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Tematy  konkursowe: 

 

1.Historia powiatu krasnostawskiego.(Przedstawić dzieje powiatu w ujęciu terytorialno-

administracyjnym, początki powiatu, granice, gminy wchodzące w skład). 

  

2.     Krasnystaw w czasach stanisławowskich. (Ukazać obraz miasta w drugiej połowie XVIII 

wieku). 

  

3.     Herby powiatu, miast i gmin.(Przedstawić genezę opracowania herbu, opis herbu, można 

dokonać opisu jednego w wybranych herbów lub też opisać kilka, a nawet pokusić o przedstawienie 

wszystkich herbów).  

  

4.    Zakłady przemysłowe w okresie PRL-u na terenie Krasnegostawu i okolic. (Dokonać ogólnej 

charakterystyki kilku zakładów lub przedstawić działalność jednego zakładu). 

  
5.     Prezentacja multimedialna: Zabytkowe nagrobki na cmentarzach na terenie powiatu 

krasnostawskiego. (Prezentująca wybrane nagrobki, charakterystyka stylowych nagrobków z 

jednego cmentarza lub kilku cmentarzy, przedstawić nagrobki konkretnego autora projektu). 
 

6. Prace plastyczne: Dworki i  pałace powiatu krasnostawskiego. (Przedstawić jeden z wybranych 

przez siebie zabytkowych dworków lub pałaców). 

 
 

 

Regulamin 

               Powiatowego Konkursu  Historycznego  „Ocalmy naszą przeszłość” 

 

§1 

XVI  Edycja Konkursu „Ocalmy naszą przeszłość” organizowana jest przez Stowarzyszenie Porozumienie   

Ziemi  Krasnostawskiej i  Miejską  Bibliotekę  Publiczną w Krasnymstawie. 

§2 

Cele konkursu: 

- rozbudzanie   zainteresowań historią regionalną wśród uczniów szkół  powiatu krasnostawskiego, 

- zapoznanie z historią powstania powiatu krasnostawskiego, 

- ukazanie dziejów miasta w czasach stanisławowskich, 

- zapoznanie z genezą powstania herbów powiatu krasnostawskiego, 

-     zapoznanie z działalnością zakładów przemysłowych z terenu miasta i okolic,  

- zaprezentowanie najciekawszych zabytkowych nagrobków występujących na cmentarzach na terenie 

powiatu, 

- zaprezentowanie w formie plastycznej dworków i pałaców powiatu. 

                                                                              §3 

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych (uczniowie klas 6 – 8) i ponadpodstawowych  

powiatu krasnostawskiego. W roku 2022 konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach: 

-     uczniowie szkoły podstawowej (prace indywidualne) 

-     uczniowie szkoły podstawowej (prace zespołowe) 

- uczniowie szkoły  ponadpodstawowej (prace indywidualne) 

-     uczniowie szkoły ponadpodstawowej (prace zespołowe) 

-     w przypadku wyboru tematu nr 6 (prace plastyczne) mogą brać udział tylko osoby indywidualne.  

       Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub zespoły.   

       Uczestnik konkursu wybiera jeden z podanych tematów.  

 

                               §4 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie i nadesłanie pracy pisemnej (tematy nr 1,2,3,4) 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 nośniku pamięci USB (pendrive) lub płycie CD,  dowolna ilość slajdów. 

Temat nr 6 powinien być zaprezentowany w formie pracy plastycznej wg. następujących wymagań: 

- pracę plastyczną należy wykonać w formacie A3, w dowolnej technice płaskiej (rysunkowej, malarskiej lub 

graficznej), 

- praca plastyczna nie powinna być kopią istniejących dzieł lub fotografii, należy wykonać ją  na podstawie 

własnych obserwacji, szkiców lub wykonanej przez siebie dokumentacji fotograficznej. 

 

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 20 maja 2022 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 plastyków, 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 2022 r. Uczestnicy Konkursu  

       zostaną powiadomieni o szczegółowym programie rozstrzygnięcia Konkursu, który zostanie  

       przesłany wraz z zaproszeniem.        

 

Wybrana literatura do tematów:  

 
1) Aftanazy R., Materiały do dziejów rezydencji. T. 6, Dawne województwo bełskie, Ziemia Chełmska 

województwa ruskiego, Warszawa 1989. 

2) Barczyński J., Przeciąganie gminy, „Dziennik Wschodni“ 2005, nr 174, s. 6. 

3) Ćwik W., Krasnystaw w dobie stanisławowskiej, „Rocznik Chełmski“ 1996, t. 2, s. 109-122. 

4) Ćwik W., Lubelszczyzna dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, 

Lublin 1977. 

5) Ćwik W., Rozwój administracyjno-terytorialny Ziemi Chełmskiej, [w:]  Ziemia chełmska materiały z 

sesji naukowej historyków odbytej w Chełmie 21 VI 1959 r., Lublin 1961. 

6) Dwory znane i nieznane powiatu krasnostawskiego , tekst Jerzy Żuk, ilustracje Bronisława Żuk, 

Krasnystaw [2019].  

7) Gumowski M., Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, Lublin 1959. 

8) Janeczek L., Dwór Radomyskich, „Nestor“ 2008, nr 3, s.4-8. 

9) Janeczek L., Miastu na urodziny - rzecz o herbie, „Nestor" 2010, nr 1, s. 17-18. 

10) Krasnostawska mleczna droga, Krasnystaw 2013. 

11) Kromer J., Rejowiec pozostaje w powiecie chełmskim, „Rzeczpospolita“ 2006, nr 284, s. C2. 

12) Maleszyk R., Dzieje gminy Krasnystaw w latach 1864-2014, Krasnystaw 2014. 



13) Marek F., 35 lat „Cukrowni Krasnystaw" - Oddziału KSC S.A., Krasnystaw 2011. 

14) Nowosadzki M., Herb powiatu, „Ziemia Krasnostawska" 2000, nr 3, s. 16. 

15) Nowosadzki M., Symbole powiatu krasnostawskiego, "Ziemia Krasnostawska" 2000, nr 14, s. 20. 

16) Polski E., Monografia Krasnegostawu [maszynopis], Lublin 1964. 

17) Seroka H., Herb miasta Krasnystaw i kwestia herbu gminy Izbica, „Nestor" 2013, nr 1, s. 7-12. 

18) Stary cmentarz w Fajsławicach opracowanie zbiorowe, A. Kasprzak i in., Fajsławice 2018. 

19) Stołecki K., Krasnystaw – rys historyczny, Krasnystaw 2018. 

20) Szykuła-Żygawska A., Leksykon zamków, pałaców i dworów powiatu krasnostawskiego. Cz. VI1. 

poł. XIX wieku, „Nestor“ 2015, nr 4, s. 20-22. 

21) Wrzyszcz A., Gubernia chełmska zarys ustrojowy, Lublin 1997. 

 

Zdjęcia niektórych zakładów przemysłowych dostępne w bibliotece cyfrowej MBP: 

https://osa.archiwa.org/jednostki/PL_2095_05_01_01 

 

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

Regionalnego w   Krasnymstawie,  Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

https://osa.archiwa.org/jednostki/PL_2095_05_01_01

