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Olimpiada Gier Planszowych IPN
Właśnie ruszyły zapisy do pierwszej edycji Olimpiady Gier Planszowych IPN
2022/2023

Jest to ogólnopolski turniej gier planszowych skierowany do uczniów wszystkich rodzajów szkół w
Polsce. Podczas Olimpiady rozegrane zostaną turnieje następujących gier wydanych przez Instytut
Pamięci Narodowej: 

ZnajZnak – drużyny po dwóch graczy w wieku od 10 do 15 lat (roczniki 2007-2012)
Miś Wojtek – drużyny po dwóch graczy w wieku od 10 do 15 lat (roczniki 2007-2012)
Bitwa Warszawska – gracze w wieku od 14 lat do 20 lat (roczniki 2002-2008)
ORP Orzeł – gracze w wieku od 14 lat do 20 lat (roczniki 2002 – 2008)
Gwiaździsta Eskadra (303, 111 i 7) – drużyny po trzech graczy w wieku od 14 lat do 20 lat
(roczniki 2002-2008, każdy z członków drużyny gra tylko w jedną z gier lotniczych
Niepodległa – drużyny po czterech graczy w wieku od 14 lat (od rocznika 2008), bez limitu
wieku

Wystarczy, że zbierzesz drużynę, znajdziesz opiekuna (jeśli wśród was jest ktoś niepełnoletni) i
zgłosisz chęć udziału w Olimpiadzie. Zgłoszenie możecie wysłać jako reprezentanci szkoły,
drużyny harcerskiej, domu kultury, klubu planszówkowego czy innej organizacji. A nawet jako
niezrzeszeni, chętni do inteligentnej rozrywki.  
 
Możecie także namówić nauczycieli na organizację eliminacji lokalnych w szkole, w których udział
będą mogli wziąć również uczniowie z innych okolicznych szkół. 
 
Jeśli nie znacie jeszcze gier olimpijskich, to nie wymówka! Przekażemy niezbędne wskazówki,
podpowiemy jak zacząć, a nawet postaramy się umówić na rozgrywkę pokazową. 

Olimpiada przebiega w trzech etapach:

Eliminacje lokalne (w kilku lokalizacjach i terminach, z jednostkami chętnymi do ich
przeprowadzenia np. szkołami, domami kultury, bibliotekami) 
Warsztaty regionalne (17-18 listopada 2022 r., IPN Lublin)
Kwalifikacje regionalne (30 listopada 2022 r.)
Finał ogólnopolski (kwiecień 2023 r., Stadion Narodowy Warszawa)

Koordynatorem Olimpiady w Oddziale IPN w Lublinie jest Katarzyna Syska
(katarzyna.syska@ipn.gov.pl, 81 536 34 32). 

Więcej informacji na stronie: https://olimpiadagier.org/ oraz w załącznikach.
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