
 

           Informacje dotyczące VIII Gry Miejskiej „W SZEREGACH NIEZŁOMNYCH” 

1. Do udziału w grze zapraszamy trzyosobowe  drużyny wraz z nauczycielem-opiekunem.  Dla uczniów szkół 

podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowane zostaną odrębne zadania, o innym 

poziomie trudności.  

2. Gra miejska obejmuje swą  trasą przede wszystkim dzielnicę Wolę. 

3. Całą trasę należy pokonać pieszo,  co nie powinno nastręczać większych trudności. Konieczny adekwatny 

strój, obuwie uwzględniające zapowiadaną pogodę, przyda się termos ciepłej herbaty, kompas, latarka, 

naładowany telefon z  dostępem do internetu oraz czytnikiem kodów QR oraz dobry nastrój i sportowe 

nastawienie😊.  

4. Zadaniem uczestników jest dotarcie do kolejnych stacji w jak najszybszym czasie. Na stacjach przygotowane 

zostaną zadania tematycznie powiązane z działalnością Żołnierzy Niezłomnych. Dla trzech najlepszych 

drużyn w obu kategoriach wiekowych przewidziano nagrody! 

5. Przydatna będzie znajomość życiorysów takich postaci jak min. Ciepliński, Dekutowski, Dziemieszkiewicz, 

Fieldorf, Franczak, Pilecki, Siedzikówna, Szendzielarz i podstawowa wiedza o powojennej historii naszego 

kraju. 

6. Stacja początkowa (pierwsza) będzie znajdować się w siedzibie Organizatora gry – Szkole Podstawowej 

Integracyjnej nr 317 przy ul. Deotymy 37. Podczas rejestracji internetowej każdej zgłoszonej grupie zostanie 

przydzielona indywidualnie godzina przybycia na pierwszą stację.   

7. Rejestracja grup będzie przebiegać dwuetapowo. Rejestracji grupy dokonuje szkoła/nauczyciel - opiekun 

poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod znajdującym się na plakacie kodem QR w terminie                           

do 6 marca 2023 r. włącznie. (I etap rejestracji). Na wskazany podczas rejestracji adres e-mail nauczyciela- 

opiekuna zostaną przekazane dalsze wskazówki dotyczące rejestracji  uczniów (składu grup) oraz zadania do 

wykonania i odesłania dla uczniów w terminie między 7 a 13 marca 2023 r. włącznie. Po wykonaniu zadania 

każdej grupie zostanie wyznaczona godzina rozpoczęcia gry w dniu 15 marca, by uniknąć stłoczenia grup.   



 

8. W razie wątpliwości lub pytań związanych z projektem, prosimy o kontakt z koordynatorem Agnieszką 

Ostromęcką  (niezlomni5.gra@gmail.com) 

9. Gorąco zachęcamy do udziału w tej interaktywnej lekcji historii, która pozwoli młodym ludziom aktywnie               

i twórczo spędzić czas, poszerzyć swoją wiedzę na temat trudnych powojennych losów naszego narodu,                  

a także w wyjątkowy sposób uczcić pamięć, oddać hołd już nie „wyklętym”, ale Walecznym, Niepokornym, 

Niezłomnym Bohaterom. Na zakończenie zmagań na wszystkich uczestników gry czeka ciekawa 

niespodzianka.  

10. Aby wziąć udział w grze zeskanuj poniższy kod QR. Po zeskanowaniu kodu ukaże się link, który należy 

skopiować do przeglądarki internetowej i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Następnie Organizator 

potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i przekaże dalsze wskazówki. Zapraszamy! 
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