Gmina Kobylin

Gra Miejska
W dniu 22 maja 2018 roku w Poznaniu odbyła się gra miejska związana z jednej strony z upamiętnieniem
uzyskania przez Polskę niepodległości po stuletniej niewoli, z drugiej - z uświetnieniem rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. W zmaganiach udział wzięły czteroosobowe zespoły wśród, których nie mogło
zabraknąć drużyny reprezentującej Branżową Szkołę I stopnia w Kobylinie.
Głównym celem przedsięwzięcia było rozbudzenie w ludziach młodych
wiekiem ( i młodych duchem...) miłości do Ojczyzny oraz uczczenia
bohaterów walki o niepodległość Polski, w kontekście wydarzeń związanych
z Powstaniem Wielkopolskim, w 100-tną rocznicę jego wybuchu, które
na tle odzyskania niepodległości, doskonale wpisuje się w bohaterską
i zarazem męczeńską historię Naszego Narodu.
Gra miejska, swoim
uczestnikom pozwoliła również na kształtowanie nawyku kreatywnego
i aktywnego spędzania wolnego czasu połączonego z poznawaniem historii
Polski przez turystykę i krajoznawstwo oraz przysposobienie
wojskowo-obronne. W tym wojskowo-topograficznym kontekście, niezwykle
istotnym elementem gry, było także doskonalenie umiejętności
praktycznego odczytywania mapy i planu miasta, orientacji przestrzennej
oraz nabywania umiejętności wojskowo-obronnych. Częścią składającą się
na wyniki końcowe Gry miejskiej były również konkurs strzelecki z broni
pneumatycznej oraz test wiedzy o historii Polski.
Ponadto bardzo
ciekawym elementem gry była wizyta w Muzeum Powstania Wielkopolskiego,
gdzie znajdują się archiwalne dokumenty relacjonujące wydarzenia
związane z wybuchem i przebiegiem Powstania wielkopolskiego w latach
1918-1919. Po zsumowaniu wszystkich części gry miejskiej Komisja
Konkursowa wyłoniła zwycięzców. Najlepszą drużyną okazali się: Karolina
Radoła, Katarzyna Karaś, Sebastian Kwieciński i Amadeusz Kleczewski
z Hufca Pracy w Śremie. Zwycięzcy reprezentować będą Wielkopolską
Komendę OHP podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, które odbędą się w Centrum Kształcenia i Wychowania
w Pleszewie.
Mimo iż nasza drużyna w składzie: Martyna Kliszcz,
Tamara Lenczykiwicz, Wiktor Kliszcz, Kamil Organistka pod opieką p.
Magdy Nowackiej nie zdobyła miejsca na podium, to wszyscy jej członkowie
byli bardzo zadowoleni z udziału. Niewątpliwie tego rodzaju imprezy
kulturalno-wychowawcze, poprzez historyczne inspiracje, budzą w wśród
młodzieży i rozwijają poczucie patriotyzmu i świadomej odpowiedzialności
za przyszłe losy naszej Ojczyzny, Europy i Świata.
Alicja Grzempowska
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