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Drodzy Gimnazjaliści i Uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie! 

 

Proponuję X - jubileuszową edycję konkursu „Pamiętajmy  o Kresach Wschodnich”. Tym 

razem jego tematem będzie wielkość Rzeczypospolitej stworzona m.in. dzięki Unii Lubelskiej, której 

650. rocznicę zawarcia obchodzimy w tym roku w naszym kraju.  

Zadanie polega na obejrzeniu ponumerowanych fotografii znajdujących się na tablicy ściennej 

„PAMIĘTAMY  O POLSKIM DZIEDZICTWIE KRESÓW WSCHODNICH”  (na parterze obok sali 

307 - segment D SP 25 w Rzeszowie) i udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytania.  

Odpowiedzi należy dostarczyć w kopertach z napisem  „IX edycja konkursu  Pamiętajmy                

o Kresach Wschodnich”  do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie lub  do 

organizatora konkursu, Stanisława Żyrackiego – nauczyciela języka polskiego, do 10 czerwca 2019 

r. do godz. 13.00.  
    Oczywiście proszę nie zapomnieć podać na kopercie oraz pod odpowiedziami swojego 

imienia, nazwiska i klasy. Czasu zostało bardzo niewiele. 

Na zwycięzców,  jak zwykle, czekają nagrody!                                                                 

                                                                        

Przykład zapisu odpowiedzi (oczywiście te poniżej są niewłaściwe): 

1. 

a) Ukraina,    

b) chmielnicki.  

 

 

    Życzę powodzenia! 

                                                                                                                                      

                                                                                                            Stanisław Żyracki 

 

 

 

1. Fotografia nr 1 przedstawia  zamek w Nieświeżu, który był jednym z ośrodków ordynacji 

rodowej  

Radziwiłłów. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę kraju i obwodu, w którym znajduje się obecnie Nieśwież; 

b) imię i nazwisko polskiego świętego, który był rektorem kościoła w Nieświeżu; 

c) znaczenie słowa „ordynacja”. 

 

2. Zdjęcie nr 2 przedstawia ruiny zamku znajdującego się w dzisiejszych granicach Białorusi.  

    Odrestaurowana obecnie budowla została wpisana w 2000 roku na listę światowego dziedzictwa  

    kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę miasteczka, na terenie którego stoi zamek, i nazwę obwodu, w którym leży 

miejscowość; 

b) nazwę rodu, do którego zamek należał od XVI do XIX w., i nazwę ordynacji;  

c) imię i nazwisko autora obrazu przedstawiającego ruiny rezydencji. 
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3. Fotografia nr 3 ukazuje Klasztor Karmelitów w Berdyczowie. 

     

W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę kraju i obwodu, w  którym znajduje się obecnie Berdyczów; 

b) imię i nazwisko (wersję polską i angielską) polskiego pisarza i nowelisty (tworzącego                      

w języku angielskim), który urodził się w Berdyczowie; 

c) słynne powiedzenie, które weszło do języka potocznego, związanego z tą miejscowością. 

 

4. Fotografia nr 4 przedstawia 10 kościołów katolickich i kaplic znajdujących się niegdyś                               

w Witebsku. Sześć z nich, niestety, już nie istnieje. 

  

W odpowiedzi należy podać: 

a) imię i nazwisko słynnego polskiego pisarza epoki oświecenia urodzonego w Witebsku; 

b) imię i nazwisko słynnego malarza urodzonego w Witebsku. 

 

5. Na ilustracji nr 5 widnieje mapa Rzeczypospolitej Obojga Narodów (stan z 1619 r.) powstałej                          

    w wyniku Unii Lubelskiej. Pod względem powierzchni Rzeczpospolita w XVII w. była 

największym,   

    nie licząc Cesarstwa Rosyjskiego, państwem w Europie. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę kraju i obwodu, w  którym znajduje się obecnie Witebsk; 

b) maksymalną powierzchnię, jaką osiągnęła  Rzeczypospolita, i rok, w którym tę 

powierzchnię osiągnęła. 

 

6. Na fotografii 6. widnieje rycina przedstawiająca Rygę, miasto znajdujące się przez kilkadziesiąt lat                  

    w granicach Rzeczypospolitej. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę państwa, którego stolicą jest obecnie Ryga;  

b) lata, w których Ryga należała do Rzeczypospolitej; 

c) nazwę krainy historycznej, na terenie której znajdowała się wówczas Ryga. 

 

7. Fotografia 7. ukazuje obraz Władysława Ciesielskiego pt. „Chrzest Litwy”. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) rok przyjęcia chrztu przez Litwę, 

b) nazwę aktu, który zobowiązał Jagiełłę do przyjęcia chrztu przez Wielkie Księstwo 

Litewskie.  
 

8. Na fotografii 8. widać obraz Jana Matejki. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) tytuł obrazu; 

b) nazwę cyklu obrazów, z którego pochodzi dzieło Jana Matejki; 

c) wydarzenie historyczne przedstawione na płótnie.  
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9. Obraz nr 9 przedstawia herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę godła Litwy, które znajduje się obok polskiego orła; 

b) nazwę trzech  województw przedwojennej Polski, które miały w herbie symbol Litwy; 

c) nazwę trzech polskich miast, które obecnie maja w swoim w herbie symbol Litwy. 

 

10. Fotografia 10. przedstawia reprodukcję obrazu Jana Matejki pt. „Unia Lubelska”. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) dokładną datę Unii Lubelskiej; 

b) imię i funkcję osoby trzymającej na obrazie krucyfiks; 

c) 4 obszary funkcjonowania państwa, które po Unii Polska i Litwa miały wspólne; 

d) 4 obszary funkcjonowania państwa, które po Unii Polska i Litwa zachowały odrębne. 

 

11. Na fotografii nr 11 widnieje reprodukcja obrazu Wojciecha Kossaka pt.  „Szarża husarii   

      pod…….”.  

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę miejsca bitwy występującego w tytule obrazu i datę husarskiej szarży; 

b) nazwę państwa, z którym Rzeczpospolita stoczyła tę bitwę; 

c) obecną nazwę państwa i nazwę bardzo dużego miasta, nieopodal którego rozegrała się 

bitwa. 

 

12. Fotografia 12. ukazuje reprodukcję obrazu Ernesta Lissnera pt. „Polacy poddają się                               

      na Kremlu”. Dwa lata wcześniej wojska Rzeczpospolitej wkroczyły zwycięsko do Moskwy   

      niezdobytej nigdy ani wcześniej, ani później przez żadne państwo.  

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) imię i nazwisko dowódcy polskich wojsk, które wkroczyły na Kreml w 1610 r.; 

b) imiona królewicza Polski, który został Wielkim Księciem Moskiewskim (carem Rosji); 

 

13. Na fotografii 13. widnieje reprodukcja nieukończonego obrazu Jana Matejki potocznie zwana  

     „Hołdem ruskim”.  

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) pełny tytuł obrazu; 

b)  datę i miejsce złożenia hołdu; 

c) władcę Polski, któremu składano hołd; 

d) Rosjan, którzy składali hołd. 

 

14. Fotografia 14. przedstawia istniejącą do dziś Bazylikę Katedralną pw. św. Franciszka Ksawerego                     

      w Grodnie. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) liczbę kilometrów do Grodna od współczesnej granicy Polski; 

b) imię króla, który ufundował świątynię; 

c) nazwę zakonu, dla którego został ufundowany kościół i klasztor. 
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Następne 4 fotografie ukazują placówki oświatowe słynne nie tylko w Rzeczypospolitej,                     

ale i w całej Europie.  

 

 

15. Fotografia 15. przedstawia Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie. 

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) status tej placówki oświatowej;  

b) słynnych Polaków – absolwentów tej szkoły:  

- autora wierszy dla dzieci, 

- słynnego aktora przedwojennego kina, 

- wicepremiera polskiego rządu w 20 – leciu międzywojennym; 

c) dane o bazie szkoły: 

- przybliżoną liczbę wszystkich sal, gabinetów i innych pomieszczeń, 

- liczbę miejsc na widowni sali teatralno – kinowej, 

- liczbę kortów tenisowych. 

 

16. Na fotografii 16. widnieje słynne Liceum Krzemienieckie.  

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) kraj i obwód, w którym obecnie leży Krzemieniec; 

b) imię i nazwisko słynnego poety romantycznego urodzonego w Krzemieńcu; 

c) nazwę miasta, w którym obecnie znajdują się zrabowane Polsce zbiory biblioteki i galerii 

krzemienieckiej. 

 

17. Fotografia 17. przedstawia Uniwersytet w Wilnie.   

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) imię polskiego króla, który założył Uniwersytet i imię i nazwisko pierwszego rektora; 

b) pełną nazwę Uniwersytetu w 20 – leciu międzywojennym; 

c) imiona i nazwiska słynnych studentów tej Uczelni: 

- świętego męczennika kościoła katolickiego, jezuitę: ………………………….. 

- polskiego poety urodzonego w Zaosiu koło Nowogródka: ……………………. 

- polskiego poety urodzonego w miasteczku, obok którego przepływa Ikwa: …………… 

- polskiego poety, laureata Nagrody Nobla: ………………………………………. 

 

18. Fotografia 18. ukazuje Uniwersytet we Lwowie.    

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) nazwę placówki oświatowej, która była kolebką Uniwersytetu Lwowskiego; 

b) pełną nazwę Uniwersytetu w 20 – leciu międzywojennym; 

c) imię i nazwisko słynnego polskiego matematyka, profesora tej Uczelni. 

 

19. Na fotografii 19 widnieje czynny do dziś katolicki kościół pw. św. Mikołaja w Kijowie.   

 

W odpowiedzi należy podać: 

a) imię i nazwisko słynnego architekta, który zaprojektował tę świątynię; 

b) liczbę procentów, jaką stanowili na Uniwersytecie Kijowskim polscy studenci i 

profesorowie  w II połowie XIX w.; 

c) imię i nazwisko słynnego współczesnego polskiego reżysera urodzonego w Kijowie. 


