
 19 marca 2010 roku w Szkole Podstawowej w Krężnicy Jarej odbył się 
trzeci już konkurs wiedzy o naszej gminie. Swoją obecnością zaszczycił nas 
Wójt Gminy pan Zdzisław Antoń. 

W bieżącym roku Międzyszkolnemu Turniejowi Wiedzy   o Gminie 
Niedrzwica Duża „Czy znasz swoją Gminę?” pod patronatem Wójta Gminy 
Niedrzwica Duża zorganizowanemu przez Zespół Szkół w Krężnicy Jarej 
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy-Bohaterów Armii Krajowej towarzyszył 
konkurs fotograficzny „Moja Miejscowość w obiektywie”. Jego celem było 
pobudzenie aktywności twórczej oraz popularyzacja amatorskiej twórczości 
artystycznej  w dziedzinie fotografii, przybliżenie walorów miejscowości, w 
której uczestnik konkursu mieszka. 

  Komisja konkursowa w składzie: Piotr Zieleniak –przewodniczący oraz 
członkowie:  Izabela Mazurek i Krzysztof Tymczak stwierdziła, że prace, które 
wpłynęły, prezentują wysoki poziom.  Spośród 21  prac z siedmiu  szkół jury  
wytypowało do nagrody następujące: 

- w kategorii Szkoły Podstawowe: 

I miejsce – Patrycja Ostrowska ze Szkoły Podstawowej w Strzeszkowicach  

II miejsce – Sylwia Lipowska ze Szkoły Podstawowej w Czółnach 

III miejsce – Radosław Kowal ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej 

- w kategorii Gimnazja: 

I miejsce – Bartłomiej Wrona z Gimnazjum Nr 3 w Krężnicy Jarej 

II miejsce – Dawid Kowalski z Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej 

III miejsce – Anna Niezgoda z Gimnazjum Nr 3 w Krężnicy Jarej 

„Wyróżnione prace prezentowały wysoki poziom artystycznej 
wrażliwości. Ciekawość świata, która kierowała młodymi artystami dała 
interesujące ujęcia fotograficzne. Duża różnorodność tematyczna, w której 
dominowały zdjęcia przyrody, architektury, światła dała obszerną odpowiedź na 
problem zawarty w temacie konkursu. Oceniane obrazy charakteryzowały się 
ciekawą formą i dobrymi ujęciami kompozycyjnymi.” Taką recenzję wystawił  
artysta -  rzeźbiarz  pan Piotr Zieleniak. 



 Aby zdjęcia wykonane przez uczestników konkursu nie zostały 
zapomniane, Dyrekcja Szkoły wraz z organizatorami postanowiła, że zostaną 
one opublikowane w formie albumu. Albumy otrzymały wszystkie szkoły 
biorące udział w konkursie fotograficznym. 

W turnieju wiedzy udział wzięły drużyny ze szkół podstawowych  z 
następujących miescowości: Czółna, Marianka, Niedrzwica Duża, Niedrzwica 
Kościelna, Sobieszczany, Strzeszkowice i Krężnicy Jarej. Przebiegał on 
następująco: Na początku zespoły z poszczególnych szkół przedstawiały się i 
prezentowały zaprojektowane i wykonane przez uczniów herby własnych 
miejscowości. Następnie był test pisemny, w czasie jego sprawdzanie przez 
komisję konkursową uczestnicy mogli obejrzeć prezentację o Strzeszkowicach 
wykonaną przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego. 
Kolejnym etapem turnieju były pytania, na które poszczególne drużyny 
odpowiadały oraz zadanie na rozpoznanie obiektu na podstawie jego opisu. 

Po wyczerpaniu zestawów pytań komisja konkursowa w składzie: Bożena 
Niezgoda – przewodnicząca oraz członkowie: Anna Jaremek, Hanna Bartoszek, 
Izabela Mazurek, Wojciech Goliński podsumowała punkty i ogłosiła wyniki. 
Oto one: 

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jarej 

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach 

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach. 

 Wszyscy biorący udział w turnieju wykazali się dużą wiedzą na temat 
naszej Gminy - znajomością jej historii oraz dnia dzisiejszego, zabytków, 
walorów krajobrazowych.  

 Dziękujemy uczniom za chęć przystąpienia do konkursu i nauczycielom 
za pomoc w przygotowaniu swoich podopiecznych oraz sponsorom, czyli 
Urzędowi Gminy za nagrody rzeczowe. 

 Zapraszamy za rok do Krężnicy na IV Międzyszkolny Turniej Wiedzy o 
Gminie Niedrzwica Duża.                                                                                                        

                Organizatorzy konkursu: Elżbieta Nowakowska  i  Krystyna Roman 


