
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości 
 

Test Wiedzy o Niepodległości Polski rozstrzygnięty 

Test Wiedzy o Niepodległości Polski, zrealizowany w ramach obchodów 100. Rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, skierowany był do uczniów z 4 szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Niżański oraz uczniów klas III 
gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych z terenu powiatu niżańskiego.  

Test składał się z dwóch etapów – w I etapie testu wyłoniono 20 najlepszych uczniów 
ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański oraz po 4 najlepszych uczniów z każdej 
gminy (28 uczniów) – łącznie 48 najlepszych uczniów.  

Uczniowie ci wzięli udział w 1 – dniowym wyjeździe edukacyjnym „Śladami 
Niepodległości” do Warszawy, podczas którego poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą 
odzyskania przez Polskę niepodległości, poprzez bezpośredni kontakt z pamiątkami i 
miejscami historycznymi z tego okresu.  

Po wyjeździe edukacyjnym, w RCEZ w Nisku, zorganizowany został II etap testu, który 
wyłonił najlepszych spośród 48 osobowej grupy uczniów.  

Zwycięzcą Testu, którego koordynatorem była Pani Anna Brak – nauczycielka historii, 
historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie w RCEZ w Nisku, został 
Arkadiusz Bielawski – uczeń Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica, 
II miejsce zajęła Barbara Trybowska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Czarnieckiego w Nisku, III miejsce Robert Lesiczka również z LO w Nisku, 
IV miejsce ex aequo Marcin Madej z LO w Nisku i Robert Uldynowicz – uczeń 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem, VI miejsce zajął Karol 
Madej – uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.  

Starosta Niżański Robert Bednarz, który objął patronatem Test, zaprosił zwycięzców, 
ich opiekunów, koordynatorów projektu ze szkół oraz koordynatora projektu ze 
Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach, na wspólne 
podsumowanie Testu oraz wręczenie uczniom nagród. 

Test zorganizowany był w ramach projektu „Niepodległość jest w nas”. Projekt 
realizowało Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach, w 
partnerstwie ze szkołami prowadzonymi przez Powiat Niżański (LO w Nisku, RCEZ w 
Nisku, ZS w Rudniku nad Sanem, ZS w Jeżowem, SOSW w Rudniku nad Sanem). 
Projekt realizowany był w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości i 
uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz ze środków Powiatu 
Niżańskiego. 

 


