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Prapremiera online edukacyjnej gry miejskiej „W
Szeregach Niezłomnych” – 11 maja 2021 – Lista
laureatów

We wtorek 11 maja 2021 odbyła się
prapremiera edukacyjnej gry miejskiej
„W Szeregach Niezłomnych”
przygotowanej przez Oddział IPN w
Warszawie we współpracy ze Szkołą
Podstawową nr 317 w Warszawie. Gra
została opracowana na fińską aplikację
mobilną ActionTrack na smartfony. Z uwagi
na ograniczenia wynikające z pandemii
rozgrywka zrealizowana została w
przestrzeni wirtualnej i miała charakter
zamknięty. W przyszłości planujemy
zrealizowanie kolejnych edycji gry w
docelowej formule terenowej z
wykorzystaniem nawigacji satelitarnej.

Przypadająca 8 maja kolejna rocznica zakończenia II wojny światowej przypomina nam, w jak
trudnej sytuacji znalazła się Polska i Polacy po ustaniu globalnego konfliktu Aliantów z III Rzeszą
Niemiecką. Podczas gdy mieszkańcy wielu krajów Europy Zachodniej cieszyli się z odzyskanej
wolności, w naszym kraju – we współpracy z polskimi komunistami – umacniał swą
zwierzchność kolejny krwawy okupant, czyli Związek Sowiecki.

Celem naszej gry jest przybliżenie postaci żołnierzy podziemia antykomunistycznego z
terenów Mazowsza, którzy pod koniec II wojny światowej i tuż po niej zdecydowali się
kontynuować walkę o Polskę wolną od zewnętrznego zniewolenia. Wiedza o bohaterach
tamtych czasów to ważny fragment naszej wspólnej tożsamości.

By pamięć o nich nigdy nie zginęła...

Uczestnicy gry – uczniowie warszawskich szkół – w wyobraźni przeniosą się do początku lat 50.
XX wieku. Ich zadaniem będzie zebranie fragmentów Archiwum. Każdy jego element został
poświęcony jednemu z dwunastu bohaterów mazowieckiego podziemia niepodległościowego.
Pod koniec rozgrywki uczestnicy dokonają symbolicznego przekazania zebranych informacji
poprzez kuriera w ręce przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
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Kategoria: uczniowie SPI 317 im. E. Bojanowskiego w Warszawie

1. Tymon Kamiński

2. Lena Topolska

3. Maria Puk

Kategoria: szkoły podstawowe (poza SPI 317)

1. uczeń SP 225 im. J. Gardeckiego w Warszawie

2. Helena Szelachowska, SP 26 im. M. Biernackiego w Warszawie

3. uczennica SP 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe

1. Patrycja Sotkiewicz, XXXIII LO im. M. Kopernika w Warszawie

2. Aleksandra Sul, XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie

3. Konrad Łazęcki, XXXIII LO im. M. Kopernika w Warszawie

W celu ustalenia czasu i formy przekazania nagród prosimy o kontakt z p. Agnieszką
Ostromęcką, nauczycielką w SPI 317, adres e-mail: isthar@wp.pl
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