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Scenariusz gry miejskiej pt. „Droga do Niepodległości”

Cele – uczniowie polonijni:

- wzmocnienie więzi z krajem ojczystym
- poznawanie historii własnego kraju w sposób aktywny
- dostrzeżenie wartości celebrowania 100-lecia odzyskania niepodległości
- zacieśnienie więzi z lokalną społecznością polską
- podnoszenie znaczenia uczęszczania do szkoły polonijnej
- długofalowe rezultaty w postaci zainteresowania historią i losami kraju w przyszłości
- zachęcenie do podejmowania podobnych działań w przyszłości

Cele – nauczyciele polonijni:

- wzmocnienie więzi z krajem ojczystym
- podniesienie kompetencji zawodowych dzięki realizacji projektu dot. historii własnego kraju
- celebrowanie 100-lecia odzyskania niepodległości w kraju obecnego zamieszkania
- zacieśnienie więzi z lokalną społecznością polską
- podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela polonijnego dzięki realizacji ponadczasowego
projektu
- zachęcenie do podejmowania podobnych działań w przyszłości

Metody nauczania: waloryzacyjna, problemowa, praktyczna
Formy pracy: grupowa w dużej grupie (pod kierunkiem nauczycieli), grupowa w małej grupie (z
udziałem lidera rówieśnika), indywidualna (samodzielna, pod kierunkiem nauczyciela, pod
kierunkiem rodzica).
Środki i materiały dydaktyczne: mapy, atlasy, albumy, podręczniki i ćwiczenia, słowniki, laptopy,
tablety, iPhony z dostępem do Internetu, materiały udostępnione w chmurze, drukarka, materiały
plastyczne i artystyczne.

Gra miejska pt. „Droga do Niepodległości” jest lekcją historii powiązaną ze szkolnymi wydarzeniami.
Odbiorcami są uczniowie z klas 4-8 oraz rodzice i nauczyciele. Przewodnikami w grze miejskiej są
nauczyciele historii, geografii i języka polskiego z Polskiej Szkoły Dublin 15 im. Konstancji i Kazimierza
Markiewiczów. Wspólnie dowiadujemy się jak wyglądała droga państwa polskiego do odzyskania
niepodległości oraz jakie wydarzenia bezpośrednio zadecydowały o tym, że Polska pojawiła się na
mapach świata po 123 latach niewoli. Przygotowanie gry wymaga zgromadzenia informacji i nagrań
związanych ze Stuleciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Wielcy Polacy, o których się uczymy: Wincenty Witos, Józef Haller, Kazimierz Sosnkowski, Roman
Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski.

Miejsca, o których się uczymy: Zagroda Wincentego Witosa - Muzeum w Wierzchosławicach; Pomnik
Józefa Hallera we Władysławowie; Miejsce spoczynku prochów gen. Kazimierza Sosnkowskiego w
podziemiach Bazyliki Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie; Pomnik Romana
Dmowskiego w Warszawie; Dom Ignacego Jana Paderewskiego - Muzeum w Kąśnej Dolnej,
nieopodal Tarnowa; Pomnik Józefa Piłsudskiego z córkami w Sulejówku.

Wirtualna trasa wycieczki w Polsce, podczas której odwiedzilibyśmy miejsca pamięci (880 km).

Miejsce przeprowadzenia gry miejskiej: szkoła, boisko, park przy szkole

Krótka historia „Drogi do Niepodległości”
Odzyskanie przez Polskę Niepodległości wynikało z wielu lat nieugiętej i wytrwałej pracy wielu
Polaków, dla których Wolna Polska była wartością ponadczasową. Z ich inicjatywy powstało wiele
organizacji, które za główny cel stawiały sobie walkę o niepodległość np. Polskie Drużyny Strzeleckie,
Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa, Legion Puławski, oddział Bajończyków we Francji.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę było efektem wielu wydarzeń tj. rozejm w Compiegne,
przejmowanie władzy w polskich miastach i regionach, tworzenie struktur polskiej państwowości. Na
kartach polskiej historii na trwałe zapisały się sylwetki Wielkich Polaków, którzy całe życie poświęcili
na podejmowanie działań prowadzących do odzyskania niepodległości tj. Marszałek Józef Piłsudski,
Roman Dmowski, Józef Haller, Kazimierz Sosnkowski, premier Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos
a także Ignacy Daszyński (Lublin), książę Zdzisław Lubomirski i premier Jędrzej Moraczewski.
Celebrowanie wydarzeń i postaci związanych z Niepodległą Polską nabiera szczególnego charakteru,
gdy 100-lecie Odzyskania Niepodległości świętujemy poza granicami kraju w Polskiej Szkole Dublin 15
im. Konstancji i Kazimierza Markiewiczów.

Znaczniki zawierają informacje i nagrania związane ze Stuleciem Odzyskania Niepodległości przez
Polskę w aplikacji Aurasma.

Wincenty Witos – znacznik 1
Ważne słowa
„Wyznaję zasadę, że nigdy i nigdzie, w żadnym państwie nie wystarczy i dla obrony, i w każdej innej sytuacji państwa, ani kli ka, ani
poszczególny, choćby najwięcej genialny człowiek. Ciężar ten musi wziąć na siebie całe społeczeństwo. Nie chcemy więc, żeby Polska
budowana była na jednym człowieku, chcemy, ażeby budowało ją całe społeczeństwo.”
Wincenty Witos
„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.”
Wincenty Witos

Informacje
WINCENTY WITOS (1874-1945) – polski działacz ludowy, polityk, trzykrotny szef rządu. Urodził się i prowadził gospodarstwo rolne w
Wierzchosławicach koło Tarnowa. Od 1908 roku wójt wsi. Poseł na galicyjski Sejm Krajowy, członek austriackiej Rady Państwa.
Współtwórca i wieloletni przywódca PSL „Piast” – partii powstałej w 1913 roku na skutek rozpadu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości był nieprzerwanie przez czternaście lat posłem na Sejm. W latach 1920-1921, a więc w czasie wojny
polsko-bolszewickiej, premier Rządu Obrony Narodowej. Na czele rady ministrów stanął po raz kolejny w 1923 roku, szybko jednak
zmuszono go do ustąpienia. Jego ponowny wybór na premiera, w początku maja 1926 roku, skłonił Józefa Piłsudskiego do przeprowadzenia
wojskowego zamachu stanu. W 1930 roku został przez władze uwięziony w twierdzy wojskowej w Brześciu nad Bugiem. W procesie
politycznym skazano go na osiemnaście miesięcy więzienia. W latach 1933-1939, w obawie przed ponownym osadzeniem w więzieniu,
przebywał na wychodźstwie w Czechosłowacji. W latach 1941-1941 więziony przez Niemców, którzy widzieli w nim potencjalnego
kandydata na „polskiego Quislinga”.
Źródło: https://ciekawostkihistoryczne.pl

Znacznik 1

Józef Haller – znacznik 2
Ważne słowa
„Idziemy nad polskie morze – idziemy w kraj odwiecznie polski, wielokrotnie wydzierany nam przez wrogą siłę niemiecką. Ale tęższą i
większą jest moc polska – moc polskiego oręża i polskiego ducha.”
Gen. Józef Haller w odezwie do żołnierzy obejmujących Pomorze Gdańskie

Informacje
JÓZEF HALLER (1873-1960) – urodzony 13 sierpnia 1873 r. w Jurczycach polski polityk prawicowy, legionista, Generał broni Wojska
Polskiego. Studiował w Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu. Służył w armii austriackiej. Dowódca II Brygady Legionów podczas I
wojny światowej. W czasie wojny utworzył we Francji tzw. Błękitną Armię, na czele której objął w imieniu Polski Pomorze Gdańskie w 1920
r. Dowodził armią ochotniczą w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Poseł na sejm w latach 1920-1927. Krytykował Józefa Piłsudskiego, a
także Narutowicza po objęciu przez niego urzędu prezydenta. Został przeniesiony w stan spoczynku po przewrocie majowym w 1926 r.
Współtwórca powstałego w 1937 Stronnictwa Pracy. Minister oświaty w rządzie Władysława Sikorskiego w latach 1940-1943. Zmarł na
emigracji w Londynie 4 czerwca 1960 r.
Źródło: https://biografia24.pl/jozef-haller/

Znacznik 2

Kazimierz Sosnkowski – znacznik 3
Ważne słowa
„Ofiary wasze nie są daremne, a każda kropla krwi przez was przelanej umacnia prawa Polski, wołając do sumienia świata o praw dę i
sprawiedliwość.”
Gen. Kazimierz Sosnkowski w przemówieniu do żołnierzy II Korpusu Polskiego we Włoszech

Informacje
Gen. broni Kazimierz Sosnkowski (1885-1969) – Był jednym z głównych organizatorów sił zbrojnych odradzającej się z niewoli Polski.
Urodził się w Warszawie, w rodzinie o dużych tradycjach patriotycznych, wywodzących się z udziału w walkach narodowowyzwoleńczych.
Już czacie nauki gimnazjalnej brał udział w tajnych kółkach samokształceniowych. Po strajku w 1905 r. (w czasie, którego przerwał studia na
politechnice Warszawskiej) włączył się czynnie do ruchu niepodległościowego. Wstąpił także do Polskiej Partii Socjalistycznej. Dowodził
Organizacją Bojową PPS. A w 1908 r. został współorganizatorem i szefem sztabu Związku Walki Czynnej. Sosnkowski był twórcą pierwszej
szkoły wojskowej, której istnienie utrzymywały jego wytrwałość, silna wola i twardy charakter. W latach 1914- 1916 był szefem sztabu
Pierwszej Brygady Legionów Polskich. W lipcu 1917 r. został internowany przez Niemców i osadzony w Magdeburgu razem z J. Piłsudskim, z
którym w 1918 r. powrócił do Warszawy. Następnie Sosnkowski współorganizował wojsko polskie, był członkiem Rady Obrony Państwa i
dowódcą Armii Obwodowej. Na początku 1924 r. gen. Sosnkowski objął tekę Ministra Wojny w gabinecie Wł. Grabskiego. Jednak po 3
miesiącach podał się do dymisji. Pozostał jednak w czynnej służbie wojskowej i został mianowany dowódcą Okręgu Korpusu nr 7 w
Poznaniu. W latach 1927- 1939 pełnił funkcję inspektora armii. Stanowiło to zasłużone wyróżnienie, ponieważ Sosnkowski miał duże zasługi
w wychowywaniu kadr oficerskich. Oficerskich pierwszym rzędzie cenił on sobie niespożytość woli, siłę moralną, i wysoki poziom
inteligencji twórczej, a także prawość i zdolność do poświęcania swoich żołnierzy. Zmarł 11 października 1969 r. w Kanadzie, w Arundel pod
Montrealem.
Źródło: http://sciaga.pl/tekst/9289-10-general_kazimierz_sosnkowski

Znacznik 3

Roman Dmowski – znacznik 4
Ważne słowa
„Jestem Polakiem - to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia (...) Wszystko co polskie
jest moje: niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które
spada na naród za to, co jest w nim marne."
Roman Dmowski
„Ojczyzna to przede wszystkim naród, a potem państwo: bez narodu nie ma państwa.”
Roman Dmowski

Informacje
Roman Stanisław Dmowski (1864 - 1939) – polski polityk, mąż stanu, publicysta polityczny, minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm
Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy. Współzałożyciel Narodowej Demokracji(endecji, ruchu narodowego), główny ideolog polskiego
nacjonalizmu. Polski działacz niepodległościowy, postulujący w pierwszym etapie zjednoczenia wszystkich ziem polskich i uzyskanie
autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego, a później odzyskanie niepodległości w oparciu o sojusz z Rosją i ententą, zaś w opozycji do
państw centralnych (w szczególności Niemiec). Po wybuchu I wojny światowej stanął po stronie Rosji i rozpoczął tworzenie Komitetu
Narodowego Polskiego, wspierającego Ententę. W 1917 Komitet został rozwiązany i zreorganizowany ponownie w Paryżu. Dmowski swoją
antyniemiecką postawą zyskał dosyć spory szacunek władz Ententy, co skutkowało jego pozycją jako nieoficjalnego reprezentanta sprawy
polskiej, zaraz obok Ignacego Paderewskiego. W czasie konferencji paryskiej (1919) reprezentował polskie stanowisko, w imieniu rządu
polskiego podpisał też traktat wersalski. Był zwolennikiem koncepcji inkorporacyjnej – w jej myśl Polska powinna anektować na wschodzie
ziemie zamieszkałe przez ludność Polską, później zaś spolonizować mniejszości ukraińską i białoruską. Założył w roku 1927 Obóz Wielkiej
Polski, później zaś, w 1928 roku, Stronnictwo Narodowe. W latach 30. z powodu choroby coraz bardziej wycofywał się z życia publicznego,
ostatecznie zmarł 2.01.1939 roku.
Źródło: http://eszkola.pl/historia/roman-dmowski-biografia-i-zaslugi-7631.html

Znacznik 4

Ignacy Jan Paderewski – znacznik 5
Ważne słowa
„… Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości.”
Ignacy Jan Paderewski
„Sprawa narodu to nie interes, z którego wycofać się należy, gdy zamiast zysków straty przynosi. Sprawa narodu to praca ciągła, praca stała,
wytrwałość niezłomna, ofiarność nieprzerwana z pokolenia na pokolenie. Zaniechać jej nigdy nie w olno, a łożyć na nią, w miarę możliwości
zawsze się powinno.”
Ignacy Jan Paderewski

Informacje
IGNACY JAN PADEREWSKI (1860–1941) - Był nie tylko wybitnym polskim pianistą i kompozytorem, ale również znakomitym politykiem i
działaczem społecznym. Urodził się w Warszawie, studiował a w latach 1872–78 w Warszawie i 1881-84 w Berlinie i Wiedniu. Następnie, w
latach 1891–92, odbył swe pierwsze tournee po Stanach Zjednoczonych. W 1896 r. zamieszkał w Morges w Szwajcarii, a w 1913 r. osiadł na
stałe w Stanach Zjednoczonych, zyskawszy uprzednio sławę jednego z najwybitniejszych pianistów świata. Ignacy Paderewski swą
działalność polityczną i społeczną rozpoczął jeszcze przed I wojną światową, podejmując (głównie w Stanach Zjednoczonych) akcje na rzecz
odzyskania przez Polskę niepodległości. Po wybuchu I wojny światowej wraz z Henrykiem Sienkiewiczem założył Komitet Pomocy Polskim
Ofiarom Wojny z siedzibą w Vevey w Szwajcarii oraz Polish Relief Fund w Londynie. W czasie wojny, w latach 1917–1918, reprezentował w
USA paryski Komitet Narodowy Polski. Wrócił do kraju w roku 1918, a od 1919 był premierem Polski i ministrem spraw zagranicznych,
zbliżonym w swej polityce do Narodowej Demokracji. Jako przedstawiciel Polski podpisał w 1919 r. powojenny wersalski traktat pokojowy,
zaś w latach 1920–21 był delegatem Polski przy Lidze Narodów. W roku 1936 został jednym z inicjatorów Frontu Morges. Po wybuchu II
wojny światowej został w 1940 r. powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Narodowej w Londynie, jednego z głównych ciał r ządu
emigracyjnego. Ignacy Paderewski zmarł w USA w 1941 r. Po ponad pięćdziesięciu latach jego prochy sprowadzono do Polski.
Źródło: http://sciaga.pl/tekst/30729-31-ignacy_jan_paderewski

Znacznik 5

Marszałek Józef Piłsudski – znacznik 6
Ważne słowa
„Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.”
Józef Piłsudski
„Choć nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę.”
Józef Piłsudski

Informacje
JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) – polski polityk, wojskowy i przywódca państwa. Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na dzisiejszej
Litwie w zbiedniałej rodzinie szlacheckiej. Studiował medycynę w Charkowie. Działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, współzałożyciel jej
odłamu – PPS-Frakcji Rewolucyjnej. Organizator Legionów Polskich w zaborze austriackim. Dowódca Pierwszej Brygady Legionów. Od 1914
do 1917 roku główny Komendant Polskiej Organizacji Wojskowej. Następnie aresztowany i osadzony w niemieckiej twierdzy w
Magdeburgu, co wzmocniło jego renomę jako bojownika o polską niepodległość. Uwolniony w początku listopada 1918 roku przybył do
Warszawy i przyjął stanowisko Naczelnika Państwa. Zwierzchnik sił zbrojnych podczas wojny polsko-bolszewickiej. 16 sierpnia 1920 roku
wyprowadził decydujący manewr oskrzydlający znad Wieprza, który przesądził o zwycięstwie w bitwie warszawskiej. Po uchwaleniu
konstytucji marcowej, znacząco ograniczającej rolę głowy państwa, zrezygnował z ubiegania się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej i osiadł w dworku w Sulejówku. W 1926 roku przeprowadził wojskowy zamach stanu, przejmując realną władzę w państwie. Podjął
się demontażu instytucji demokratycznych, zbudował skupione wokół siebie środowisko tak zwanej Sanacji i uzależnił od siebie zarówno
parlament, jak i prezydenta. Pełnię władzy przejął w 1930 roku na skutek zmanipulowanych wyborów parlamentarnych. Zmarł 12 maja
1935 roku w niespełna trzy tygodnie po uchwaleniu nowej konstytucji, mającej ugruntować jego pozycję polityczną.
Źródło: http://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/cytaty-jozefa-pilsudskiego

Znacznik 6

Jak powstaje gra miejska „Droga do Niepodległości”?

Gromadzimy informacje

Redagujemy wypowiedzi

Przygotowujemy nagrania

Odwiedzamy ważne miejsca

Organizujemy uroczystości

Bierzemy udział w wydarzeniach

Serdeczne podziękowania

