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„Niepodległość” – gra miejska w rocznicę odzyskania wolności

Już po raz czwarty zapraszamy na grę miejską z historią w tle. Tym razem pod hasłem „Niepodległość”
uczestnicy będą poznawać wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości po 123
latach niewoli.
Drużyny będą musiały wykazać się umiejętnościami szybkiego rozwiązywania skomplikowanych zagadek
historycznych i logicznych. Organizatorzy planują także wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych z tego
okresu. Tak jak w poprzednich edycjach, również tym razem przygotowane zostały zadania zarówno dla
rodziców, jak i łatwiejsze zagadki dla dzieci.

– Z nieukrywaną radością oglądam zaangażowanie na twarzy młodych ludzi, którzy uczestniczą w naszych
grach. Czasem uczestnicy zabawy muszą mocno pogłówkować, żeby znaleźć właściwą odpowiedź, bo zadania
nie są łatwe. To co najbardziej mnie cieszy, to ta specyficzna lekcja historii, którą oferujemy. Widzę jak
przy okazji naszych gier budują się też więzi rodzinne. Tu rodzice, mają pretekst do wyjaśnień
historycznych – komentuje Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia. Pamiętam jak wieczorami
tłumaczyłem swoim dzieciom zawiłości wydarzeń historycznych, odpowiadałem na pytania, na które można
napisać cały elaborat historyczny. I to się dzieje też w czasie naszych gier – dodaje.
Gra rozpocznie się w sobotę, 12 listopada o godz. 10.00, przy kościele św. Krzyża (zbiórka w dolnym
kościele). Organizatorzy przygotowali nagrody dla wszystkich uczestników, dlatego liczba miejsc jest
ograniczona. Do udziału zaproszone są także rodziny z dziećmi! Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową
na adres: grymiejskie@rdi.org.pl.
Tuż po rozdaniu nagród, w Kościele Św. Krzyża, punktualnie o godz. 12.00 odbędzie się koncert „Respublica
Redivina” w wykonaniu Jacka Kowalskiego – pieśniarza, poety, historyka sztuki. Wstęp wolny!
Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom.
Partnerem gry miejskiej jest PGE Polska Grupa Energetyczna.
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