
Co wiemy o Wielkiej Brytanii? 

                           Konkurs międzyszkolny 

 

 3 marca, godzina 10:00. Podbiegam do drzwi biblioteki, chwytam za klamkę, 

wchodzę. Mimo że wszyscy zajęli już swoje miejsca, nadal panuje dookoła chaos. 

Dziewczyny parzą herbatę, uczestnicy zawzięcie rozmawiając, korzystają z telefonów. 

Facebook życiem. Pani Kujawska prosi mnie, abym zrobiła zdjęcia każdej drużynie. 

Obchodzę kolejne stoliki. Jest Gimnazjum nr 43, 11, 12, 34 i Katolickie. Każdy zespół liczy 

trzy osoby. Gimnazjum 43, 11 i Katolickie mają aż po dwa zespoły.  

 O 10.15 rozpoczyna się 5. edycja Szczecińskiego Międzygimnazjalnego Konkursu 

Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Wszyscy ucichli. W pomieszczeniu zapanował spokój i powaga. 

Głos zabrała jedna z organizatorek- Pani Małgorzata Kujawska. W składzie jury zasiada 

również Pani Dorota Bagińska. W sali znajdują się także opiekunowie gościnnych drużyn. Na 

ich twarzach widać przejęcie i chęć wygranej… większe niż okazują sami uczestnicy.  

 Zaczyna się pierwsza runda. Zespoły kolejno losują numer pytania, które następnie 

odczytują  uczniowie klasy 1C- Nikola Janowska i Kuba Matuszczyk. Wszystko odbywa się 

w języku angielskim. Na odpowiedź mają tylko 20 sekund. Padają pytania o rodzinę 

królewską czy też kultowych artystów jak The Beatles. Drużyny udzielają w miarę trafnych 

odpowiedzi. Wszystko odbywa się w zawziętej, ale spokojnej atmosferze. Jednak wielkie 

rozbawienie wśród wszystkich na pytanie -„Zespół założony przez Freddiego Mercury?” 

wywołała odpowiedź -„AC/DC” jednej z uczestniczek. Śmiać się czy płakać? 



 Po kilku rundach zaczyna się poważna walka o punkty. Po pół godzinie konkursu 

prowadzi Gimnazjum nr 12 im. Stanisława Lema. Tuż za nimi w tabeli punktacji plasuje się 

Gimnazjum nr 11. Reszta szkół stara się wyrównać straty. Niestety gimnazjum gospodarzy 

jest na razie bez punktów. Kolejne rundy, a wraz z nimi pytania o znane zabytki jak Big Ben, 

popularnych piłkarzy pokroju Beckham’a, czy życie Elżbiety II. 

 Po godzinie 11 zakończyły się rundy główne. Na prowadzeniu nadal Gimnazjum nr 

12, reszta szkół idzie łeb w łeb. Dogrywka polegała na zadawaniu pytań, na które odpowiedź 

nie została udzielona lub została udzielona błędnie. Tym razem nie było losowania, panowała 

nowa zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Jednak jeżeli ktoś zgłosił się w trakcie czytania 

pytania, nie było ono dokańczane. W tej rundzie najbardziej aktywne były drużyny ze szkół 

34, 12 i 11, tym samym wyprzedzając inne sporą przewagą punktów. Nagle jeden z 

opiekunów wyraził sprzeciw co do panujących zasad, a mianowicie miał zastrzeżenia, iż Pani 

Kujawska nie zauważyła, że jedna z drużyn zgłosiła się i przeczytała pytanie do końca. To 

niedopatrzenie wzbudziło w nim wielkie oburzenie. Na szczęście po krótkiej wymianie zdań 

sytuacja została złagodzona, a emocje Pana ostudzone.  

 Po końcowym pytaniu zostały przyznane ostanie punkty. Ostateczne wyniki znali już 

wszyscy, ale rozdanie nagród miało odbyć się po krótkiej przerwie, podczas której zawodnicy 

i goście mogli wypić gorącą herbatę czy poczęstować się słodkimi przekąskami. W czasie 

trwania całego konkursu robiłam zdjęcia i uwieczniałam rywalizację tych kilku szkół.  

 Po ponad dwóch godzinach nadszedł czas na ogłoszenie wyników i przyznanie przez 

Panią Dyrektor Edytę Czajkowską zasłużonych nagród w postaci przenośnych pamięci, 

słowników, książek do języka angielskiego i słodkości. Pierwsze, bezkonkurencyjne miejsce 

zajęło Gimnazjum nr 12 z 22 punktami, drugie Gim 34 z 16 punktami, a 15 punktów i trzecie 

miejsce zdobyło Gimnazjum nr 11. Na następnych  miejscach uplasowały się kolejno dwie 

drużyny Gimnazjum Katolickiego, drugi zespół Gimnazjum nr 11 i drużyny gospodarzy z 

Gimnazjum nr 43. Wszyscy otrzymali również dyplomy uczestnictwa w konkursie.  

 Myślę, że nikt tu nie był przegranym. To była okazja do zdobycia nowych 

doświadczeń, ponieważ konkursów tego typu nie jest dużo. 

 

        Patrycja Hawrylak, klasa 1 c LO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


