
Tematy  konkursowe: 
 

1. Wieża ariańska (grobisko) w Krynicy- fakty i legendy.  

(Przedstawić historię, wyjaśnić legendy związane z wieżą, ilustracje).  

 

2. Armia Krajowa na terenie powiatu krasnostawskiego.  

(Przedstawić strukturę, scharakteryzować działalność, podać akcje zbrojne, 

przybliżyć sylwetki żołnierzy). 

 

3. Polski Kościół Narodowy na ziemi krasnostawskiej – historia i współczesność. 

(Przybliżyć dzieje Kościoła, podać miejsca funkcjonowania, wierni). 

 

4. Stanisław Bojarczuk – poeta i działacz społeczny.  

           (Przybliżyć sylwetkę, twórczość poetycka, informacje o zaangażowaniu w życie  

          społeczne). 

 

5. Historia poczty w Krasnymstawie.  

(Dawna poczta konna, losy budynku, funkcjonowanie,  urzędnicy). 

 

6. Ulica w Twojej miejscowości – dawniej i dziś.  

(Prezentacja multimedialna przedstawiająca dzieje wybranej ulicy, patron 

ulicy, jaką rolę pełniła dawniej, zabudowa,  instytucje, mieszkańcy). 

  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Regulamin 

               Powiatowego Konkursu  Historycznego  „Ocalmy naszą przeszłość” 

 

         www.pzk.com.pl  
 

§1 

XI Edycja Konkursu „Ocalmy naszą przeszłość” organizowana jest przez Stowarzyszenie 

Porozumienie   Ziemi  Krasnostawskiej,  Miejską  Bibliotekę  Publiczną i II Liceum 

Ogólnokształcące im. C. K. Norwida. 

§2 

Cele konkursu: 

- rozbudzanie   zainteresowań historią regionalną wśród uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego, 

- zapoznanie z miejscami pamięci narodowej w powiecie krasnostawskim, 

- zapoznanie z działalnością poetycką i społeczną Stanisława Bojarczuka, 

- kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy o   

funkcjonowaniu i akcjach zbrojnych Armii Krajowej, 

-    poznanie dziejów wieży ariańskiej,  

- ukazanie roli jaką pełniła dawniej i pełni nadal poczta w Krasnymstawie, 

- ukazanie miejsc funkcjonowania polskiego Kościoła narodowego, 

- ukazanie historii wybranej ulicy w danej miejscowości, 

- integrowanie środowisk oświatowych, kombatanckich i społeczeństwa ziemi krasnostawskiej. 

                                                                  §3 

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych  powiatu 

krasnostawskiego. W roku 2016 Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach: 

- uczniowie gimnazjum (prace indywidualne) 

- uczniowie gimnazjum (prace zbiorowe) 

- uczniowie szkoły  ponadgimnazjalnej (prace indywidualne) 

- uczniowie szkoły  ponadgimnazjalnej (prace zbiorowe) 

 

       Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub zespoły (prace zbiorowe).   

       Uczestnik konkursu wybiera jeden z podanych tematów.  

 

                              §4 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie i nadesłanie pracy pisemnej o objętości  do 10 

stron maszynopisu  (czcionka 12, znormalizowany margines). Przy tworzeniu pisemnych prac 

indywidualnych i zespołowych nie można wykorzystywać (wklejać, wycinać) oryginalnych, starych 

fotografii, dokumentów; należy posługiwać się odbitkami ksero lub fotografiami wykonanymi przez 

uczestników Konkursu. Jeden z tematów (temat nr 6) powinien być przedstawiony w formie 

prezentacji multimedialnej w programie Power Point – zapis na płycie CD (dowolna ilość 

slajdów). 

Praca powinna zawierać następujące dane: 

- temat, 

- imię i nazwisko autora pracy i nauczyciela prowadzącego, 

- nazwę i adres szkoły,  

- bibliografię lub wykaz wykorzystanych materiałów, kronik, ilustracji, zdjęć, itp. 

                               

      §5 

Termin nadsyłania prac – do 6 maja 2016 r.  

 

Prace należy nadsyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna,  ul. Okrzei 23,  22-300 Krasnystaw, 

z dopiskiem Konkurs „Ocalmy naszą przeszłość”. 

                               

                          §6 

        Organizatorzy    powołają  Komisję  Konkursową     złożoną   z    historyków,   regionalistów   

        i  polonistów, która dokona oceny  prac. 

http://www.pzk.com.pl/


        Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator Konkursu zastrzega  sobie prawo do  

        ich wystawiania i publikowania.    

§7       

Dla finalistów i osób wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe.   Wszyscy uczestnicy 

Konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają podziękowania za udział.   

 

                              §8 

       Uroczyste podsumowanie  Konkursu odbędzie się w maju 2016 r. Uczestnicy Konkursu  

       zostaną powiadomieni o szczegółowym programie rozstrzygnięcia Konkursu, który zostanie  

       przesłany wraz z zaproszeniem.        

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać kontaktując się  telefonicznie: 
      - Marek Nowosadzki (II LO im. C. K. Norwida, tel.  82 576 25 28),  

      - Artur Borzęcki (Miejska Biblioteka Publiczna, tel.  82 576 30 16), 

 

 
Wybrana literatura do tematów:  
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6. Kardela P., Poczta konna w Krasnymstawie, [w:] Zapiski Krasnostawskie. Z 
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Powiat    krasnostawski,  red. R.  Brykowski, E. Rowińska, Warszawa 1964. 

8. Kiełbasa B., Dzieje Żółkiewki i okolic, cz. 2, Lublin- Żółkiewka 2005. 

9. Suma T., Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815-1871. Słownik biograficzny, 

Warszawa 2005. 

10. Szumowski Z., Zapiski żołnierskie, Wrocław 2001. 

11. Tarnas W., Kraśniczyn dzieje gminy i okolic, Lublin, 2006. 

12. Zięba J., Wstęp, [w:] Bojarczuk S., Linie liryki (wybór sonetów). oprac. i wstępem 

opatrzył Józef Zięba, Krasnystaw-Lublin 2008. 

 
 

 
Uwaga:  Większość z wymienionych publikacji znajduje się w zbiorach bibliotecznych Muzeum Regionalnego  

                w   Krasnymstawie,  Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

 
 


