Tematy konkursowe:
1. Krasnostawskie drogi do niepodległości. (Przedstawić walkę o
niepodległość na ziemi krasnostawskiej, najważniejsze wydarzenia,
miejscowości, organizacje niepodległościowe, osoby zasłużone w walce,
zakres chronologiczny - od I wojny światowej do końca 1918 roku).
2. Kościół prawosławny na ziemi krasnostawskiej – historia i
współczesność. (Przedstawić historię, miejsca funkcjonowania, wierni,
uwzględnić nazwiska duchownych, ilustracje obiektów sakralnych).
3. Kobiety w historii ziemi krasnostawskiej. (Przedstawić zasłużone kobiety

dla ziemi krasnostawskiej na przestrzeni wieków, można wybrać jedną
osobę jak również kilka).
4. Rozwój przemysłu na ziemi krasnostawskiej w II poł. XX wieku.
(Scharakteryzować powstanie i działalność największych zakładów
przemysłowych, charakter produkcji, zatrudnienie, uwzględnić jeden
zakład lub opisać kilka wybranych).
5. Pałace i dworki w powiecie krasnostawskim. (Prezentacja
multimedialna przedstawiająca dawne pałace i dworki – ilustracje
obiektów, opisy, można wybrać jeden obiekt jak również zaprezentować
kilka).

Regulamin
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§1
XIII 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 powiatu
krasnostawskiego,
- zapoznanie z miejscami pamięci narodowej w powiecie krasnostawskim,
- zapoznanie z dziejami prawosławia w powiecie krasnostawskim,
- kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia przez upowszechnianie
wiedzy o walce o niepodległość,
- zapoznanie z procesem rozwoju przemysłu w II poł. XX wieku,
- ukazanie sylwetek zasłużonych kobiet na ziemi krasnostawskiej,
- integrowanie środowisk oświatowych, kombatanckich i społeczeństwa ziemi
krasnostawskiej.
§3
Konkurs adresowany jest do młodzieży klas gimnazjalnych (mogą uczestniczyć także
uczniowie 7 klasy szkoły podstawowej) i ponadgimnazjalnych
powiatu
krasnostawskiego. W roku 2018 Konkurs rozgrywany jest w następujących
kategoriach:
- uczniowie klas gimnazjalnych (prace indywidualne)
- uczniowie klas gimnazjalnych (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 12 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 5) 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 28 kwietnia 2018 r.
Prace należy nadsyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Okrzei 23, 22300 Krasnystaw, z dopiskiem Konkurs „Ocalmy naszą przeszłość”.
§6
Organizatorzy
powołają Komisję Konkursową
złożoną z
historyków,
regionalistów i polonistów, która dokona oceny prac.
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 2018 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:
 Borzęcki A., Małgorzata Szpringerowa – posłanka i działaczka ruchu ludowego, [w:]
Zawsze wierni Polsce. 115 lat Polskiego Ruchu Ludowego, Lublin-Warszawa 2011.
 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII. Województwo lubelskie, z . 8.
Powiat krasnostawski, red. R. Brykowski, E. Rowińska, Warszawa 1964.
 Kierek A. Martynowicz J., Przemysł w latach 1944-1974, [w:] Dzieje Lubelszczyzny,
t.2 pod red. A, Kierka, Warszawa 1979.
 Maleszyk R., Dzieje Gminy Krasnystaw w latach 1864-12014, Krasnystaw 2014.
 Maleszyk R., Powiat krasnostawski pod okupacją austriacką w latach 1915-1918
(część I-II), „Annales UMCS”, Historia, 2011, vol. 66, nr 2
 Maleszyk R., Walki w rejonie Krasnegostawu w czasie działań wojennych 1914-1915,
[w:] Zapiski Krasnostawskie. Z przeszłości Krasnegostawu i okolic, t. 2, pod red. M.
Nowosadzkiego, W. Fedorowicza i P. Kardeli, Lublin 1994, s. 85-92.
 Maleszyk R., Życie społeczne mieszkańców Krasnegostawu pod okupacją austriacką
w latach 1915-1918, [w:] Zapiski Krasnostawskie, t.4, pod red. R. Maleszyka, M.
Nowosadzkiego i A. Borzęckiego, Krasnystaw 2013, s. 81-118.
 Pelica G. J. Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939), Lublin
2007.
 Pelica G. J., Z dziejów parafii Opieki Matki Bożej w Bończy, „Wiadomości polskiego
Autokefalicznego kościoła Prawosławnego” 2011, nr1, s. 16-18.
 Przebirowska E., Cerkiew obrządku wschodniego w Łopienniku Ruskim, „Nestor”
2010, nr 4, s. 10-12.

 Stołecki K., Krasnystaw – rys historyczny, Krasnystaw 2012.
 Styrczula W., Krasnostawska droga mleczna. 100 lat Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej Krasnystaw Krasnystaw 2013.
 Szykuła-Żygawska A., Leksykon zamków, pałaców i dworów powiatu
krasnostawskiego, „Nestor” od 2014 nr 3 do 2016 nr 2. (Cz. I-VIII).
 Tarnas W., Kraśniczyn dzieje gminy i okolic, Lublin, 2006
 Żurek F., Powiat krasnostawski w walce o wolność, Lublin 2009.
Uwaga: Większość z wymienionych publikacji znajduje się w zbiorach bibliotecznych
Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej.

