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CHOSZCZNO. Tematem 18. edycji konkursu historii regionalnej &bdquo;Czy znasz ten powiat?&rdquo;
był Oflag IIB Arnswalde. &ndash; Niewątpliwą atrakcją tego wydarzenia była wizyta w koszarach
choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej, czyli miejsca, gdzie w czasie II wojny światowej
więziono polskich i francuskich żołnierzy &ndash; mówi MAGDALENA WANDOCH, reprezentantka
choszczeńskiej Jedynki.

Oflag IIB Arnswalde. Jenieckie losy&rdquo;, czyli temat wiodący 18. edycji
konkursu historii regionalnej &bdquo;Czy znasz ten powiat?&rdquo; jest również
tytułem wydanej niedawno książki, której autorami są ANDRZEJ SZUTOWICZ i
SŁAWOMIR GIZIŃSKI. Tym razem gospodarzem tego wydarzenia było Publiczne
Gimnazjum w Choszcznie i raczej nikogo nie zdziwił fakt, że jego
głównym reżyserem, a przede wszystkim autorem konkursowych pytań był
jeden ze współtwórców tej publikacji, czyli wspominany wyżej S.
Giziński.

- Od samego początku ten konkurs adresowany jest do
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z naszego powiatu. By nie było
jakichś niedomówień, organizator jest wyłączony z tej rywalizacji &ndash;
tłumaczy choszczeński historyk. Dodał, że uczestnicy najpierw pisali
test, potem odpowiadali na pytania, oceniane również były wykonane
wcześniej prace plastyczne. Tym razem z wszystkimi zadaniami najlepiej
poradziła sobie para drawieńsko-bierzwnicka KATARZYNA WYTLIB &ndash; ZUZANNA
KOWALSKA (pełne wyniki zamieszczamy pod artykułem). &ndash; Choć temat ściśle
związany jest z historią naszego miasta, to jednak niełatwo wszystko
zapamiętać &ndash; tak tę rywalizację skomentował MIŁOSZ SIEKACZ, reprezentant
Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie. Zdradził nam też, że do tego
wydarzenia przygotowywał się przez kilka ostatnich tygodni, zarówno na
lekcjach historii jak i w domu. &ndash; Rodzice też mi pomagali &ndash; cieszył się z
wyróżnienia.

W zgodnej opinii wszystkich uczestników
najatrakcyjniejszą częścią 18. odsłony tego konkursu była wizyta w
koszarach choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej, czyli w
miejscu gdzie podczas II wojny światowej Niemcy więzili najpierw
polskich, a potem francuskich żołnierzy. Artylerzyści zaprezentowali
uczniom i ich opiekunom m.in. wystawę sprzętu i uzbrojenia. Największym
powodzeniem cieszyła samobieżna armatohaubica &bdquo;Dana&rdquo;, często mylona
przez zwiedzających z&hellip; czołgiem. Tu wszystkich wyprowadzał z błędu
MATEUSZ BARTOSIK, który pochwalił się nam, że jego pasją są czołgi z
okresu II wojny światowej, a to hobby zaszczepił mu jego tata. Dodajmy,
że Mateusz, podobnie jak wspomniany wyżej M. Siekacz, otrzymał
wyróżnienie.
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Katarzyna Kubacka (tk)

Laureaci 18. Konkursu Historii Regionalnej &bdquo;Czy znasz ten powiat?&rdquo;

Szkoły podstawowe: 1. KATARZYNA WYTLIB (Drawno), 2. CYPRIAN GUZEK (Recz), 3. KACPER CZYŻ
(Łasko)

Gimnazja: 1. ZUZANNA KOWALSKA (Bierzwnik), 2. JAKUB CYMERMAN (Recz), 3. MARTA MACIĄG
(Drawno)
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