Biskupiec kocha Polskę
Nietypową zabawą wzorowaną na teleturnieju uczniowie szkół gminy Biskupiec uczcili stulecie
niepodległości.
Takie wydarzenie miało miejsce w Biskupcu pierwszy raz. 7 listopada, w związku z gminnymi obchodami
setnej rocznicy odzyskania niepodległości, odbył się turniej inspirowany telewizyjnym programem „Kocham
Cię Polsko”. Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Polsce „Kocham Polskę” był okazją do sprawdzenia i
poszerzenia wiedzy o rodzinnym kraju przez dobrą zabawę i zdrową rywalizację. Konkurencje odbywały się
z wykorzystaniem nowoczesnej technologii i elektroniki, które upodobniły halę widowiskowo-sportową do
telewizyjnego studia. Każda drużyna miała swój pulpit z przyciskiem i tym sposobem zgłaszała się do
odpowiedzi. Nie brakowało klasycznych pytań z dziedziny języka polskiego, historii, przyrody itp., w
których oprócz wiedzy liczył się refleks uczestników. Emocje budziły konkurencje takie jak kalambury czy
układanie z liter słów, a z wyrazów – przysłów. Uczestnicy musieli także po kilku nutkach rozpoznać
patriotyczny utwór i go zaśpiewać. Dużo frajdy dawało odgadnięcie prezentowanego na dużym ekranie
fragmentu filmu czy bajki. Ciekawą i wymagającą dużego skupienia konkurencją okazała się ta, w której
drużyna musiała podać imię i nazwisko znanej, sławnej osoby na podstawie nagrań z wypowiedzianymi
przez nią słowami. Młodzież bez trudu rozpoznała głos Jana Pawła II, Krystyny Czubówny czy Lecha Wałęsy,
ale miała już problem z Aleksandrem Kwaśniewskim czy Józefem Piłsudskim. Nikt nie poznał też po głosie
burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego, który był zresztą jednym z jurorów turnieju. Oprócz niego w jury
zasiadali: Halina Szymańska z Fundacji dla Rodaka, Regina Wojtczak z domu Dziennego Pobytu
Senior-WIGOR oraz komendant ZHP Krzysztof Kowalski, honorowy obywatel gminy Biskupiec. Sędziowie
oprócz głosu decyzyjnego w konkurencjach oceniali przygotowane specjalnie na tę okazję śpiewniki,
zawierające m.in. teksty: „Warszawianki” czy „Pierwszej brygady” oraz babeczki upieczone w ramach
konkurencji „Na stulecie – sto babeczek”.
Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2, za nią Szkoła Podstawowa nr 3 z Biskupca i następnie Społeczna
Szkoła Podstawowa z Węgoja. W turnieju brały też udział Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Biskupca i
drużyna połączona ze szkół społecznych z Bredynek i Borek Wielkich.
– To była świetna zabawa z bardzo dużym walorem edukacyjnym – mówił po konkursie burmistrz Kozłowski.
– Najbardziej podobała mi się konkurencja, w której uczniowie zgadywali po kilku nutkach jaki utwór jest
grany, a następnie go śpiewali. Mamy tyle pięknych patriotycznych pieśni. Warto zrobić wszystko, by
kolejne pokolenia ich nie zapomniały.
Organizatorzy jeszcze podczas trwania turnieju sugerowali, że w związku z udaną pierwszą edycją
przyszłym roku planują rozszerzenie wydarzenia na wszystkich mieszkańców.
Głównymi organizatorami turnieju były: Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w
Biskupcu.
Patronatem honorowym turniej „Kocham Polskę” objęli: Burmistrz Biskupca, Starosta Powiatu
Olsztyńskiego, Poseł na Sejm Urszula Pasławska, Fundacja dla Rodaka, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
„Dwójeczka”, Rzecznik Praw Dziecka, Instytut Pamięci Narodowej i Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Byli to
także fundatorzy nagród.
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