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Konkurs 

MÓJ REGION – MOJA DUMA,  

MOJE MIASTO – MOJA DUMA 

(studenci, osoby dorosłe) 

ROK SZKOLNY 2015/2016 

Szanowni Państwo, 

 Serdecznie zapraszamy studentów uczelni wyższych, studentów 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby pełnoletnie do wzięcia 

udziału w III edycji Konkursu Historycznego „Mój Region – Moja Duma,  

Moje Miasto – Moja Duma”. 

 

PATRONAT HONOROWY: 

 

 

Małopolski Kurator Oświaty 

 

PARTNERZY: 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła          Małopolskie Centrum       Starostwo Powiatowe           Urząd Miasta 
            Zawodowa w Nowym Sączu             Kultury „Sokół”                w Nowym Sączu             Nowego Sącza 
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Regulamin Konkursu 

 

Zasady ogólne 

Organizatorami konkursu są: Społeczno – Kulturalne Towarzystwo 

„Sądeczanin”, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza  

w Nowym Sączu oraz Sądecki Uniwersytet III Wieku. 

Patronat medialny nad konkursem objął portal i miesięcznik „Sądeczanin”. 

 

Cele konkursu 

Celami  konkursu są: 

 pogłębianie wiedzy o historii Sądecczyzny,   
 

 rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących  
z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystywania, 

 
 dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo regionu, 

 poszanowanie kultury  oraz tradycji lokalnych, 

 uczczenie  pamięci o osobach wybitnych i  zasłużonych dla regionu, 

 współpraca wielopokoleniowa w zakresie pogłębiania wiedzy o historii 

Sądecczyzny, 

 przekazanie przez Seniorów wiedzy opartej na wspomnieniach  

z własnego życia, bliższej i dalszej rodziny oraz przyjaciół. 

 

Uczestnictwo w konkursie 

Konkurs jest skierowany do studentów uczelni wyższych, studentów 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osób pełnoletnich. Przystąpienie do 

konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.  
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Zgłoszenie do Konkursu 

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (zał. Nr 1),  zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (zał. Nr 3), oraz oświadczenie uczestnika konkursu  

o przeniesieniu praw autorskich (zał. Nr 4), należy  przesłać pocztą lub 

dostarczyć osobiście do biura SKT „Sądeczanin” - budynek Fundacji 

Sądeckiej, ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz,  lub na adres e-mail 

konkurs.moj.region@sadeczanin.info , mrmd.konkurs@sadeczanin.info 

do 30 grudnia  2015 r.  

 

Przebieg Konkursu 

1. Konkurs jest dwuetapowy. 

2. Eliminacje konkursowe będą przeprowadzane w następujących 

formach: 

a. Etap pierwszy  - będzie składał się z części pisemnej:  uczestnicy  

w formie pisemnej odpowiadają na pytania konkursowe.   

b. Etap drugi (finał)  - przeprowadzany będzie w formie pisemnej i 

ustnej. 

I etap konkursu:   

Uczestnicy, którzy spełnią wymogi formalne 28 stycznia 2016 roku 

przystępują do pisemnej części, odpowiadając pisemnie na pytania. O 

zakwalifikowaniu do etapu drugiego  będzie decydował wynik jaki uzyskają 

po części pisemnej. O miejscu w którym będzie odbywał się pierwszy etap 

uczestnicy zostaną poinformowani drogą meilową.   

 listę osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 8 lutego 2016 r.  
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II etap (finał):  

Finał dla osób zakwalifikowanych odbędzie się 22 marca 2016 roku Nowym 

Sączu. Tytuł laureata otrzymuje 10 uczestników, pod warunkiem, że 

uzyskało 75% pkt. z części pisemnej i ustnej etapu finałowego. 

3 uczestników, którzy otrzymają największą liczbę pkt. otrzyma stypendium 

naukowe im. Braci Potoczków.  
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Harmonogram Konkursu: 

 

1. Okres realizacji Konkursu – od czerwca  2015r. do marca 2016r.  

2. Ogłoszenie konkursu – 30 maja 2015r.  

3. Zgłoszenie do konkursu – do 30 grudnia   2015r.  

4. Etap pierwszy:  

 28 stycznia  2016r. – część pisemna konkursu, 

 8 lutego 2016r. – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do 

drugiego  etapu, poinformowanie o miejscu II etapu (finału). 

5. Finał – 22 marca 2016r. 
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Zakres tematyczny konkursu: 

1. Dzieje miasta i regionu do rozbiorów: – pradzieje regionu, lokacja miast 

regionu: Starego Sącza i Nowego Sącza – rola Sądecczyzny  

w gospodarce Polski (szlak węgierski), centrum administracyjne, rozwój 

podsądeckich miejscowości i ośrodków miejskich, czasy tzw. 

Sądeckiego Złotego Wieku. 

2. Sądecczyzna w czasach Autonomii Galicyjskiej: – samorząd – 

skarbowość – życie polityczne (organizacje polityczne i udział ich 

członków w funkcjonowaniu Galicji – politycy sądeccy na tle 

funkcjonowania Austro-Węgier) – ruch niepodległościowy (powstawanie 

i działalność organizacji niepodległościowych, osoby związane z ruchem 

niepodległościowym) – powstanie linii kolejowej – życie kulturalne – 

szkolnictwo – życie religijne – sport. 

3. Sądecczyzna w czasie I wojny światowej. 

4. Sądecczyzna w dwudziestoleciu międzywojennym: – tworzenie się władz 

miejskich w głównych ośrodkach regionu – zasady funkcjonowania 

samorządu terytorialnego na terenie Sądecczyzny – życie gospodarcze 

regionu – mniejszości narodowe  na Sądecczyźnie – szkolnictwo – życie 

kulturalne – życie religijne – sport. 

5. Druga wojna światowa: – kampania wrześniowa na Sądecczyźnie – 

polityka hitlerowska wobec regionu i ludności go zamieszkującej – życie 

gospodarcze pod okupacją – działalność konspiracyjna na Sądecczyźnie 

– kultura regionu w czasie okupacji – stosunki wyznaniowe  

i demograficzne, sądeccy generałowie i kurierzy. Losy Sądeckich Żydów. 
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6. Po drugiej wojnie światowej: – Sądecczyzna po wyzwoleniu – 

wprowadzenie nowej administracji – zmiany kulturalno – społeczne po 

II wojnie światowej – życie religijne w okresie komunistycznym – 

funkcjonowanie podziemia antykomunistycznego – działalność 

Solidarności na terenie Sądecczyzny – przemiany polityczno – społeczne 

po 1989 roku – Sądeczanie w życiu politycznym odrodzonej Polski – 

samorząd lokalny na Sądecczyźnie. 

7. Atrakcje turystyczne regionu, szlaki turystyczne, Honorowi Obywatele 

miasta Nowy Sącz i miast powiatu nowosądeckiego, grupy etniczne  

i etnograficzne Sądecczyzny.  

 

Nagrody: 

Nagrodami w konkursie są:  

Stypendia im. Braci Potoczków oraz nagrody rzeczowe. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Kapituła 

Konkursu.  

2. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać: 

 pod adresem: e-mail: konkurs.moj.region@sadeczanin.info , 

mrmd.konkurs@sadeczanin.info  

 oraz pod numerami telefonu:  

Monika Fikiel-Szkarłat: 505 079 703 

Przemysław Bawołek: 18 4751620 
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Wykaz zalecanej literatury dla studentów i osób dorosłych: 

 

Etap I:  

1. Bernadetta Górska, Jagiellonowie w Nowym Sączu, w: Almanach Sądcki R. X 
Nr 1(34) s. 21-30, 

2. Leszek Migrała, Rok 1914 w Nowym Saczu, w: Rocznik Sadecki Tom XLII 
(2014) s. 41-64, 

3. Andrzej Szkaradek, Leszek Migrała, Nowosądecka Solidarność. Nowy Sącz 
2010, 

4. Grzegorz First, Badania archeologiczne na obszarze Ziemi Sadeckiej. Od 
początków zainteresowań pradziejami do profesjonalnych prac 
wykopaliskowych, w: Rocznik Sadecki XXXIV ( 2006),  str. 9 – 24, 

5. Feliks Kiryk, Miasta Ziemi Sądeckiej w XIII – XVI wieku, w: Rocznik Sadecki 

Tom XXXV (2007) s 25 – 116, 
6. Biogramy: Faron Bolesław, Giza Jerzy, Rybski Aleksander, Grucela Edward,  

Styczyńska Irena, 
7. Hasła: Cech Rzemiosł Różnych, Herby Miast i Gmin Sądecczyzny Cerkwie,  

Holocaust Żydów Sadeckich, Sadecki Park Etnograficzny. 

 

Finał -  Literatura zalecana do etapu I oraz: 

1. Dzieje miasta Nowego Sącza  pod red. Feliksa Kiryka, Warszawa – Kraków 
1992, tom I, 

2. Magdalena Kroh, Wesele Podegrodzkie. Podegrodzie 2012,  
3. Zenon Szewczyk, Chleb nasz powszedni czyli Kuchnia Lachów Sadeckich.  

Podegrodzie 2010. S  5- 25, 
4. Biogramy: Harsdorf Ewa,  Kroh Antoni, Szujski Józef, Lucjan Lipiński 
5. Hasła: Chóry Sadeckie, Harcerstwo Sadeckie, Kościoły w Nowym Sączu, 

Bitwa Marcinkowicka, Cerkwie, Festiwal Kiepurowski, Kurierzy Sądeccy, 
Eksperyment Sądecki, Legiony na Sądecczyźnie, Harcerstwo sądeckie, 
Egzekucje hitlerowskie na Sądecczyźnie, Bożnica Główna, Herby Miast i 
Gmin Sądecczyzny, Kamienice w Rynku Nowego Sącza, Lachy.  

 

  

 


