
 

 

 

 

 

 

 

Historyczna Gra Miejska „Szlakiem wolności” 

organizatorzy: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Gorzowski 
termin:  6 września 2019 r.; od godz. 09.00 do ok. godz. 13.00 
miejsce zbiórki: Siedziba Obwodu Gorzowskiego ZHR ul. Łokietka 35 (wejście do Parku Róż od 

strony baru „U Bartosza”) 
uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych (7-8 klasa) i średnich z Gorzowa Wlkp. zgrupowani                  

w czteroosobowych  drużynach [4+1 pełnoletni opiekun] 

cel: 

uczestnicy poznają historię gorzowskiej „Solidarności” i „Ruchu Młodzieży Niezależnej” 

uczestnicy zdobywają umiejętności dedukcji, kojarzenia faktów oraz wyciągania wniosków; 

uczestnicy znają historyczne miejsca w Gorzowie związane z „Solidarnością” i działalnością opozycji 

lat 80 -tych 

uczestnicy rozumieją związek między historią regionalną a ogólnopolską, 

metody: wykład, gra miejska [podchody, szyfrowanie] 
zgłoszenia drużyn: zgłoszenia należy dokonać do dnia 5.09.2019 do godz. 15.00 na adres poczty 

elektronicznej – kowal230@gmail.com   - w zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, ilość 

uczestników w patrolu, oraz imię i nazwisko opiekuna 

 

 

plan ramowy 

1. godz. 8.30 – 09.00 – rejestracja drużyn 

mailto:kowal230@gmail.com


2. godz. 09.00 – rozpoczęcie Gry – powitanie,  wykład wprowadzający w tematykę gry, 

omówienie zasad 

3. 09.30 – wymarsz drużyn na grę 

4. 09.30 – 12.30 – Gra Miejska 

5. do 12.45 – powrót drużyn 

6. 12.45 – 13.00 –  obrady jury 

7. 13.00 – ogłoszenie wyników Gry, wręczenie nagród, zakończenie 

 

Regulamin: 

1. Drużyny poruszają się tylko i wyłącznie pełnym składem i jest to warunek konieczny do 

zameldowania się na punkcie (opiekun porusza się razem z drużyną). 

2. Zespoły mogą wykorzystywać środki komunikacji miejskiej do przemieszczania się między 

punktami, a na trasie gry uczestnicy obowiązani są zachować jak najdalej idące środki 

bezpieczeństwa. 

3.Wybór kolejności realizacji zadań jest dowolny  (oprócz punktu 1) i decyzja o niej należy do 

zespołu 

4.Warunkiem koniecznym do ukończenia gry i uwzględnienia w ocenianiu jest zrealizowanie 

wszystkich zadań. 

5. Odwiedziny na punktach są ewidencjonowane, przez patrolowych poprzez wpis w kartę 

punktów. 

6. Zwycięża zespół, który stawi się punktualnie w miejscu zbiórki końcowej, i który uzyska 

największą liczbę punktów (uwzględniając warunek o obowiązkowym odwiedzeniu wszystkich 

miejsc z zadań podstawowych. 

 

 

Gra jest integralną częścią obchodów wydarzeń gorzowskich z 31.08.1982., które 

organizowane są przez komitet honorowy w którego skład wchodzą min.: Wojewoda 

Lubuski, Prezydent Miasta Gorzowa, Przewodniczący Zarządu Regionu 

Gorzowskiego NSZZ Solidarność, oraz Lubuski Kurator Oświaty 



Gra odbędzie się pod patronatem: 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt do organizatorów: phm. Jacek Kowalski – tel.781057030 


