
Quiz o Nisku 

„Resse-Gierki” 

W ramach obchodów 85-lecia nadania praw miejskich miastu Nisko 

Regulamin 

 

I. Organizator 

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku 

II. Cele quizu 
1. Poszerzenie wiedzy o historii Niska. 

2. Inspirowanie do zainteresowania się historią, tradycją i kulturą miasta Nisko. 

3. Odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie 

przeszłość miasta. 

4. Popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta. 

5. Promowanie Gminy i Miasta Nisko. 

III. Uczestnicy quizu 

W quizie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy z terenu Gminy i Miasta Niska, bez względu 

na wiek. 

IV. Termin 

Quiz o Nisku „Resse-Gierki” odbędzie się dnia 2 czerwca 2018 r. (sobota) o godzinie 1000 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku ul. Słowackiego 10. 

V. Postanowienia ogólne 
1. Uczestnicy quizu wypełniają formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie 

internetowej biblioteki i urzędu gminy lub w siedzibie urzędu, p.12 Biuro 

Obsługi Klienta). Wypełnione formularze należy dostarczyć na adres: Miejska 

Biblioteka Publiczna w Nisku, ul. Tysiąclecia 12A, 37-400 Nisko lub pocztą 

elektroniczną na adres nckbiblioteka@op.pl do dnia 25 maja 2018 r. 

Dopuszcza się możliwość zgłaszania w dniu quizu do wyczerpania limitu. 

2. Udział w quizie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Quiz przeprowadza się bez podziału na kategorie wiekowe. 

4. Organizator przyjmuje zgłoszenia pierwszych 85 uczestników. 

5. W quizie nie mogą brać udziału autorzy quizu i ich rodziny, członkowie jury 

oraz autorzy książek, które zostały wykorzystane przy opracowaniu pytań. 

VI. Przebieg konkursu 
1. Quiz będzie miał formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru. Quiz będzie 

się składał z 85 pytań. 

2. Czas trwania testu: 1,5 godz. 
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3. W trakcie trwania quizu zabronione jest wychodzenie z sali, korzystanie 

z urządzeń elektronicznych i innych pomocy dydaktycznych. W przypadku 

niedostosowania się nastąpi dyskwalifikacja uczestnika. 

4. Oceny testu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

5. Organizatorzy przewidują miejsce 1, 2 i 3, za które uczestnicy z największą 

liczbą punktów otrzymają nagrody. 

Wszyscy uczestnicy quizu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

6. Osoby niepełnoletnie biorące udział w quizie muszą przedstawić pisemną 

zgodę rodzica lub opiekuna na uczestnictwo o następującej treści: „Wyrażam 

zgodę na uczestnictwo w Quizie Wiedzy o Nisku przez 

niepełnoletniego/niepełnoletnią (imię i nazwisko), którego/której jestem 

przedstawicielem ustawowym/opiekunem oraz na przyjęcie przez wymienioną 

osobę praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.” 

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu przeprowadzenia 

quizu. 

VII. Zakres tematyczny 

1. Pytania w teście obejmują: historię Niska od II połowy XIX wieku do czasów 

współczesnych, ważniejsze wydarzenia na przestrzeni 85 lat, sylwetki osób wpisanych 

w historię Niska. 

2. Proponowana literatura: 

o 50 lat Szkoły Elektrycznej w Nisku 

o 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego 

w Nisku 

o Barański J.A., Ogiński J. – Nisko na starych pocztówkach 

o Barnat M. – Potop szwedzki. Bitwa pod Niskiem 28 marca 1656 r. 

o Bis J. – Sopot były folwark koło Niska 

o Bylinowska B. – Droga św. Józefa w Nisku 

o Garbacz D. – Przechodniu pochyl czoła 

o Garbacz D., Witkowska L. – Powiat niski i niżański 

o Jubileusz 60-lecia Szkoły Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 

w latach 2000–2010 

o Kowalik M. – Klub sportowy „Sokół” Nisko tradycja i współczesność (1919-

2009) 

o Kowalik M. – Powiat niżański 1857–2002 

o Lawera H., Bata A. – Nisko i okolice 

o Nisko współcześnie 

o Ogiński J. – Pomniki przyrody i kapliczki w powiecie niżańskim 

o Ogiński J. Nisko. Historia, ludzie, krajobrazy 

o Ogiński J., Starzomski A. – Nisko dawniej i dziś 

o Piędel M. – Nazwy ulic Niska i okolic 

o Smołko F. – Małoletniacy znad Sanu 

o Towarzystwo gimnastyczne „Sokół” w Rozwadowie, Nisku, Tarnobrzegu 

i Machowie w 110. rocznicę powstania gniazda rozwadowskiego 1906-2016 

o Wolicki M. – Dobrodziejka Niska 

o Zemła R. – Garnizon Nisko 

o Zemła R. – Historia i współczesność Garnizonu Nisko 

o Zieliński R., Ogiński J. – Nisko piórem i kreską 



3. Literatura nie wyczerpuje pełnego zakresu quizu. 

VIII. Postanowienia końcowe 
1. Quiz nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr. 20, poz. 1540 

z późn.zm.). 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie 

internetowej Organizatora https://mbp.nisko.pl 


