
19 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół w Krężnicy Jarej odbył się VI Międzyszkolny 
Turniej Wiedzy o Gminie Niedrzwica Duża „Czy znasz swoją gminę?”. Tegoroczna edycja 
odbyła się w ramach obchodów Dni Gminy Niedrzwica Duża i miała charakter przeglądu,  
którego hasłem było: „Moja miejscowość – miejsce wyjątkowe”. Każda szkoła miała za 
zadanie zaprezentować swoją miejscowość w możliwie najciekawszy sposób. W 
przeglądzie wzięło udział pięć drużyn ze szkół podstawowych naszej gminy. Szkołę 
Podstawową w  Czółnach pod opieką pani Joanny Łukasik reprezentowały: Patrycja Gadzik 
i Aneta Welc. Ze Szkoły w  Niedrzwicy Dużej udział wzięli: Eliza Brzózka, Wiktoria Fryc, 
Weronika Janczak, Sylwia Pastuszak i Michał Wiśniewski, których przygotowała pani 
Anna Paluch. Z uczniami z Niedrzwicy Kościelnej: Julią Niezgodą, Anitą Cieślą, 
Agnieszką Niezgodą, Adrianną Szubą i Kacprem Kępą przyjechała pani Anna Jurzyńska. 
Uczestnikami z  Sobieszczan byli: Aleksandra Bąk, Klaudia Dolecka, Dawid Figiel, 
Bernard Skiba i Milena Zielińska , którzy pracowali pod opieką pań: Agnieszki Woźniak i 
Moniki Jaśkowskiej. Gospodarzy, czyli Szkołę Podstawową z Krężnicy Jarej 
reprezentowali: Faustyna Łabiga, Kamila Chojnacka, Anna Marczyk, Adrian Mańka i 
Kacper Madejek, których przygotowały panie: Jolanta Czarnecka i Elżbieta Nowakowska.  

Przygotowane przez uczniów prezentacje były bardzo ciekawe i różnorodne. 
Uczestnicy pokazali swoje miejscowości w bardzo interesujący sposób. Były prezentacje 
multimedialne, makiety, scenki rodzajowe, pokazy strojów ludowych, dawnych zwyczajów 
i zabaw dziecięcych, wystawka archeologiczna. Pokazom towarzyszył występ zespołu 
wokalno – instrumentalnego złożonego z uczniów ze Szkoły Podstawowej z Krężnicy Jarej. 
Zespół w składzie: Agnieszka Szady, Julia Berecka, Alicja Kowalczyk, Wiktoria Kowal, 
Julia Łabiga i Lubomir Ziółek, powitał gości  tradycyjnie chlebem i solą oraz wykonał na 
rozpoczęcie i zakończenie przeglądu przygotowaną na tę okoliczność przyśpiewkę. 
Wszyscy obecni mieli możliwość skosztować jednego z najbardziej popularnych produktów 
tradycyjnych województwa lubelskiego – cebularzy.  W przerwie odbył się słodki 
poczęstunek i wystawa pokonkursowych prac fotograficznych  „ Moja szkoła w obiektywie 
reportera”. Konkurs na fotoreportaż został zorganizowany w ramach VI Międzyszkolnego 
Turnieju Wiedzy o Gminie. Napłynęło 17 prac ze szkół podstawowych i gimnazjów. Jury w 
składzie: panie Aneta Wikierska i Renata Juszko oraz pan Piotr Zieleniak wyłoniło 
zwycięzców gminnego konkursu: 

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych  

I miejsce:  Anna Marczyk 

II miejsce: Radosław Mazurek 

III miejsce: Dawid Czerniak 



Kategoria – uczniowie gimnazjum 

I miejsce: Angelika Dębińska 

II miejsce: Gabriela Boguta 

III miejsce: Marek Parczyński 

Wszyscy uczestnicy  konkursu i autorzy prezentacji o swoich miejscowościach 
otrzymali dyplomy i upominki. Wystawę pokonkursową prac gminnego konkursu 
fotograficznego „ Moja szkoła w obiektywie reportera” można obejrzeć w sali kolumnowej 
GOKSiR w Niedrzwicy Dużej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom  i ich opiekunom. Mamy nadzieję, że 
nasze spotkanie było okazją do poznania i zainteresowania się historią małej ojczyzny, 
zachęciło do jej zwiedzania, umożliwiło uczniom prezentację ich innowacyjnych pomysłów 
oraz było okazją do koleżeńskich  rozmów. Do zobaczenia za rok. 

 

Elżbieta Nowakowska 

 

 

 

 


