
Tematy  konkursowe: 

  

1.     Powiat krasnostawski w roku 1920 w obliczu zagrożenia bolszewizmu. 

(Temat nawiązuje do 100. rocznicy bitwy warszawskiej, należy przedstawić 

wydarzenia na terenie naszego powiatu w okresie wojny polsko-bolszewickiej, 

a  zwłaszcza w roku 1920). 

  

2.     Powstanie listopadowe na terenie ziemi krasnostawskiej. 

(Przedstawić wydarzenia z czasów powstania listopadowego, które 

bezpośrednio związane były z ziemią krasnostawską). 

  

3.     Anna Kamieńska – życie i twórczość.  

(W 100. rocznicę urodzin poetki, która urodziła się w Krasnymstawie). 
  

4.     Krasnostawianie jako ofiary byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego 

Auschwitz-Birkenau.(Można dokonać portretu zbiorowego lub opisać jedną 

wybraną postać). 

  

5.     Organizacje harcerskie i skautowe na terenie powiatu 

krasnostawskiego.(Można odnieść się do lat 1918-1939 lub wybrać okres po 

roku 1945). 

 

6.     50 lat Chmielaków Krasnostawskich.   

(Prezentacja multimedialna przedstawiająca historię krasnostawskich 

Chmielaków, koncepcja prezentacji dowolna). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Regulamin 

               Powiatowego Konkursu  Historycznego  „Ocalmy naszą przeszłość” 

 

§1 

XV 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 przebiegiem powstania listopadowego na Lubelszczyźnie, 

- zapoznanie z tragicznymi losami więźniów obozu w Auschwitz-Birkenau, 

- upamiętnienie 100. rocznicy bitwy warszawskiej, 

-     ukazanie dorobku poetyckiego Anny Kamieńskiej,  

- zaprezentowanie najważniejszych wydarzeń z okresu 50 – lecia święta chmielarzy i piwowarów,  

- podkreślenie roli harcerstwa i ruchu skautowego na terenie powiatu krasnostawskiego, 

- integrowanie środowisk oświatowych, kombatanckich i społeczeństwa ziemi krasnostawskiej. 

                                                                              §3 

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych (uczniowie klas 7 – 8) i ponadpodstawowych  

powiatu krasnostawskiego. W roku 2020 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) 

       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 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 6) powinien być przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej w programie Power 
Point – zapis na nośniku pamięci USB (pendrive) lub 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 16 listopada 2020 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 i   regionalistów, 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 listopadzie 2020 r. Uczestnicy Konkursu  

       zostaną powiadomieni o szczegółowym programie rozstrzygnięcia Konkursu, który zostanie  

       przesłany wraz z zaproszeniem.        

 

 

Wybrana literatura do tematów:  

 

Ad.1.  



1) Kazimierz Stołecki, Wojna ZSRR – Polska w 1920 roku, [w:] Krasnystaw – rys historyczny, Wydanie czwarte, 

Krasnystaw 2018, s. 358-360. 

2) Janusz Ziemiński, Krasnystaw w lipcu i sierpniu 1920 roku – zagadnienia militarne i prawno-ustrojowe, [w:] 

Zapiski Krasnostawskie, t. II, Lublin 1994, s. 93-106. 

3) Janusz Ziemiński, Organy wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeńśtwa publicznego w Krasnymstawie i 

powiecie krasnostawskim w latach 1919-1923 – zagadnienia prawno-historyczne, [w:] Zapiski 
Krasnostawskie, t. III, Lublin 1996, s. 76-93. 

4) Janusz Ziemiński, Starostowie: chełmski i krasnostawski wobec wojny 1920 roku (czynności starosty, 

funkcjonowanie urzędu), „Rocznik Chełmski“, t. 5, Chełm 1999, s. 157-170. 

5) Wspomnienia Władysław Kiełb z Jaślikowa, „Nowa Gazeta Krasnostawska“, nr14/15 (19.04.1992), s. 4 

(uczestnik wojny polsko-bolszewickiej). 

6) Henryk Piasecki, Rocznica Cudu nad Wisłą, „Gazeta Krasnostawska“, nr 15 (26 VIII 1990), s. 6. 

7) Robert Litwiński, Policja Państwowa województwa lubelskiego w czasie wojny polsko-radzieckiej 1920 roku, 

[w:] Rocznik Chełmski, t. 2, Chełm 1996, s. 207-228. 
8) h) Piotr Krukowski,  Bitwa Zamojska 1920, Warszawa 2018. 

 

Ad.2. 

1) Kazimierz Stołecki, Czasy powstania listopadowego, [w:] Krasnystaw – rys historyczny, Wydanie czwarte, 

Krasnystaw 2018, s. 174-182. 

2) Kazimierz Stołecki, Powiat krasnostawski na łamach ,,Kurjera Warszawskiego" Część I, lata 1821-1846, 

„Nestor“ 1(27) 2014, s. 50-51. 

3) Anna Barańska, Raport dla III Oddziału Kancelarii Cesarskiej o powstawie urzędników województwa 
lubelskiego w okresie powstania listopadowego, [w:] Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie, red. Anna 

Barańska, Jan Skarbek, Lublin-Oświęcim 2013, s.106-137. 

4) Jan Skarbek, Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831, t. I-II, Lublin 2011, 2013. 

5) Powstanie Listopadowe, [w:], Dzieje Lubelszczyzny, red. Tadeusz Mencel, t. I, Warszawa 1974, s.531-541. 

 

Ad.3. 

1) Kazimierz Stołecki, Niezwyczajni Krasnostawianie – Primi inter Pares (Anna Kamieńska-Śpiewakowa), [w:] 

Krasnystaw – rys historyczny, Wydanie czwarte, Krasnystaw 2018, s. 762. 
2) Anna Kamieńska, Krasnystaw me Genuit, [w:] Sercem pisane – antologia poezji Ziemi Krasnostawskiej, oprac. 

Stanisława Wiśniewska, Lublin-Krasnystaw 2011, s. 31. 

3) Artur Borzęcki, Metryka Kamieńskiej, [w:] Nestor 3(33) 2015, s. 14-15. 

4) Anna Kamieńska, Jasność w środku nocy, Warszawa 2001. 

5) Wybór wierszy Anny Kamieńskiej w Nestorach: 2(32)2015, s. 21;  4(34)2015, s. 22. 

6) Anna Kamieńska, Książka nad książkami, Warszawa 1985. 

7) Owidiusz, Przemiany, oprac. Anna Kamieńska, Wrocław 1997. 

 
Ad.4. 

1) Leszek Janeczek, Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie w czasie II wojny światowej, 

[w:] Nestor 2(40) 2017, s. 28-61. 

2) Lucjan Dominik Hendigery, Wspomnienie aresztowania, [w:] Nestor 2(44) 2018, s. 50-51. 

3) Artur Borzęcki, Krasnostawski wikariusz ks. Józef Bulak (1909-1997) – więzień hitlerowskich obozów 

koncentracyjnych oraz ofiara represji ze strony Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, [w:] Zapiski 

Krasnostawskie, t. VI, Krasnystaw 2016, s. 125-138. 

 
Ad.5. 

1) a)Adam Winiarz, Z dziejów harcerstwa krasnostawskiego (1917-1939), [w:] Zwierciadło krasnostawskie nr 2 

(16.07.1991), s. 3-4. 

2) b)Adam Winiarz, Z dziejów harcerstwa krasnostawskiego (1917-1939) część druga : Harcerki, [w:] 

Zwierciadło krasnostawskie nr 3 (15.08.1991), s. 3. 

3) c) Harcerskie rozdroża [w:] Zwierciadło krasnostawskie nr 3 (15.08.1991), s. 7. 

 

Ad.6. 
1) Andrzej Leńczuk, Chmielaki od podszewki, [w:] Ziemia Krasnostawska 9/2002, s. 15. 

2) Chmiel krasnostawski, Chmielaki, oprac. Tomasz Chuszcza, [w:] Gambrinus, nr 1, 2017, s. 10-11. 

3) Przewodniki po Krasnymstawie, albumy np. Krasnystaw wczoraj i dziś. 

4) Bieżące informacje w prasie lokalnej w miesiącach sierpień – wrzesień oraz relacje organizatorów, 

uczestników Krasnostawskich Chmielaków. 

 

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

Krasnymstawie,  Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

 


