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Drodzy Gimnazjaliści i Uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie! 

 

Proponuję VII już edycję konkursu „Pamiętajmy o Kresach Wschodnich”. Tym razem jego 

tematem będzie Lwów, miasto,  o który Kornel Makuszyński powiedział: Lwów to miasto, które ma serce 

jak pożar, a oczy jak słońce.  

Zadanie polega na obejrzeniu ponumerowanych fotografii znajdujących się na tablicy ściennej 

„PAMIĘTAMY  O POLSKIM DZIEDZICTWIE KRESÓW WSCHODNICH”  (na parterze obok sali 307 - 

segment A dawnego Gimnazjum nr 11) i udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytania.  

Odpowiedzi należy dostarczyć w kopertach z napisem  „VII edycja konkursu  Pamiętajmy                          

o Kresach Wschodnich  do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie lub  do organizatora 

konkursu, Stanisława Żyrackiego – nauczyciela języka polskiego, do 15 maja 2018 r. do godz. 15.00.  

    Oczywiście proszę nie zapomnieć podać na kopercie oraz pod odpowiedziami swojego imienia, 

nazwiska i klasy.  

Na zwycięzców czekają nagrody!                                                                 

                                                                        

Przykład zapisu odpowiedzi (oczywiście te poniżej są niewłaściwe): 

1. 

a) plac Trzech Krzyży 

b) Xsawery Dunikowski 

2. 

a) Kaplica Zygmuntowska 

b) plac Ofiar Getta 

    itd. aż do punktu 19. 

 

    Życzę powodzenia! 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                            Stanisław Żyracki 

 

 

 1. Fotografia przedstawia bodaj najpiękniejszy na świecie pomnik wielkiego polskiego poety Adama    

      Mickiewicza. 

 

 W odpowiedzi należy podać: 

a) obecną i przedwojenną nazwę placu, przy którym stoi kolumna, 

b) imię i nazwisko rzeźbiarza, który zaprojektował pomnik. 

 

2. Zdjęcie przedstawia renesansową budowlę wyjątkową w skali europejskiej - najsłynniejszą lwowską 

kaplicę znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry Łacińskiej. Jej nazwa pochodzi od nazwiska 

fundatora, który był sekretarzem króla Stefana Batorego. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę kaplicy, 

b) nazwę placu, przy którym stoi. 

 

3. Fotografia przedstawia Ratusz we Lwowie, z którego wieży z wysokości 65 metrów można podziwiać 

panoramę miasta. W obecnej klasycystycznej formie powstał w latach 1827–1835. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) imię polskiego królewicza, który położył kamień węgielny pod pierwszy murowany ratusz                     

we Lwowie w 1489 r., 

a) nazwę przynajmniej jednego niezwykle cennego przedmiotu dla Polski, który był 

przechowywany w ratuszowym skarbcu.  
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4.Ten potężny kościół to jeden z najwspanialszych przykładów barokowej świątyni w dawnej 

Rzeczypospolitej. Jest on połączony z dawnym klasztorem.  W jego murach znajduje się między innymi 

nagrobek słynnego polskiego malarza, Artura Grottgera, wykonany  przez  Walerego Gadomskiego.  

W kościele tym w czasach Związku Radzieckiego znajdowało się Muzeum Ateizmu. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) przedwojenną nazwę tego kościoła i klasztoru,  

b) obecną i przedwojenną nazwę placu, przy którym stoi kościół wraz z klasztorem. 

 

5. Fotografia przedstawia: 

- kościół, w którym w 1910 roku wystawiono na widok publiczny trumnę z ciałem polskiej poetki Marii 

Konopnickiej. Z tej świątyni wyruszył później kondukt pogrzebowy z udziałem ok. 50 tys. osób będący 

wielką manifestacją polskości;  

- klasztor, w którym ostatnie lata swojego życia spędził św. Jan z Dukli. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę cmentarza, na którym pochowano Marię Konopnicką, 

b) przedwojenną nazwę kościoła i klasztoru,  

c) obecną i przedwojenną nazwę placu, przy którym stoi kościół wraz z klasztorem. 

 

6. Fotografia przedstawia  jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków Lwowa – Katedrę Ormiańską. 

Lwów był miastem wielokulturowym zamieszkałym przez liczne nacje - Polaków, Żydów, Ukraińców, 

Ormian, Niemców, Węgrów i wiele innych narodowości. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) liczbę wszystkich mieszkańców Lwowa w 1939 r. 

      b)   procentowy skład  mieszkańców Lwowa w 1939 r. wg narodowości:  

- Polacy: 

- Żydzi: 

- Ukraińcy: 

- Niemcy: 

 

7. Na pierwszym planie znajduje się założenie pomnikowe ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki.                            

Ale przedmiotem konkursu jest świątynia i klasztor widoczne za pomnikiem.  W przylegającym                       

do klasztoru kolegium uczyli się m.in. słynni polscy poeci – Franciszek Karpiński i Ignacy Krasicki. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) przedwojenną nazwę kościoła, 

b) nazwę zakonu, do którego należał kościół, klasztor i kolegium. 

 

8.Ten wspaniały pałac został wzniesiony w latach 1888–1890 dla  polskiego hrabiego Alfreda Józefa 

Potockiego. W budynku tym znajduje się obecnie lwowska rezydencja prezydenta Ukrainy. 

W odpowiedzi należy podać: 

a) imię i nazwisko polskiego architekta, który zaprojektował ten Pałac Potockich, 

b) nazwę ordynacji, której Alfred Józef  Potocki był ordynatem (nazwa pochodzi  

    od miasteczka niedaleko Rzeszowa). 

 

9. Fotografia przedstawia trzy kamienice, z których dwie będą tematem konkursowego pytania. 

Pierwsza z lewej była m.in. pałacową rezydencją króla Polski Jana III Sobieskiego,  a trzecia od lewej              

(ta najciemniejsza) jest jednym z najcenniejszych zabytków budownictwa mieszczańskiego epoki 

renesansu w dawnej Polsce. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Józef_Potocki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Józef_Potocki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_renesansu_w_Polsce
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W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę kamienicy – rezydencji Jana III Sobieskiego, 

b) nazwę kamienicy o ciemnym kolorze, 

c) nazwę miejsca, gdzie znajdują się obydwa budynki. 

 

10. Zdjęcie przedstawia jeden z najpiękniejszych budynków operowych w Europie. Został 

zaprojektowany przez wybitnego polskiego architekta. We wnętrzu tego dawnego Teatru Miejskiego 

znajduje się m.in. słynna kurtyna namalowana przez znanego polskiego malarza. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) imię i nazwisko polskiego architekta, który zaprojektował budowlę, 

b) imię i nazwisko malarza, twórcy obrazu – kurtyny.  

 

11. Archikatedra widoczna na zdjęciu to wg niektórych znawców „najdoskonalsze dzieło europejskiego 

późnego baroku”. W 1998 r. świątynię tę,  razem ze Starym Miastem, Wysokim Zamkiem i Podzamczem,  

wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W przylegającym do niej pałacu metropolitów              

w 2001 r. nocował Jan Paweł II.  

 

W odpowiedzi należy podać: 

a)  nazwę świątyni, 

b) rok, w  którym Jan Paweł II pielgrzymował do Lwowa. 

 

12. Zdjęcie przedstawia „najpiękniejszą włoską wieżę na polskiej ziemi”, czyli tzw. Wieżę Korniakta                     

(został na niej zawieszony największy lwowski dzwon) i widoczną po lewej stronie Cerkiew Wołoską. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) imię i nazwisko polskiego ludwisarza, który wykonał dzwon, 

b) nazwiska dwóch polskich architektów, twórców wieży, którzy mieli na imię Piotr. 

 

13. Lwów, którego niewielki fragment widać na zdjęciu, jest  miastem, o którym się mówi, że wielcy 

Polacy „rodzili się tu na kamieniu”, tzn., że z tego miasta pochodziło bardzo wielu znakomitych naszych 

Rodaków. 

 

W odpowiedzi należy podać imię i nazwisko trzech (z setek tysięcy) Polaków urodzonych we Lwowie: 

a) znanego trenera polskiej drużyny piłkarskiej, która pod jego wodzą zdobyła złoty medal 

olimpijski w Monachium (1972)  i III miejsce na Mistrzostwach Świata w Monachium (1974); 

b) najsłynniejszego na świecie polskiego twórcy opowiadań i powieści science – fiction, futurysty, 

którego utwory znajdują się w szkolnych podręcznikach; 

c) polskiego poety, którego wiersze często omawiane są na lekcjach języka polskiego, twórcy 

słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”. 

 

14. Na zdjęciu widnieje najważniejsza katolicka świątynia Lwowa, która w całej niezwykle dramatycznej 

historii miasta nigdy nie została zamknięta. W tym kościele w 1656 r. przed obrazem Najświętszej Panny 

Łaskawej polski król złożył słynne śluby, oddając Polskę pod opiekę NMP. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę kościoła widniejącego na fotografii, 

b) imię króla, który złożył śluby,  

c) nazwę miasta kolo niedaleko Rzeszowa, gdzie od 1974 do 1980 roku przechowywano 

wspomniany obraz. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Miasto_we_Lwowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoki_Zamek_(wzg%C3%B3rze)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzamcze_(Lw%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_Cogito
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15. Zdjęcie przedstawia wspaniałą panoramę Lwowa z licznymi wieżami zabytkowych budowli.                        

Ale tematem zadania jest wzgórze widoczne na horyzoncie po lewej stronie . To Kopiec usypany                       

przez Polaków  na pamiątkę ważnego historycznego wydarzenia. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę Kopca, 

b) datę wydarzenia historycznego, który upamiętnia,  

c) datę usypania Kopca. 

 

16. Budowla, która jest tematem zadania, to neogotycki kościół z trzema strzelistymi wieżami widocznymi 

na zdjęciu określany jako „największa i zarazem najpiękniejsza świątynia lwowska ery nowożytnej”. 

Niedaleko tej świątyni urodził się słynny polski kompozytor Wojciech Kilar. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) przedwojenną nazwę kościoła, o którym mowa, 

b) nazwę szkoły w Rzeszowie, która nosi imię Wojciecha Kilara. 

 

17. Zdjęcie przedstawia plac z fontanną przed Teatrem Opery i Baletu, który widać po lewej stronie.                       

Pod deptakiem płynie rzeka ujęta w system podziemnych kanałów. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę rzeki płynącej pod deptakiem, 

b) nazwę rzeki na terytorium obecnej Polski, do której wpływa lwowska rzeczka. 

 

18. Fotografia przedstawia główną arterię Starego Lwowa, na której znajduje się widoczny  na zdjęciu 

pomnik ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki. Obecnie ulica nazywa się aleja Swobody (Wolności).                    

Od 1945 r.  Związek Radziecki, a później Ukraina zlikwidowali ogromną większość nazw polskich ulic. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) przedwojenną nazwę arterii widocznej na zdjęciu, 

b) obecną nazwę dawnej ul.: 

- 3 Maja, 

- Adama Mickiewicza, 

- Henryka Sienkiewicza. 

 

 

19. Zdjęcie przedstawia mury obronne, przez które można było przejechać widoczną  na fotografii Bramą 

Gliniańską przy ulicy Podwalnej. Mury te, chociaż wybudowano  dla ochrony klasztoru, weszły w skład 

fortyfikacji Lwowa i odegrały ważną rolę w obronie miasta już w kilka lat po ich wybudowaniu. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) przedwojenną nazwę klasztoru, o którym mowa, 

b) jakie wojska i pod czyim dowództwem oblegały Lwów w 1648 r.?  

 


