
 

Nasza drużyna harcerska OPTY już od paru lat organizuje konkurs wiedzy 

i logicznego myślenia IQ open. Tego roku wszysko rozpoczęło się pewnego 

piątkowego popołudnia a było to 11 listopada. Zbiórka była na placu przed 

harcówkę. Przyszło wtedy i parę niedoinformowanych członków, którzy zaponieli, 

że jest IQ biwak. Dla Mofika, który organizowł IQ open, to była niespodzianka, 

dlatego szybko zorganizował normalną zbiórkę. Po odegraniu paru gier na 

zewnątrz, poszliśmy do harcówki, gdzie Mofik zrobił spis uczestników i 

przyszeregował ich do kategorii i dyscyplin konkursu. Z tego wynikło, że najmniej 

chętnych było na szachy i sudoku, za to najwięcej zgłosiło się na kołko vs. krzyżyk 

i pekseso. Następnie rozpoczął się trening i trenowaliśmy, trenowaliśmy i 

trenowali. Po męczącym nasze mózgi wysiłku paru z nas posegregowało jeszcze 

łamigłóowki na jutrzejszy dzień i wszyscy poszli spać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalszy dzień rozpoczął się bardzo wczesnym rankiem pobudką o godzinie 

6.00. Nikomu nie chciało się wygrzebać z ciepłego śpiwora, zwłaszcza że w 

harcówce było strasznie zimno. Parę minut później każdy już miał spakowane swe 

manatki i jadł pyszne śniadanie. Zaraz po śniadaniu wszyscy wzięli swe plecaki, 

wskoczyli do butów i pomaszerowali do sali gimnastycznej Szkoły PSP Czeski 

Cieszyn, by przygotować wszystko przed konkursem. Rozstawiano więc stoły i 

krzesła, położono materace i plansze do gier i potrzebne przybory do pisania po 

całej sali. Musieliśmy się uwijać prędko, bo około godziny 8.30 zaczęli się schodzić 

wszycy uczesnicy, ich opiekunowie i pzyszedł także fotograf Naszej Gazetki.  



Konkurs zagajiła nasza kadra i wszyscy usiedli do stolików lub na materace, by 

rozegrać typiczne już dla tego konkursu dyscypliny szachy, kółko vs krzyżyk, 

sudoku lub pekseso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motywację dodawały piękne i praktyczne nagrody takie jak plecaki, śpiwory, 

latarki, szachownice i mnóstwo, mnóstwo innych potrzebnych do biwaków rzeczy. 

W przerwach można było zaczerpnąć energii z przekąsek w formie batonika czy 

bułeczki i soku do picia. Aby utrzymać mózg w ciągłej pracy, podczas przerw były 

do dyspozycji łamigłówki typu labirynt, 

które również zostały ocenione nagrodą.  

Dzień mijał szybko przy dobrej zabawie. 

Poszczególne turnieje w różnych 

dyscyplinach trwały do popołudnia. Potem 

przyszła chwila na kadrę, która grała rolę 

sędzi w poszczególnych dyscyplinach i 

doglądała na fair play, by zadecydowała o 

zwycięzcach. Jej należą się wielkie dzięki a 

zwłaszcza Mofikowi, który obiął i uporał 

się dobrze z rolą prowadzącego. W końcu 

nastał moment , na który wszyscy czekali z 

niecierpliwością !!! Wygłoszenie wyników !!! 

i rozdanie nagród, które zafundowali : 

stowarzyszenie „Silesia“ oraz fundacja 

Pomoc Polakom na Wschodzie. 

 

Mam nadzieję, że w przyszły ruku 

również zostanie zorganizowane IQ open, 

bym mógł miło spedzić czas z przyjaciółmi 

i na nowo zmierzyć swe siły z przeciwnikami. 

Jaco 



 

 

 

Gra memo (pekseso) 

 Kategoria 1 (1. stopiń) : 1. Katarzyna Roszka 2. Danuta Franek 3. Jan Glac 

 

Kółko – krzyżyk 

 Kategoria 1 (1. stopiń) : 1. Michał Mitura 2. Paweł Czernek 3. Irena Langner 

 Kategoria 2 (2. stopień) : 1. Tomasz Kantor 2. Alicja Ryłko 3. Mateusz Fajkus 

 Kategoria 3 (starsi harcerze) : 1. Aneta Wałach 2. Karolina Langner  

     3. Rafael Szymanik 

 

Łamigłówki 

 Kategoria 1 (2.stopień) : 1. Zdeněk Palašek 2. Adam Poloček  

       3. Adam Kubiczek,Tomasz Kantor,Roman Olszar 

 Kategoria 2 (starsi harcerze) : 1. Michał Kozieł 2. Agata Olszar  

      3. Mateusz Kowalczyk 

 

Sudoku 

 Kategoria 1 (1. stipień) : 1. Joanna Škňouřil 2. Michał Gaura 

 Kategoria 2 (2. stopień) : 1. Barbara Gaura 2. Stanisław  Franek  

        3. Roman Olszar 

 Kategoria 3 (starsi harcerze) : 1. Maciej Szewczyk 2. Dorota Olszar  

      3. Halina Roszka 

 

Szachy 

 Kategoria 1 (2.stopień) : 1. Jacek Mitura 2. Tomasz Jurczyk  

       3. Alexander Polok 

 Kategoria 2 (starsi harcerze) : 1. Michał Kozieł 2. Władysław Byrtus  

      3. Lenka Piszczek 


