
Radom, dnia 29 stycznia 2018 roku

                        

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie,

zwracamy się do Państwa  z zaproszeniem do wzięcia udziału w kolejnej  edycji   gry
miejskiej NA PLANSZY MIASTA – MIĘDZYSZKOLNA GRA  MIEJSKA, pod hasłem: „Niech
żyje Polska!” Radom w latach okupacji niemieckiej 1939-1945. Gra zorientowana jest  na
upowszechnianie  i  utrwalanie  pamięci  o  ważnych  wydarzeniach  II  wojny  światowej
oraz popularyzowanie  postaci  Krzysztofa  Kamila  Baczyńskiego  -  patrona  VII  Liceum
Ogólnokształcącego w Radomiu.

III edycja gry miejskiej w 2018 r. odbywać się będzie w ramach projektu edukacyjnego
„BohaterON –  włącz historię”, do  którego  przystąpiło  nasze liceum.  W związku z  tym
zależy  nam  na  utrwaleniu  w  pamięci  POLAKÓW zaangażowanych  w  działalność
radomskiego ruchu oporu podczas okupacji niemieckiej w latach 1939 -1945. 

Celem gry  będzie poznanie wydarzeń i osób związanych z ruchem oporu na terenie
naszej  „małej  ojczyzny”, a  wpisujących  się  swoim  bohaterstwem  w  wielką  historię
Polskiego Państwa Podziemnego. Mamy nadzieję, że nasza gra spełni oczekiwania uczniów,
przenosząc  lekcję  historii  i  patriotyzmu  w  warunki  plenerowe.  Razem  z  Państwem
poprowadzimy ją ulicami naszego miasta pomiędzy zespołami (8 uczniów plus opiekun).
Zespoły rozpoczną bieg 21 marca 2018 roku do wskazanych miejsc, zgodnie z wyznaczoną
na mapie trasą. W każdym punkcie, do którego dotrą zawodnicy, będzie oczekiwała osoba,
która  sprawdzi  wykonanie  zleconego  zadania.  Punktem  docelowym  będzie  budynek  VII
Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warszawskiej 12, gdzie odbędzie się finał.

Zapewniamy,  że  udział  w  grze  pozwoli młodzieży  nie  tylko   poznać  bliżej   historię
naszego  miasta  i  losy  mieszkańców,  ale  też  umożliwi   samodzielne  kreatywne
poszukiwanie  jej  śladów.  Będzie  to  również  doskonała  okazja  do  rywalizacji,  do
oryginalnej realizacji podstawy programowej, zabawy i aktywnego spędzenia czasu na
świeżym powietrzu oraz zdobycia atrakcyjnych nagród.
 

Z nadzieją na ciekawe spotkanie

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem gry dołączonym do niniejszego  listu. 

Organizatorzy:  
Michał Deja – dyrektor VII LO,
Anna Kupisz: Anna.Kupisz@7lo.radom.pl, tel. 669 415 049  
Agnieszka Brzeska-Pająk:Agnieszka.Brzeska-Pajak@7lo.radom.pl, tel. 608127874 
Kontakt: sekretariat@7lo.radom.pl, tel. (48) 364 17 32 
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