
 

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 
 

 

IV Gra Miejska „Tropami Solidarności” 
 

Serdecznie zapraszamy młodzież na czwartą edycję Gry Miejskiej 

„Tropami Solidarności”, która  odbędzie się w Bielsku-Białej w so-

botę,  11 grudnia 2021 roku w godzinach 15.00 – 19.30.  

Już dziś zarezerwujcie sobie czas w ten dzień - naprawdę warto! 
 

Gra będzie łączyła w sobie elementy fabularnej gry terenowej oraz biegu na 
orientację. 
Zadaniem uczestników będzie wcielenie się w 
działaczy “Solidarności”, zmierzenie się z wyz-
waniami czasów PRL-u i stanu wojennego 
(m.in. organizacja demonstracji związkowej, 
druk i kolportaż podziemnych biuletynów soli-
darnościowych, przejście przez przesłuchanie 
przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 
oraz wiele innych).  
Gra będzie też okazją do spotkania się z 
prawdziwymi uczestnikami tamtych wydarzeń 
– organizatorami strajków, podziemnymi dru-

karzami i kolporterami, uczestnikami nielegalnych demonstracji. 
Aby wziąć udział w grze miejskiej „Tropami Solidarności” wymagany jest 
zespół złożony z dwóch, trzech lub czterech osób w wieku 16-21 lat, które 
lubią rywalizować i nie obawiają się poddać sprawdzianowi swoich 
umiejętności czytania mapy, rozwiązywania zagadek i szyfrów oraz 
wyszukiwania informacji. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, a 
dla wszystkich uczestników poczęstunek i upominki. 

Zespół należy zgłosić do 8 grudnia 2021 r. wypełniając 
formularz, który jest dostępny na facebooku 
(@tropamisolidarnosci) lub poprzez kod QR (obok). 
Więcej szczegółów także na facebooku. 

Organizatorami gry są: Stowarzyszenie „Podbeskidzie 
Wspólna Pamięć” i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej we współpracy z 
podbeskidzką „Solidarnością” oraz bielskim biurem Instytutu Pamięci 
Narodowej.  
 

Kontaktowy adres mailowy: tropami.solidarnosci@gmail.com . 
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