
 

Szanowni Państwo, 

Burmistrz Krzysztof Strzałkowski wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Wola m.st.Warszawy,  

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317  im. Edmunda Bojanowskiego oraz Zespół 

Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej serdecznie zapraszają uczniów klas VII i VIII 

szkoły podstawowej oraz uczniów liceów  

do wzięcia udziału w V Grze Miejskiej  

„W SZEREGACH NIEZŁOMNYCH”  

pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie                                            

oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza  

poświęconej pamięci żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego 

oraz represjonowanym przez ówczesne władze żołnierzom Armii Krajowej  

i Narodowych Sił Zbrojnych.  

Impreza odbędzie się 3 marca dla uczczenia                                                        

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

w godzinach od 9.00  do 14.00. 

Rozpoczynamy w szkołach macierzystych a  kończymy w Szkole Podstawowej 

Integracyjnej nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Deotymy 37.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

           Informacje dotyczące V Gry Miejskiej „W SZEREGACH NIEZŁOMNYCH” 

1. Do udziału w grze zapraszamy jedną trzyosobową  drużynę  z każdej szkoły wraz z opiekunem.  Dla uczniów 

szkoły podstawowej i uczniów liceum przygotowane zostaną odrębne zadania i częściowo odrębne trasy.  

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.  

4. Zadaniem uczestników jest dotarcie do ośmiu kolejnych stacji w jak najszybszym czasie, na których czekają 

na nich zadania tematycznie powiązane z działalnością Żołnierzy Niezłomnych. Dla trzech najlepszych 

drużyn w obu kategoriach wiekowych przewidziano nagrody! 

5. Przydatna będzie znajomość min. takich nazwisk jak Ciepliński, Dekutowski, Dziemieszkiewicz, Fieldorf, 

Franczak, Pilecki, Siedzikówna, Szendzielarz i umiejętność umiejscowienia ich w historii naszego narodu. 

6. „Punkty kontaktowe” znajdujące się na pierwszej stacji przy ul. Deotymy 37 będą czekały na uczestników 

od godziny 9.30 do 10.30. Każdej zgłoszonej grupie zostanie przydzielona indywidualnie godzina 

zameldowania się, by uniknąć stłoczenia grup.  Prosimy o przybycie o wyznaczonych godzinach.   

7. Na zgłoszenia do udziału w grze miejskiej czekamy do 27 lutego pod adresem: niezlomni5.gra@gmail.com 

Wzór zgłoszenia: Grupa ….(ilu) uczniów z klasy VII, VIII szkoły podstawowej lub liceum …(nazwa szkoły) 
pod opieką Pani/Pana …(imię i nazwisko opiekuna oraz jego nr telefonu) zgłasza swój udział w V Grze 
Miejskiej „W SZEREGACH NIEZŁOMNYCH”.  

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 nie tylko uzupełni wiedzę młodych 

ludzi oraz pozwoli im aktywnie i twórczo spędzić czas, ale przede wszystkim, w ten wyjątkowy sposób, będą 

oni mieli okazję uczcić pamięć, oddać hołd już nie „wyklętym” ale Walecznym, Niepokornym, Niezłomnym 

Bohaterom.  
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