
Kolejne sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Kruszynie  

w konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”  

22 lutego br. w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku odbyło się 

uroczyste podsumowanie etapu oddziałowego XXVI edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Organizatorem  konkursu jest Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie jak co roku osiągnęli w nim znaczące 

sukcesy.  

Julia Perłowska z kl. III a gimnazjum otrzymała I miejsce za pracę multimedialną pt. 

„Dom, w którym wiele się działo”. Nikola Jasińska z kl. VI b,  Amelia Jasińska i  Marta 

Sakowska z kl. VIII a zdobyły III miejsce w kategorii prac multimedialnych w szkole 

podstawowej za pracę „Rowerem po naszej Małej Ojczyźnie”. Rodzeństwo - Marta i Krzysztof 

Majchrzakowie z klasy VI a zajęli IV miejsce za pracę multimedialną „Zespół Folklorystyczny 

Kruszynioki”. Opiekunem wszystkich wymienionych prac jest mgr Dorota Ryniec-Kilanowska. 

Jury oceniło również bardzo wysoko pracę  Julii Błaszczyk z kl. III b gimnazjum. 

Opowieść pt. „Julia Skowrońska – kobieta tradycji i kultury” uhonorowana została II 

miejscem w kategorii prac tradycyjnych indywidualnych w gimnazjum. Opiekunem pracy Julii 

jest mgr Elżbieta Kobus-Jasińska.  

Praca Julii Perłowskiej ma charakter niezwykle osobisty. Uczennica  przedstawiła 

bowiem historię  swojej rodziny. Dom, w którym mieszka, został zbudowany w okresie 

międzywojennym przez jej prapradziadków: Anastazję i Wincentego Ziółkowskich. To oni 

właśnie, a także pradziadkowie, Marianna i Józef Ziółkowscy, są  bohaterami pracy laureatki 

konkursu. Autorka opisała historię zwykłych, prostych ludzi, którzy z dziada, pradziada 

zajmowali się uprawą roli. Kochali swoją pracę, wieś, ale kiedy trzeba było, zostawiali swoich 

bliskich i gospodarstwo, by walczyć za ojczyznę. Nigdy nie byli sławni, nie pisano o nich w 

gazetach, lecz tak, jak znani ludzie uznawani za bohaterów narodowych, tworzyli historię. Ta 

historia pisała scenariusz ich życia. Szczególne miejsce w pamięci Julii zajmuje pradziadek 

Józef, który w okresie wojennym służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. 

Julia Błaszczyk napisała pracę o swojej instruktorce zajęć teatralnych – pani Julii 

Skowrońskiej. Przy czym spojrzała na tę postać niestereotypowo. Autorka nie zamieszcza tu 

tradycyjnego życiorysu nauczycielki. Od dnia narodzin, poprzez edukację aż do dziś 

wykonywanej pracy zawodowej.  Jej praca to pozornie swobodne, luźne refleksje na temat 

bohaterki przesiąknięte dużą ilością osobistej sympatii do tej postaci. Uczennica pisze o 

marzeniach z dzieciństwa swojej instruktorki. O tym, co ją inspiruje i czego nie znosi w swojej 

pracy, która jest jednocześnie jej pasją.  Opisuje zaangażowanie pani Julii w tworzenie życia 

kulturalnego polskiej wsi XXI wieku, w pokazywanie tradycji w nowej, atrakcyjniejszej, nieco 

unowocześnionej wersji.  

Praca multimedialna Marty Sakowskiej oraz Amelii i Nikoli Jasińskich opisuje trzy 

rowerowe trasy. Pierwszą z nich jest niedawno powstały szlak rodziny Migdalskich 

upamiętniający jedne z ostatnich ofiar naszej Małej Ojczyzny bestialsko zamordowanych 



przez hitlerowskiego okupanta w ostatnich dniach II wojny światowej. Kolejna rowerowa 

trasa zwraca uwagę turystów na znajdujące się na naszym terenie miejsca związane z 

odzyskaniem przez Rzeczpospolitą Niepodległości, w tym na przydrożną figurę Najświętszej 

Marii Panny ufundowaną w 1919 roku  przez gospodarzy wsi Kruszyn na pamiątkę 

odrodzenia Polski. Rowerem przejeżdżamy także przez malowniczo usytuowane pośród 

lasów kujawskie wsie i obok zabytkowego dworku w Kruszynku. Na trasie ostatniego szlaku 

wyznaczonego przez autorki pracy jest Brześć Kujawski, dworek w Smólsku, Aeroklub 

Włocławski i kruszyńska nekropolia wraz z cennymi zabytkowymi nagrobkami.  

Praca monograficzna Marty i Krzysztofa Majchrzaków powstała na podstawie 

zgromadzonych materiałów udostępnionych w dużej części przez panią Irenę Muszyńską - 

kierownika zespołu folklorystycznego „Kruszynioki”. Przy tworzeniu nagrodzonej 

multimedialnej pracy autorzy wykorzystali nagrania, zdjęcia, kroniki i publikacje internetowe. 

A wszystko to, by podkreślić niesamowite walory folkloru regionu Kruszyna. 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im dalszych sukcesów!   

 

Elżbieta Kobus-Jasińska 


