Choroszczańska gra miejska
„Imieniny u hetmana – droga przez diabły poplątana”
już za nami.

Hetman i hetmanowa
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Publicznego Gimnazjum w Choroszczy była gra miejska

uczniów
pt.

„Imieniny u hetmana - droga przez diabły poplątana”, która odbyła się
9.06.2015 r. Nad sprawnym oraz bezpiecznym przebiegiem gry
czuwały opiekunki grupy projektowej Beata Jabłońska i Małgorzata
Czulewicz. W zabawie wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum.

Burmistrzowie

Zadaniem graczy było wcielenie się w rolę podróżników w czasie, czyli gości
zaproszonych na imieniny hetmana Jana
Klemensa Branickiego,

w jego letniej

rezydencji, w Choroszczy. Miejscowe diabły
na

czele

z

podstępnym

i

złośliwym

Horodlakiem postanowiły poplątać drogę.
Zanim goście dotarli na imieniny hetmana
odbyli wędrówkę w czasie, odwiedzając różne
Kościół i dominikanie

miejsca i poznając postacie i wydarzenia z wielowiekowej historii miasteczka.
W trakcie podróży w przeszłość gracze spotkali Jakuba Lichtensztajna i Wacława
Terajewicza – burmistrzów Choroszczy z okresu
dwudziestolecia

międzywojennego,

dominikanów

rezydujących w miasteczku od XVII do XIX wieku,
Chrystiana

Augusta

włókienniczej
Żydów,

oraz

Niemców,

Moesa

założyciela

zamieszkujących
katolików

i

fabryki

miasteczko

prawosławnych.

W pałacyku na graczy czekał hetman Jan Klemens
Branicki z żoną Izabellą, wszak to jego imieniny były
Życzenia dla hetmana

powodem całego zamieszania. Na każdej stacji

uczestnicy wykonywali określone zadania, poznając przy tym historię miasta, jego
zabytki. W trakcie gry uczniowie rozwiązywali test, który był sprawdzany przez
nauczycieli w starej szkole. Nie zabrakło też zadań, w których gracze musieli wykazać
się sprawnością fizyczną oraz sprytem m.in. biegi i strzały na
bramkę

na Orliku, poszukiwanie butelki z historią Polskiej

Organizacji Wojskowej. Szczególną frajdę sprawiło uczestnikom
udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku
wybuchu II wojny światowej. Udało nam się spędzić czas na
miłej i pouczającej zabawie, przy której dopisała nam pogoda,
mimo obaw, że również w tej kwestii Horodlak sprawi nam
psikusa.

Udział w projekcie nauczył nas współpracy w zespole,

pokazał, że możemy samodzielnie podejmować decyzje, zgłaszać
swoje pomysły. Była to okazja do dobrej zabawy, która przyniosła nam
konkretną wiedzę na temat naszego miasta, ale przede wszystkim
mieliśmy

okazję

stworzyć

samodzielnie

projekt

dla uczniów naszej szkoły, który został zrealizowany

Stara szkoła

w przestrzeni miejskiej przy pomocy instytucji publicznych.
W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy oraz
parafiami katolicką i prawosławną. Mogliśmy dzięki temu skorzystać
z ich gościnności i ulokować tam stacje na trasie gry. Szczególnie
ważnym miejscem było Muzeum Wnętrz, w którym odbył się finał naszej
Harcerka szukająca śladów POW

zabawy, czyli imieniny hetmana Jana Klemensa Branickiego.
Wsparcia udzieliła nam również dyrekcja naszej szkoły oraz nasi
rodzice, którzy pomogli przygotować potrzebne stroje bądź
rekwizyty.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji przedsięwzięcia
oraz udział w naszej zabawie!!!
Pierwsza pomoc

Nasza gra wzbudziła zainteresowanie również wśród turystów z Niemiec odwiedzających
Choroszcz, niektórzy z nich wcielili się w rolę hetmana i zrobili sobie zdjęcie z naszą
hetmanową.

Hetmanowa i turysta z Niemiec

Wyniki choroszczańskiej gry miejskiej:
I miejsce – drużyna z klasy III E Klara Kardasz, Kornelia Lenczewska, Kamil Uss
II miejsce - drużyny z klas: II B Błażej Szumkowski, Filip Roszkowski, Mateusz Zagórski
II D Gabriela Dzieniszewska, Krystian Kosakowski,
Patryk Marcińczyk
III miejsce – drużyna z klasy III A Marcin Piszczatowski, Paweł Mielech, Jędrzej Gabrian
Gratulujemy !!!

Organizatorzy choroszczańskiej gry miejskiej:
Weronika Rytwińska I c
Martyna Kraszewska I c
Karolina Ziembicka I c
Julia Worobiej I c
Patrycja Ostapowicz I c
Gabriela Krysztopik I c
Martyna Musiewicz I a
Patrycja Czajkowska I a
Karolina Jeromin I a
Jakub Krysiewicz I a
Michał Kozłowski I a
Karol Sadowski I b
Mateusz Okruszko I b
Karol Łapiński I b
Dominika Ramotowska I b
Jakub Malinowski I b
Justyna Mielech I b
Paulina Aneszko I d
Karolina Waszczuk Id
Zuzanna Siemieniuk II d
Gabriela Jurgielaniec II d
Jakub Osiepski II d
Patrycja Lenczewska II b
Dziękujemy za kreatywną i rzetelną pracę!!! Gratulujemy sukcesu!!!

Beata Jabłońska i Małgorzata Czulewicz

