
                                                  REGULAMIN 

                             Wojewódzkiego Konkursu Historycznego  

„By czas nie zaćmił i niepamięć  –  

Powstanie kolei i jej wpływ na życie mieszkańców Ziemi Sanockiej w ostatnim 

150-leciu. 

pod patronatem  honorowym 

Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz 

Ernesta Nowaka  

 

 

1. Organizator:  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu  

 

       3.  Cele konkursu:  

•  poznanie historii kolejnictwa w Galicji Wschodniej  w XIX w. i jej wpływu na rozwój 

społeczno - gospodarczy regionu  

• troska o przekazanie młodemu pokoleniu informacji o postaciach zasłużonych dla 

naszych okolic; 

• rozbudzanie zainteresowań historią regionalną; 

• kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i poczucia przywiązania do 

swojej małej ojczyzny. 

• pomoc w rozumieniu złożoności sytuacji społeczno-politycznej mieszkańców kresów  

w okresie ostatnich 150 lat 

 

3. Zagadnienia do konkursu: 

a. Przynależność państwowa ziemi sanockiej w ostatnich 150 latach  / zabór 

austriacki, okres I wojny światowej, kształtowanie się granicy od 1918r, zmiany po 

II wojnie/ 

b. Tygiel kultur, wyznań i narodowości na Ziemi Sanockiej 

c. Rozwój kolei w Galicji wschodniej w XIX w.  

d.  Wpływ powstania linii kolejowych na rozwój społeczno - gospodarzy regionu 

e. Rola kolei i kolejarzy w czasach wojennych 

f. Problemy kolejnictwa w regionie w czasach transformacji ustrojowej. 

 

        



 4. Warunki uczestnictwa: 

         • konkurs skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych  

         • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym ; 

         • w konkursie może uczestniczyć 3 uczniów z jednej szkoły 

         • formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte; 

         • na rozwiązanie zadań przeznaczamy 45 minut; 

5. Zgłoszenia:  

    udział w konkursie należy zgłosić do dnia 29  kwietnia  2022 r. na adres: 

          Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz; 

6. Termin: 

 zmagania konkursowe odbędą się w dniu 6 maja 2022 r. o godz. 10.00  

          w Centrum Kultury Foresterium ul. Klasztorna 32. 

           Uprzejmie prosimy uczestników o przybycie do godz. 9.30.  

     7. Nagrody:   

         Nagroda za I miejsce – tablet  

         Nagroda za II miejsce – kamera 

         Nagroda za III miejsce – głośnik bezprzewodowy 

         Nagroda za IV miejsce – dysk zewnętrzny 

          Nagroda za V miejsce – power bank  

     8. Ocena prac 

          Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

     9. Wyniki konkursu 

         Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie w tym samym dniu                 

/ ok. 1 godz. po oddaniu prac przez wszystkich uczestników / 

     10. Proponowane źródła wiedzy z zakresu tematyki konkursu:  

          * Życie gospodarcze  Ziemi Sanockiej od XVI do XX wieku, wyd. Stowarzyszenie  

    Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku , 2004 r. str.164 -169  

           * T. Kuraś, Powstanie kolei na Podkarpaciu 



           * R. Stankiewicz, E. Wieczorek,  C.K. Kolej Transwersalna Rybnik 2009  rozdz. VII i IX 

          * Z. Osenkowski,  Zagórz  nad Osławą, Sanok 2006 - rozdz. V str. 44-53  i rozdz. XIII     

str.206-216 

         * Magdalena Wilczek-Karczewska, Rozwój kolei żelaznych na ziemiach polskich w ujęciu 

historycznoprawnym , str. 107-117 (Internet – pdf) 

         * E. Zając, Szkice z dziejów Sanoka, część druga, Sanok 2000 – rozdz.  Krzyż Obrońców Węzła 

Zagórskiego w 1918 r., str. 275-277 

         * Rocznik Sanocki Tom XII, pod redakcją Roberta Lipelta, Sanok 2017 – rozdz. Początki 

transportu kolejowego w Karpatach ( na przykładzie Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei 

Żelaznej), str. 61-75   

         * Kwartalnik Kresowy Rocznik VII-2021 nr 1(9) , tamże; Andrzej Olejko, „Zapomniany 

listopad, czyli niepodległość w Bieszczadach 1918 roku”  od str.  34-66, pozycja  

dostępna w internecie adres: http://muzeum-niepodleglosci.pl/wp-

content/uploads/2021/05/2021.05.22.-Kwartalnik-Kresowy.-Internet.pdf 

•  https://www.podkarpackahistoria.pl/wiadomosci/594,poczatki-kolei-wegiersko-galicyjskiej   

• http://www.rymanow-zdroj.pl/materialy/tom09_8.pdf    /-Kolej str.123-127/ 

      *   a także : ogólna wiedza  dotycząca treści konkursu na podstawie podręczników        

szkolnych  i dostępnych opracowań historycznych. 

 

Pojęcia i daty /dotyczą tylko związku z  tematem konkursu/ 

Ziemia Sanocka, Galicja, autonomia Galicji, nędza galicyjska, sejm galicyjski Kolej 

Galicyjska imienia Karola Ludwika, Pierwsza Węgiersko-Galicyjska Kolej Żelazna, Kolej 

Transwersalna, Monarchia  Cesarsko – Królewska  (CK), tunel łupkowski, Twierdza 

Przemyśl, państwa centralne i ententy, Łemkowie, Zachodnio-ukraińska Republika Ludowa, 

Republika Komańczańska, Komitet Obrońców Węzła Zagórskiego, pociągi pancerne, 3 Baon 

Strzelców Sanockich, granica radziecko - niemiecka , UPA, Akcja Wisła, korekta granicy 

polsko-radzieckiej 

Cesarz Franciszek Józef, dr Jan Puzdrowski, ppor. Stanisław Maczek, Kazimierz Lipiński, 

Erazm Łobaczewski 

1861, 1869,1872, 1884, listopad1918 r., 1914-1918, 1939-1945, 1951 

 

 

 

 

http://muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2021/05/2021.05.22.-Kwartalnik-Kresowy.-Internet.pdf
http://muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2021/05/2021.05.22.-Kwartalnik-Kresowy.-Internet.pdf
https://www.podkarpackahistoria.pl/wiadomosci/594,poczatki-kolei-wegiersko-galicyjskiej
http://www.rymanow-zdroj.pl/materialy/tom09_8.pdf


Klauzula informacyjna:  

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna z 

siedzibą w Zagórzu  

(38-540) przy ul. Piłsudskiego 37.  

2. Z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych u Administratora – Miejsko  Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Zagórzu może się Pani/Pan skontaktować pisemnie lub osobiście w siedzibie 

administratora, e-mail: mgbp@zagorz.pl.  

3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratorów Danych Osobowych w 

następujących celach: 

a) Informowania uczestników Konkursów za pośrednictwem kontaktu telefonicznego o wynikach 

Konkursów,   

b) Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursów,  

c) Publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach, 

d) Wydania nagród, 

e) Promocji Konkursów. 

4. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratorów Danych Osobowych 

 na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.  

5. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratorów Danych Osobowych przez okres 

trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, 

do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.  

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

7. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

8. Ma Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych. 

W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na 

działania Administratorów Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Cofnięcie 

zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w 

konkursach niezbędne. 

 

 

 



SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

ORGANIZATOR 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


