
 

 

 

POWIATOWY KONKURS WIEDZY 

dla dzieci i młodzieży  

organizowany w ramach Programu „ Patriotyzm Jutra”  

Edycja 2022 -projekt  

„ Ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla” 

 
Konkurs ogłasza Powiatowa Biblioteka Publiczna, przy współpracy Wydziału Edukacji, Zdrowia, 

Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, bibliotek publicznych oraz szkół powiatu 

opolskiego 

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy historycznej o miejscach pamięci narodowej opolskiego 

powiśla, rozbudzenie świadomości społecznej na temat wydarzeń historycznych, które miały miejsce na 

tych terenach i ocalenie od zapomnienia miejsc pamięci narodowej.  

 

 

PYTANIA KONKURSOWE 

 

 

 

1. Podaj imię i nazwisko generała, który dowodził oddziałami powstańczymi w boju pod 

Wronowem 16 kwietnia 1831 roku ( powstanie listopadowe).  

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Jaki był pseudonim generała Michała Heydenricha, przywódcy oddziałów walczących 

podczas powstania styczniowego w 1863 roku na terenach opolskiego powiśla.  

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Wymień nazwy przynajmniej dwóch miejscowości z terenu powiatu opolskiego , 

gdzie znajdują się mogiły poległych w  powstaniu styczniowym  (pomniki, mogiły, 

tablice pamiątkowe).  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. W latach 1914-1915 przez Lubelszczyznę przetoczyły się działania I wojny światowej.  

Podaj nazwy pięciu  miejscowości  powiatu opolskiego, w których znajdują się 

cmentarze wojenne i mogiły zbiorowe z tego okresu.  

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. W okresie wojny polsko –bolszewickiej w 1920 roku na terenach opolskiego powiśla 

nie toczyły się działania wojenne, ale wielu mieszkańców wstąpiło do wojska i brało 

udział w tej wojnie, oddając swe życie za ojczyznę.  Podaj nazwy trzech miejscowości 

gdzie znajdują się miejsca pamięci upamiętniające poległych w tej wojnie.  

 

………………………………………………………………………………………….. 



 

6. W latach 1914-1915 przez Lubelszczyznę przetoczyły się działania I wojny światowej. 

Pola, lasy i wioski zostały przecięte okopami i zasiekami. Tu toczyło się wiele bitew i 

potyczek wojennych. Podaj nazwę przynajmniej 3 miejscowości gdzie znajdują się 

cmentarze wojenne i mogiły zbiorowe z tego okresu.  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Okres II wojny światowej na terenie opolskiego powiśla , to czas intensywnych walk z 

niemieckim okupantem. Podaj imię i nazwisko dowódcy   oddziałów  AK, który nosił  

pseudonim „ ZAPORA”  

 

………………………………………………………………………………………….. 

8. W czasie II wojny światowej ginęła  masowo ludność  cywilna. Podaj datę ( rok) 

utworzenia przez okupanta  hitlerowskiego obozu pracy i zagłady w Poniatowej.  

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

9. 31 maja 1944 roku  miała miejsce wspólna akcja Batalionów Chłopskich „BCH „ i 

Armii Krajowej „ AK”. Zaatakowano niemiecki statek na Wiśle. Podaj prawidłową 

nazwę tego statku . 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

10. Podaj nazwy przynajmniej pięciu miejscowości gdzie znajdują się mogiły żołnierzy 

AK, BCH, AL , WiN. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU  

 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………….. 

 

Wiek ( klasa)………………………………………………………………………… 

 

Adres ………………………………………………………………………………… 

 

Nr telefonu lub adres email : ………………………………………………………… 

 
Nadesłanie kuponów konkursowych oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie 

jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich 

danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora / ustawa o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami./ Osoby 

uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe .  

 

 ………………………… 

                                                                                                        Podpis uczestnika konkursu  

 


