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki do historii i  kultury Ziemi 

Biłgorajskiej, R. I – IV. 
4. Roman Sokal Zagroda sitarska w Biłgoraju,  Muzeum Okręgowe w Zamościu  1978 r.  
5. Andrzej Czacharowski, Marian Kurzyna, Przewodnik krajoznawczy po Biłgoraju, Biłgoraj 2005 r.  
6. Andrzej Czacharowski, Marian Kurzyna, Miejsca pamięci narodowej Biłgoraja, Biłgoraj 2008 r. 
7. Biłgorajska Gazeta Samorządowa Tanew, roczniki 1995 – 2012 r. 
8. Z dziejów sanktuarium św. Marii Magdaleny w Puszczy Solskiej, materiały z sesji naukowej, Biłgoraj 2006 r. 
9. Stanisława Dzikoń, Marian Kurzyna, Wędrówki po miejscach i obiektach zabytkowych Biłgoraja i  Ziemi 

Biłgorajskiej, Biłgoraj 2010 r.  
10. Zagłada Biłgoraja. Księga pamięci, pod red. Abrahama Kronenberga, wyd. Słowo. Obraz terytoria. 2009 r. 
11. Krzyże. Kapliczki, figury, w przyrodzie powiatu biłgorajskiego, opr. Tomasz Bordzań, Dorota Skakuj, Biłgoraj 2011 

r. 
12. www.bilgoraj.pl 
13. Miejsca pamięci narodowej w powiecie biłgorajskim, pod red. Tomasza Bordzania, Doroty Skakuj, Stanisława 

Schodzińskiego, Biłgoraj 2009 r.  

 
 
 

 

 

http://www.bilgoraj.pl/

