
 
Nauczyciele: historii, edukacji dla bezpieczeństwa  

 
 
 
 

ORGANIZATORZY  IMPREZY 
przy  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr2 

w 
Dąbrowie Tarnowskiej 

  zapraszają na: 
 
 
 

XI  MIĘDZYSZKOLNĄ GRĘ MIEJSKĄ  
 

„POWIATOWA  DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

 
  
  

 
                       
 

 
 
 

5 kwietnia 2018 
 
 
Rozgrywkom patronuje : 
- Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, 
 
 

 
 



 
    „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. 

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” 
 

 

 

 Czy da się edukować  młodych ludzi w sposób dla nich przystępny i atrakcyjny?  

Czy sala wykładowa to jedyne miejsce, w którym młodzież może poznawać  historię ojczyzny i własnego regionu?  

         Czy możliwe jest stworzenie spójnych ścieżek kształtujących aktywne postawy obywatelskie, zarówno w  

                                                                                                               sferze kultury jak i  lokalnego patriotyzmu?                                                                                                                                                      

 

      Tegoroczna  gra terenowa, która proponujemy młodzieży już po raz jedenasty, wpisuje się w obchody stulecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości.  Obejmuje  kilka ścieżek edukacyjnych: obywatelska, patriotyczną, regionalną,  oraz  edukację dla 

bezpieczeństwa.   

       Gry miejskie to nowy, niepowtarzalny rodzaj rozrywki. Kilkuosobowe zespoły uczestników rywalizują między sobą starając 

się wykonać zadania w jak najkrótszym czasie. Liczą się: szybkość działania, kojarzenie faktów i miejsc, skuteczna praca 

zespołowa, orientacja w terenie i odrobina sprytu. Niniejsza gra jest specyficzną wersją gry miejskiej – zakłada rozrywkę w myśl 

zasady: „ucz się grając – graj ucząc się”. Uczestnicy otrzymują kartę startową i ruszają w teren, by rozwikłać przedstawione 

zagadki. Ciekawym elementem Gry będzie surwiwal  militarny.  

 

 

I. Cel imprezy: 
1.  Upamiętnienie 100 – rocznicy  odzyskania niepodległości.  

2.  Budowanie tożsamości narodowej u uczniów. 

3.  Uświadomienie znaczenia  śladów przeszłości regionu. 

4.  Kształtowanie postawy aktywnego obywatela i patrioty mającego poczucie wpływu na życie publiczne. 

5.  Budzenie więzi emocjonalnych z regionem poprzez  poznanie charakterystycznych walorów  historycznych,   

     krajoznawczych  i geograficznych. 

6.  Kształcenie umiejętności pracy w grupach.  

7.  Nabywanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem w terenie. 

8.  Rozwijanie czynnego wypoczynku wśród młodzieży. 

9.  Kształcenie odpowiednich postaw i zachowań uczniów w sytuacjach ekstremalnych. 

10.Uświadamianie  zagrożeń występujących we współczesnym świecie i na ich bazie kształcenie  nawyków do  

      podejmowania działań o charakterze prewencyjnym, pozwalających unikać lub niwelować zagrożeń 

      mających zasięg zarówno jednostkowy,  jak i globalny. 

 

II. Termin i miejsce rozgrywek: 
5kwietnia  2018 czwartek/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im.K.K.Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej  ul. 

Kościuszki 5, godz.9.00, sala 178  

III. Warunki uczestnictwa:  



 
1.W mistrzostwach mogą wziąć udział dwie  dwuosobowe reprezentacje z poszczególnych placówek  zgłoszone przez Dyrekcję 

Szkoły w następujących kategoriach: 

SG – drużyny ze szkół gimnazjalnych, 

SP – drużyny ze szkół  ponadgimnazjalnych, 

2. Każdy uczestnik powinien posiadać: 

-- legitymację szkolną, 

-- oświadczenie rodziców /zał.2/ 

-- strój i obuwie dostosowane do warunków pogodowych; 

-- długopis,  zegarek, 

3. Porozumiewanie się środkami łączności i korzystanie z innych pomocy w trakcie trwania rozgrywek, niszczenie i zacieranie 

znaków organizatora grozi dyskwalifikacja reprezentacji szkolnej !!! 

 

IV. Typ i forma rozgrywek: 
1. Etap sprawnościowy  sprawdzający : umiejętności posługiwania się planem w celu lokalizowania obiektów, sprawność 

fizyczną, spostrzegawczość, czytanie ze zrozumieniem, umiejętność podejmowania działań prewencyjnych  i pracę zespołową. 

Ta część gry polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie wyznaczonej w terenie trasy,  rozwiązać  zadania czekające  w   

punktach  kontrolnych, korzystając przy tym z mapy  i opisów. Trasa i zadania nierozerwalnie związana jest z tematyką biegu. 

Potwierdzenia punktów kontrolnych zawodnik dokonuje na karcie startowej. 

2. Etap pisemny zawierający 20 zamkniętych pytań  opartych o wiedzę  zdobytą podczas etapu sprawnościowego oraz 

zaproponowanej przez organizatorów literatury. 

 

  

V. Zgłoszenia: Potwierdzenie udziału /zał.1/ w XI  Międzyszkolnej Grze  Miejskiej  „POWIATOWA  DROGA  DO 

NIEPODLEGŁOŚCI” należy przesłać  do 23 marca  na adres:  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im.K.K.Baczyńskiego 

33-200 Dąbrowa Tarnowska 

ul.Kościuszki 5 

tel/fax (014) 642 25 21    

„POWIATOWA  DROGA  DO NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

VI. Program -  XI  Międzyszkolnej Gry Miejskiej  „POWIATOWA  DROGA  DO 

NIEPODLEGŁOŚCI” 
Godz.   9.00 – 9.15 – przyjmowanie uczestników, 

Godz. 9.15 – 9.30 – informacje dt. przebiegu imprezy, rozpoczęcie gry 

Godz. 9.30 – 11.00 – godzina „0” –start drużyn wszystkich kategorii  

Godz. 11.15 – zamknięcie mety, 

Godz. 11.15 – 11.45 – poczęstunek i odpoczynek 

Godz. 11.45 –12.30 --  quiz  oparty na inf. zdobytych w części sprawnościowej i podanej literatury, 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się  podczas Dni Otwartych Zsp 2,  na które już dzisiaj zapraszamy wszystkich 

uczestników . 

VI. Uwagi: 



 
1. Rozgrywki odbędą się  5 kwietnia 2018 /czwartek / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im.K.K.Baczyńskiego w 

Dąbrowie Tarnowskiej  ul. Kościuszki 5, godz.9.00, sala 178  bez  względu na warunki pogodowe. 

2. Informacje dt. XI  Międzyszkolnej Gry Miejskiej  „POWIATOWA  DROGA  DO NIEPODLEGŁOŚCI” można znaleźć 

na stornie internetowej szkoły www.zsp2.miasto.net.pl 
3. Wszelkich informacji na temat w/w rozgrywek udzielają przedstawiciele organizatorów: Anna Kościuk i Agnieszka 

Piotrowska-Bukała. 

4.Kryteria oceny: 

- punkty uzyskane w części pisemnej, 

- zaliczenie punktów kontrolnych  /karta startowa/, 

- czas. 

 

VII. Świadczenia: 
1. Obsługa imprezy. 

2. Mapy i zadania dla zawodników. 

3. Posiłek. 

4. Puchary, nagrody, dyplomy, . 

5. Opieka  

 

VIII. Literatura: 
- życiorys Józefa Piłsudskiego; 

- ciekawostki z życia Marszałka- Internet; 

- Kurier Dąbrowski 2004r.  numer:4,5,6 – art. ”Walki Legionistów Polskich nad Wisła i Nidą”- Andrzej Skowron   

- „Piłsudski, wirujące stoliki i fenomen z Warszawy”-  http://fakty.interia.pl/prasa/odkrywca/news-pilsudski-wirujace-stoliki-i-      

fenomen-z-warszawy  

- Józef Piłsudski – Wikicytaty  https://pl.wikiquote.org/wiki/Józef_Piłsudsk 

 
 

 

Organizatorzy zwracają uwagę na atrakcyjną formę czynnej nauki w postaci gier sprawnościowo - intelektualnych. 

Udział w nich pozwoli rozwijać wśród uczestników nie tylko wiedzę o regionie, patriotyzm ale także samodzielność w 

podejmowaniu decyzji, poruszania się w nieznanym terenie, odporność psychiczną i fizyczną, wytrwałość w dążeniu do 

celu,  poznać sposoby komunikowania się w sytuacjach zagrożeń za pomocą wojskowych urządzeń łączności.                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsp2.miasto.net.pl/
http://fakty.interia.pl/prasa/odkrywca/news-pilsudski-wirujace-stoliki-i-%20%20%20%20%20%20fenomen-z-warszawy
http://fakty.interia.pl/prasa/odkrywca/news-pilsudski-wirujace-stoliki-i-%20%20%20%20%20%20fenomen-z-warszawy
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo3LSa37fZAhUBiaYKHXhAC5sQFgguMAA&url=https%3A%2F%2Fpl.wikiquote.org%2Fwiki%2FJ%25C3%25B3zef_Pi%25C5%2582sudski&usg=AOvVaw1Mgv8c4f_nMi_6fEoUx5F6


 
Załącznik 1 

 
…..………………, dn. ……………… 2018 r. 

                                                                                    Miejscowość 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
 (nazwa szkoły, adres+województwo, telefon, mail) 
 
 

 

 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W 

XI  Międzyszkolnej Grze Miejskiej  

 „POWIATOWA  DROGA  DO NIEPODLEGŁOŚCI”  
 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Adres Opiekun 

  

 

   

  

 

   

 

 

 

Dyrektor Szkoły      Opiekun drużyny 

 

 



 

 

Załącznik 2  
 

…..………………, dn. ……………… 2018 r. 
                                   Miejscowość 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Wyrażam zgodę dla syna/córki................................................................................                       
  
na udział w wyjazdowych zajęciach zorganizowanych w Dąbrowie Tarnowskiej przy  ZSP  Nr2  w 

dniu …............ 2018r.  zatytułowanych      

MIĘDZYSZKOLNA GRA TERENOWA 

„POWIATOWA  DROGA  DO NIEPODLEGŁOŚCI” 

 
 
 
 
                                                                            …................................................................ 
                                                                                  podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


