
  

 

 

II Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Gminie Niedrzwica Duża  

„Czy znasz swoją Gminę?”  

w Krężnicy Jarej 

Dnia 26 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy-
Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej odbył się II Międzyszkolny 
Turniej Wiedzy o Gminie Niedrzwica Duża „Czy znasz swoją Gminę” pod 
patronatem Wójta Gminy pana Zdzisława Antonia. 

 Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się siedem szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy. Składał się on z dwóch niezależnych części. Pierwsza – 
to konkurs literacki na napisanie, według własnego pomysłu legendy o swojej 
miejscowości, druga – to turniej wiedzy.   

 O godzinie 9.30 pani dyrektor Beata Tymczak przywitała przybyłych 
gości, a wśród nich pana wójta Zdzisława Antonia, pana Marka Krakowskiego -  
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu  i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej, 
panią Izabelę Mazurek – instruktora GOKSiR, panią Celinę Małek – prezesa 
Towarzystwa Ziemi Niedrzwickiej, panią Annę Jaremek – prezesa 
Stowarzyszenia Integracji Społecznej CIS w Krężnicy Jarej, panią Hannę 
Bartoszek – pracownika Biblioteki Publicznej w Krężnicy Jarej oraz radnych z 
naszej wsi: panią Grażynę Boruch i pana Wojciecha Golińskiego. 

 Następnie gorąco zostali powitani i przedstawieni publiczności uczestnicy 
zmagań konkursowych. Oto oni:  

 Szkoła Podstawowa w Czółnach: Gorajek Paulina, Jaśkowska Paulina, 

Kłos Katarzyna – uczennice klasy VI, przygotowanie uczniów – pani 

Joanna Łukasik  

 Szkoła Podstawowa w Mariance: Gawidziel Magdalena – kl. V, 
Znamierowska Katarzyna – kl. VI, Znamierowska Zofia – kl. IV, 
przygotowanie uczennic – pani Jadwiga Kowalska 



 Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej: Pastuszak Bartłomiej, Sikora 
Karolina, Suchora Mateusz – uczniowie klasy V, przygotowanie uczniów 
– pani Anna Paluch 

 Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Kościelnej: Wójcik Weronika – kl. VI, 
Deptuła Krzysztof – kl. V, Jędrzejewski Wiktor – kl. VI, przygotowanie 
uczniów – pan Wojciech Myśliwiec 

 Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach: Kociubowska Paulina – kl. VI, 
Przybycień Weronika – kl. VI, Wierzchowska Kamila – kl. V, 
przygotowanie uczniów – pani Agnieszka Woźniak 

 Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach: Dudzik Monika, Ostrowska 
Patrycja, Parczyński Marek – uczniowie klasy V, przygotowanie uczniów 
– pani Marzena Drozd 

 Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jarej: Lubisz Wojciech – kl. VI, Pietrzak 
Jerzy - kl. VI, Pyc Grzegorz – kl. V, przygotowanie uczniów – pani 
Elżbieta Nowakowska. 

Po uroczystym otwarciu konkursu przez pana Wójta rozpoczęło się 
współzawodnictwo o tytuł najlepszego znawcy naszej gminy i o główną 
nagrodę, czyli czek o wartości 500 złotych. 

Do jury powołano panie: Celinę Małek, Izabelę Mazurek, Hannę Bartoszek, 
Annę Jaremek, pana Wojciecha Golińskiego oraz jako honorowego 
przewodniczącego pana Zdzisława Antonia  

Pierwszym punktem była prezentacja plakatu i hasła reklamującego daną 
miejscowość. Następnie uczniowie pisali test wiedzy i rozwiązywali krzyżówkę, 
później były trzy serie pytań, na które uczestnicy odpowiadali. W ostatnim 
zadaniu zawodnicy musieli ułożyć z puzzli obiekt, nazwać go i podać, gdzie się 
znajduje. 

Wreszcie zmęczeni zawodnicy udali się na słodki poczęstunek, a jury 
kontynuowało trudną i odpowiedzialną pracę. 

 W końcu nadszedł moment, na który wszyscy z niecierpliwością 
oczekiwali. Jurorzy ogłosili wyniki, o ich odczytanie poproszono pana Wójta. 

 I miejsce i czek o wartości 500 zł zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej  
     w Sobieszczanach  

 II miejsce i czek o wartości 400 zł zespół ze Szkoły Podstawowej  
     w Krężnicy Jarej 



 III miejsce i czek o wartości 300 zł zespół ze Szkoły Podstawowej  
     w Czółnach 

Następnie przedstawiono wyniki konkursu literackiego. 

 I miejsce zdobyła legenda „Czółenka niemiłej damy” autorstwa 
Katarzyny Kłos ze Szkoły Podstawowej w Czółnach – opieka 
merytoryczna i polonistyczna pani Joanna Łukasik 

 II miejsce „Legenda o Krężnicy Jarej” autorstwa Moniki Gajdy, Karoliny 
Szewczyk z ilustracją Jagody Ossowskiej ze Szkoły Podstawowej w 
Krężnicy Jarej – opieka merytoryczna i polonistyczna pani Krystyna 
Roman 

 III miejsce zdobyły dwie prace: 
   * „Legenda o Marianie i pięknej Marii” Katarzyny Znamierowskiej              
      ze Szkoły Podstawowej w Mariance – opieka merytoryczna  
i polonistyczna pani Jadwiga Kowalska 
   * „Legenda o wsi Sobieszczany” Weroniki Przybycień ze Szkoły    
      Podstawowej w Sobieszczanach – opieka merytoryczna  
i polonistyczna pani Agnieszka Woźniak.  

       Wszyscy uczestnicy obu konkursów otrzymali od organizatorów dyplomy, 
książki lub nagrody i upominki rzeczowe. Prace nadesłane na konkurs literacki 
zostały skopiowane, zebrane w jednym zbiorze pod tytułem „Nasze legendy”  i 
po jednym egzemplarzu przekazane szkołom oraz instytucjom zainteresowanym 
naszym konkursem.  

       Nagrody główne w konkursie wiedzy oraz drobne upominki rzeczowe dla 
wszystkich uczniów – uczestników zmagań konkursowych zostały ufundowane 
przez Urząd Gminy. Serdecznie za to dziękujemy. 

      Dziękujemy także uczniom, którzy zechcieli podjąć wyzwanie i stanęli w 
szranki turniejowe oraz nauczycielom, którzy czuwali nad właściwym 
przygotowaniem swoich podopiecznych.  

     Do zobaczenia za rok na III Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Gminie 
Niedrzwica Duża. 

                                                    Organizatorzy konkursu 

Elżbieta Nowakowska i Krystyna Roman 


