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Gra terenowa "Tylko w polu
biały krzyż, nie pamięta już..."

Gra terenowa

Dnia 21 stycznia 2015r. uczniowie naszego gimnazjum, będący w
grupie projektowej, wraz z opiekunami  zorganizowali w Górze
Św. Małgorzaty grę terenową „Tylko w polu biały krzyż, nie
pamięta już…”. Gra zrealizowana została w ramach programu
„Młody Obywatel”, którego inicjatorem jest Fundacja Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Do realizacji przedsięwzięcia zaproszeni
zostali pracownicy Muzeum w Łęczycy p. Tomasz Kucharczyk i
p. Łukasz Wasiak. Celem gry było zapoznanie jej uczestników z
historią ich najbliższej okolicy. Jej fabuła  rozgrywała się wokół
wydarzeń z II wojny światowej, a dokładnie Bitwy nad Bzurą oraz
prywatnych historii mieszkańców Gminy Góra Św.
Małgorzaty.Całe wydarzenie rozpoczęło się na sali gimnastycznej
Gimnazjum w Nowym Gaju pięknym wykonaniem, przez
uczennicę szkoły - Oliwię Augustyniak, utworu "Biały Krzyż".
Następnie pani dyrektor - Renata Barylska, powitała przybyłych
gości oraz uczestników gry, a uczniowie z grupy projektowej
opowiedzieli o założeniach projektu i przedstawili jej regulamin
Następnie odbyła się lekcja muzealna, na której p.Tomasz
Kucharczyk opowiedział o przebiegu działań wojennych podczas
Bitwy nad Bzurą, porównał uzbrojenie armii polskiej i niemieckiej, a
także zaprezentował repliki broni używanej w czasie drugiej wojny
światowej.

Po zakończeniu lekcji wszyscy udali się do
Góry Św. Małgorzaty, gdzie w promieniu
ok. kilometra rozegrała się „bitwa” na
wiedzę i sprawność fizyczną. 
W rywalizacji wzięli udział uczniowie ze
szkół z terenu gminy Góra Św. Małgorzaty
(Szkoła Podstawowa w Górze Św.
Małgorzaty, Szkoła Podstawowa w
Sługach, Gimnazjum w Nowym Gaju). 
Po zakończeniu lekcji wszyscy udali się do
Góry Św. Małgorzaty, gdzie w promieniu
ok. kilometra rozegrała się „bitwa” na
wiedzę i sprawność fizyczną. 
W rywalizacji wzięli udział uczniowie ze
szkół z terenu gminy Góra Św. Małgorzaty
(Szkoła Podstawowa w Górze Św.
Małgorzaty, Szkoła Podstawowa w
Sługach, Gimnazjum w Nowym Gaju).
Każda ze szkół zgłosiła po dwie drużyny,
które rywalizowały ze sobą w
konkurencjach teoretycznych i
sprawnościowych. Grę rozpoczął Quiz,a
na kolejnych punktach kontrolnych
uczestnicy mogli sprawdzić swoje 

umiejętności w zakresie redagowania listu,
wykonywania komend wydawanych w jęz.
niemieckim, udzielania pierwszej pomocy
czy strzelania z repliki broni z okresu II
wojny światowej (Mauser). Po kilku
godzinach zmagań najlepszą okazała się
drużyna „Żegota” z Gimnazjum w Nowym
Gaju, drugie miejsce zajęła drużyna ze SP
w Sługach, a na trzeciej pozycji uplasowały
się „Szare Szeregi” z Gimnazjum w
Nowym Gaju.
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