
 

 

 

 

„W Szeregach Niezłomnych” – gra w aplikacji ActionTrack, 1-7 marca 2022. Dla uczniów i dorosłych! 

 

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Oddział IPN w Warszawie oraz Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. 

Edmunda Bojanowskiego w Warszawie zapraszają wszystkich chętnych do rozegrania gry edukacyjnej opracowanej na smartfony.  

Darmowa aplikacja ActionTrack pozwala zagrać każdemu chętnemu bez wychodzenia z domu. Zachęcamy zarówno uczniów jak 

i dorosłych! Nie trzeba się rejestrować ani zapisywać. Wystarczy zeskanować kod QR, który zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej SPI nr 317 i stronie internetowej IPN Oddział w Warszawie  1 marca o godz. 12.00 i będzie aktywny do 7 marca do 

godz. 12.00.  

 

Dla trzech osób, które zgromadzą największą liczbę punktów w danej kategorii wiekowej, przewidziane są nagrody rzeczowe 

w formie gier planszowych i publikacji IPN. Szczegóły wkrótce w regulaminie.  

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych (kl. 7–8) 

Kategoria II – uczniowie szkół ponadpodstawowych  

Kategoria III – dorośli   

 

Celem 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 w wyobraźni przeniosą się do początku lat 50. XX wieku. Głównym zadaniem graczy 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. 

 

Jak zagrać? 

 Należy pobrać darmową aplikację ActionTrack na smartfon z systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) albo Android (w wersji 4.2 i wyższej) i 
dostępem do Internetu. 

 Po uruchomieniu aplikacji trzeba zeskanować kod QR (dostępny od 1 do 7 marca) 

 Gdy zobaczysz ikonkę gry, kliknij POBIERZ. 

 Gdy gra załaduje się, kliknij ZACZNIJ TERAZ. 

 W miejscu, gdzie jest pytanie: KIM JESTEŚ?, wpisz swój NICK i zaakceptuj. 

 W kolejnych punktach będzie konieczna akceptacja regulaminu i podanie dodatkowych danych gracza (adres e-mail tylko dla osób, które 
chcą zawalczyć o nagrody rzeczowe). 

1 marca w tym miejscu pojawi się kod QR ! oraz szczegółowy regulamin rozgrywki ! 

 

Kontakt: 

Agnieszka Ostromęcka (SPI nr 317), isthar@wp.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w grze! 
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