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TORUŃ, ul. Fosa Staromiejska 6  tel. 607 543 064  
e-mail: oppttk.torun@wp.pl 
NIP: 956-16-92-135; rachunek bankowy: 74 1090 2590 0000 0001 2276  6812   

 

       Toruń, dnia 28.09.2016 r. 

 

   Szanowni Dyrektorzy 

                               Szkoły Podstawowej   

                                                                     
  
                   Oddział Przewodnicki i Koło Przewodników Turystycznych  PTTK w Toruniu zapraszają  

uczniów szkół podstawowych do udziału w „IV Wojewódzkim Konkursie Katarzynkowym” pod 

honorowym patronatem Pana Ryszarda Brejzy Prezydenta Miasta Inowrocławia i „Żywego Muzeum 

Piernika” w Toruniu przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.       

 

               Konkurs wyrósł na bazie dziesięciu edycji Miejskiego Konkursu Katarzynkowego. Dzięki niemu 

chcemy spopularyzować wśród dzieci i młodzieży województwo kujawsko-pomorskie i nasz  piernik, 

który smakuje bardzo nie tylko mieszkańcom Torunia, ale także gościom odwiedzającym miasto. 

 

 

Zasady konkursu: 

 

1. Uczeń biorący udział w konkursie powinien (do wyboru):  

1.1  odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania zawarte w załączonym teście  

1.2  wykonać pracę plastyczną (format A 4 albo A 3, technika dowolna, również projekt witraża) 

związaną z wybraną  legendą z danej okolicy lub piernikiem bądź z podróżnikiem Tony 

Halikiem  (tegoroczny temat przewodni konkursu).  

1.3 Zrobić zdjęcie ulubionego zakątka, napisać co przedstawia i dlaczego ten właśnie wybrano? 

(format 10cm na 15cm lub 15cm na 18cm) 

1.4  Honorowane będą tylko prace indywidualne. 

 

2. Prace oceniane są w trzech kategoriach: test, praca plastyczna (uwzględniająca również projekt 

witraża) zdjęcie. Spośród prawidłowo rozwiązanych testów prace nagrodzone zostaną wyłonione 

drogą losowania. 

 

3. Nadzór nad właściwym przebiegiem konkursu sprawuje komisja konkursowa. 

 

 

           Odpowiedzi prosimy nadsyłać pocztą, pocztą elektroniczną e-mail:oppttk.torun@wp.pl lub 

dostarczyć osobiście do dnia 23 listopada 2016 r. na adres: Oddział Przewodnicki PTTK, ul. Fosa 

Staromiejska 6, 87-100 Toruń  (w godz. 9 – 16.15), z zaznaczeniem na kopercie „IV Wojewódzki 

Konkurs Katarzynkowy”. 

           Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2016r.     

Zwycięzcy zostaną poinformowani o dacie i miejscu spotkania osobnym pismem. 

 

            W załączeniu przesyłamy zestaw zadań konkursowych. 

  

 

 



 

 

 

Dlaczego KONKURS KATARZYNKOWY? 
 

 

                 Toruń, piernikowe miasto, z nierozłączną katarzynką i jej niepowtarzalną 

formą znaną tylko w tym mieście. 

 

                Historia obdarzyła gród słodkim, korzennym ciastem, które jadamy na co 

dzień i od święta, nie zastanawiając się nad tym, że towarzyszy nam ono już od ponad 

siedmiuset lat. 

 

               Najpiękniejsze legendy związane z Toruniem łączą się także z imieniem 

Katarzyny. I nie jest ważne to, czy ich bohaterką jest młodziutka Kasia, córka 

piekarza, czy też dostojna siostra zakonna Katarzyna. Imię to od wieków nawiązuje 

do toruńskiego piernika. 

 

              W związku z tym pragniemy dzień świętej Katarzyny bardzo  słodko święcić,  

a  przy  okazji  bliżej  poznać  Katarzynę  Aleksandryjską,  która  imieniny  obchodzi  

25 listopada, oraz to wszystko co  wiąże się z  tym pięknym imieniem. 

 

               Jednocześnie pragniemy zachęcić do poznawania województwa  

kujawsko-pomorskiego, dziejów miast, przyrody, sławnych ludzi i ciekawych 

instytucji. 

 
 

Hasłem przewodnim bieżącego roku jest podróżnik Tony Halik. 

 
 

 

Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież szkół podstawowych  

województwa kujawsko-pomorskiego do udziału 

                                w „IV Wojewódzkim Konkursie Katarzynkowym ” 
 
 

       

 

    

                                         

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     DROGI UCZESTNIKU KONKURSU KATARZYNKOWEGO, 

            to specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy podany niżej 

zestaw  zadań  IV Wojewódzkiego Konkursu Katarzynkowego 

                                           /do wyboru/. 

        

 

 

I. Zilustruj dowolnie wybraną legendę związaną z twoją okolicą lub piernikiem  

bądź wykonaj pracę związaną z hasłem roku – Tony Halik          

             / format A4 lub A3, technika dowolna, także projekt witraża /. 

II. Zrób zdjęcie ulubionego zakątka, napisz co przedstawia i dlaczego ten właśnie 

wybrałeś (format 10cm na 15cm lub 15cm na 18 cm) 

III. Rozwiąż podany niżej test: 

    

1. Katarzyna Aleksandryjska jest patronką  ... Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź. 

 

                   a. kołodziejów                                                             b. piernikarzy 

        

2. Jedne z największych witraży sakralnych w kościołach gotyckich znajdziesz w…. Zakreśl znakiem 

x prawidłową odpowiedź. 

 

a. Kowalewie Pomorskim                                          c. Żninie 

b. Rypinie                                                                             

        

3. W dniu 25 września 1936r. toruńscy piernikarze witali okolicznościowym piernikiem…. Zakreśl 

znakiem x prawidłową odpowiedź. 

           

            a. reżysera Juliusza Machulskiego                               c. malarza Jana Matejkę      

      b. kompozytora Karola Szymanowskiego 

 

4. W Piernikowej Alei Gwiazd w Toruniu znajdują się „katarzynki”…. Zakreśl znakiem x 

prawidłową odpowiedź 

    

a. Olgi Bołądź                                                             c. Mikołaja Kopernika 

b. Toniego Halika                                                       d. Andrzeja Wajdy 

 

5. Co znajduje się w logo Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia? 

 

                  ………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Na terenie, którego z parków krajobrazowych naszego województwa znajduje się Ośrodek  

Edukacji Ekologicznej „Rysiówka”?  Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź. 

 

a. Tucholskiego                                                           c.  Wdeckiego 

b. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia                             

       



 

 

 

 

7. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka 3, którego zadaniem jest m.in. 

rozwijanie i promowanie aktywnych form wypoczynku i turystyki wśród młodzieży znajduje się 

w... Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź 

 

a. Grudziądzu                                                             c. Toruniu 

b. Kruszwicy                                                               d.  Brześciu Kujawskim                          

 

8. W 1976 roku Tony Halik z Elżbietą Dzikowską i Edmundo Guillenem dotarli do legendarnej 

stolicy Inków... Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź   

   

      a.  Machu Picchu                                                          c.  Cuzco 

      b.  Vilcabamba                                                                  

 

9. Tony Halik, którego imię nosi Muzeum Podróżników, Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, 

jest autorem książki…. Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź. 

 

      a.   Z kamerą i strzelbą przez Mato Grosso                  c.  Dywizjon 303 

      b.  Ryby śpiewają w Ukajali”                                       d.  Urodzony dla przygody 

  

10.  Najdłuższy akwedukt w Polsce liczący 75 m. znajduje się w. Zakreśl znakiem x prawidłową 

odpowiedź  

 

a. Tucholi                                                                    c.  Fojutowie 

b. Biskupinie          

 

11.  Wśród atrakcji Inowrocławia znajdują się… Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź. 

 

a. Tężnia  solankowa                                                  c.  Zamek 

b. Bazylika Mniejsza im. NMP z XII/XIII w. 

 

12. Podaj genezę nazwy miasta Inowrocław?  

 

        (możesz to zrobić na dodatkowej kartce) 

 

13. W Inowrocławiu znajduje się muzeum im.... Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź. 

 

a. Tadeusza Różewicza                                               c.  Jana Kasprowicza 

b.   Stanisława Przybyszewskiego  

                                                                   

       14. W latach 1850-1939 w małej wsi funkcjonowały kopalnie węgla brunatnego, Zakreśl znakiem x   

             prawidłową odpowiedź. 

  

                  a.  w Pile  nad Brdą                                                        b. w Świerczynkach 

  

Nasza podpowiedź: – skorzystaj z portalu „nasze.kujawsko-pomorskie.pl” 

-  w pytaniach może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź. 

 

                                                               Nazwisko i imię ucznia ........................................   

 

                                                         Szkoła, klasa, nauczyciel  ...................................... 

  


