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I Olimpiada Gier Planszowych IPN – kwalifikacje
regionalne na Mazowszu – Warszawa, 26 stycznia
2023



https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819045.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819045.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819048.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819048.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819057.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819057.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819051.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819051.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819753.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819054.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819054.jpg


https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819753.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819759.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819759.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819030.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819030.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819762.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819033.jpg


https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819762.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819033.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819765.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819765.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819039.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819039.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819042.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819042.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819036.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819036.jpg


https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819747.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819747.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819750.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819750.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819756.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819756.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819768.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819768.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819771.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-801087.png


https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-819771.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-801087.png
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-801084.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-801084.jpg


W czwartek 26 stycznia 2023 r. w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia przy ul.
Marszałkowskiej 21/25 odbyły się kwalifikacje regionalne w ramach I Olimpiady Gier
Planszowych IPN.

Rywalizowało ponad 80 uczniów. Młodsi grali w znane i lubiane gry „Znaj Znak” i „Miś
Wojtek”, a nieco starsi spróbowali sił w „Niepodległej”, w grach z serii „Gwieździsta
Eskadra” oraz dwóch innych tytułach IPN „Bitwa Warszawska” i „ORP Orzeł”.

Gracze walczyli o kilkudniowy pobyt w Warszawie na Stadionie Narodowym z programem
turniejowym, edukacyjnym i turystycznym oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe dla
najlepszych zawodników we wszystkich 6 dyscyplinach.

Zacięta i emocjonująca rywalizacja wyłoniła finalistów w poszczególnych kategoriach.
Poniżej podajemy zwycięzców:

ZnajZnak

Michał Konończuk, Wiktor Gruszczyński

SP 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie

Miś Wojtek

Uładzimirawa Varvara, Oliwia Sadurska

SP 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie

ORP Orzeł

Lena Skóra

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. A. Mickiewicza w Radomiu

Bitwa Warszawska

Jakub Paduyasek

Zespół Szkół Nr 33 w Warszawie

Gwiaździsta Eskadra

Hanna Będzińska, Julia Czachor, Oliwia Mital

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. A. Mickiewicza w Radomiu

Niepodległa

Franciszek Kieszek, Michał Winarski, Damian Cecelski, Jakub Kozioł
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Liceum mundurowe w Urlach LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 w Urlach

 

W głównych miastach Polski, od października do lutego, odbywają się kwalifikacje
regionalne dla całego kraju, na które zapraszamy już teraz! Najlepsi będą mogli powalczyć
o medale podczas finałowych, kilkudniowych rozgrywek w Warszawie, w kwietniu 2023 r.
Gracze powalczą o kilkudniowy pobyt w Warszawie z programem turniejowym,
edukacyjnym i turystycznym oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych
zawodników we wszystkich 6 dyscyplinach.

Olimpiada obejmuje 6 różnych dyscyplin – czyli sześć różnych gier IPN. 

Gry do wyboru:

ZnajZnak – drużyny po dwóch graczy w wieku od 10 do 15 lat (roczniki
2007–2012)

Miś Wojtek – drużyny po dwóch graczy w wieku od 10 do 15 lat (roczniki
2007–2012)

Bitwa Warszawska – gracze w wieku od 14 do 20 lat (roczniki 2002–2008)

ORP Orzeł – gracze w wieku od 14 do 20 lat (roczniki 2002–2008)

Gwiaździsta Eskadra (trzy gry 303, 111 i 7) – drużyny po trzech graczy w wieku
od 14 do 20 lat (roczniki 2002–2008), każdy z członków drużyny gra tylko w jedną
z trzech gier lotniczych

Niepodległa – drużyny po czterech graczy w wieku od 14 lat (od rocznika 2008),
bez limitu wieku

Za nami też finały regionalne na Podkarpaciu, w Krakowie i we Wrocławiu. Wzięło w nich
udział 657 uczestników reprezentujących 359 drużyn. Relację z pierwszych kilku finałów
regionalnych znajdziecie tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=0VzcE25Z2xY

https://www.youtube.com/watch?v=LmH1V4_SVxg

https://www.youtube.com/watch?v=LMzz7zgbuDw

https://www.youtube.com/watch?v=TAuZk5rdWLw

I tutaj: Facebook: https://www.facebook.com/OlimpiadaGier

Więcej informacji i materiały oraz pomoce, samouczki jak grać, mamy na:
www.olimpiadagier.org

Regulamin dostępny jest pod adresem: https://olimpiadagier.org/regulamin/
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Kontakt:

Andrzej Kryński

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie

tel. (22) 860 70 23

e-mail: andrzej.krynski@ipn.gov.pl

 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian organizacyjnych i
regulaminowych, które wchodzą w życie w momencie zamieszczenia odpowiedniej
informacji na stronie internetowej https://warszawa.ipn.gov.pl/ oraz przesłania tejże
informacji do zgłoszonych placówek lub osób niezrzeszonych, które zgłosiły się do
rozgrywki.

 


