
 
 

 
 

Gra Miejska „Obrona Tomaszowa Mazowieckiego – Wrzesień 1939”. 

 
 

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

 

Gra jest częścią Projektu „Obrona Tomaszowa Mazowieckiego – Wrzesień 1939”, który ma na celu 

uczczenie bohaterów 45 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Równem i jego dowódcy pułkownika 

Stanisława Hojnowskiego walczących w obronie Tomaszowa Mazowieckiego we wrześniu 1939 roku. 

Zadanie publiczne z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Realizowanie programów 

dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz 

podtrzymywania tradycji narodowych na podstawie umowy o realizację zadania publicznego z Gminą 

Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

 

I. Cele gry: 

 

 Pogłębianie i utrwalanie wiedzy historycznej na temat przebiegu wydarzeń września 1939 roku 

wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. 

 Poszerzenie wiedzy na temat walk 45 Pułku Piechoty w Tomaszowie Mazowieckim i roli jaką w 

nich odegrał płk. Stanisław Hojnowski. 

 Uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego. 

 Promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw.                                                                                                                                                                           

 Rozbudzanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich. 

 Krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.                     

 Promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów 

własnej Ojczyzny.  

 Poszukiwania różnych źródeł informacji o przeszłości Polski oraz własnego regionu, poznawanie 

wydarzeń z przeszłości swojej Małej Ojczyzny. 

 Przedstawianie w sposób nowatorski i atrakcyjny historii lokalnej dla młodego odbiorcy. 

 

II. Uczestnicy: 

 

 Drużyny 4-osobowe pod opieką nauczyciela ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
powiatu tomaszowskiego (w skład zespołu musi wchodzić co najmniej jedna uczennica). 

 Wskazane jest aby w szkołach podstawowych byli to uczniowie klas 7-8. 

 



III. Organizatorzy: 

 

 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów” 

 Partnerzy: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, Miejska 

Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej, 25 

Brygada Kawalerii Powietrznej im. księcia Józefa Poniatowskiego, Muzeum Miejskie im. 

Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Archiwum Państwowe w Piotrkowie 

Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim, 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej. 

 

IV. Przebieg i zasady gry: 

 

 Gra toczy się na terenie miasta 10 września 2021r. w godz.8.00-14.00. 

 Drużyny zostaną powiadomione o miejscu i dokładnej godzinie rozpoczęcia gry  przed terminem.  

 Celem uczestników gry jest przejście całej trasy i rozwiązanie podanych zadań.  

 Podczas gry każda drużyna musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za 

pośrednictwem którego będzie mogła (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.  

 Gra toczy się w  ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 

 

V. Niezbędne umiejętności i zakres wiedzy: 

 

 Orientacja w przestrzeni i znajomość Miejsc Pamięci Tomaszowa Mazowieckiego. 

 Informacje z zakresu uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy w Wojnie Obronnej 1939. 

 Wiadomości o wydarzeniach z historii Polski i historii lokalnej we wrześniu 1939r. 

 Analiza źródeł historycznych. 

 Umiejętności strzeleckie - kbks ( konkurencja pod opieką instruktorów strzelectwa LOK). 

 Czytanie mapy miasta. 

  

VI. Terminarz 

 

 Do 25 sierpnia 2021 r. szkoły otrzymają regulamin gry.  

 Do 6 września 2021r. zgłoszenie drużyn do Gry Miejskiej. Prosimy o wypełnienie Karty 

Zgłoszenia Udziału w Grze Miejskiej i dostarczenie do sekretariatu Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych  nr 8 ul. Nadrzeczna 17/25 lub  przesłanie e-mailem na adres: 

piotrdebicki@onet.pl 

 10 września 2021 r. (piątek) Gra Miejska godz.8.00-14.00. Początek na Cmentarzu Wojskowym 

przy ul. Smutnej, zakończenie w Skansenie Rzeki Pilicy. 

 

VII. Nagrody  

 

 Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. 

 Dla pierwszych 3 drużyn przewidziano nagrody rzeczowe w kategorii szkół średnich i 
podstawowych. 

 

VIII. Ochrona Praw Osobowych 
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Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w  grze uczestnik wyraża zgodę na: 

wzięcie udziału w rozgrywce na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz na 

wykorzystanie i publikację wizerunku  oraz nazwiska wyłącznie w celach popularyzacji gry i jej 

wyników. 

 

IX. Dane kontaktowe Organizatora Gry  

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Batalion Tomaszów" 

Ul. Bursztynowa 50/60 m 8, Tomaszów Mazowiecki 97-200                       

NIP 7732472452 

REGON 101436334 

KRS 0000425313  

 

X. Koordynator gry:  

 

Piotr Dębicki (tel.602-273-254) piotrdebicki@onet.pl 
 

XI. Postanowienia końcowe 
 

 W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w 

zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do organizatorów. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 W związku z zagrożeniem pandemią prosimy o zachowanie dystansu społecznego i 

stosowanie środków ochrony osobistej przez uczestników, a organizator zapewni środki 

dezynfekcji do rąk. 

 

XII. Załączniki. 

 

1. Karta Zgłoszenia Udziału w Grze Miejskiej „Obrona Tomaszowa Mazowieckiego – Wrzesień 

1939”. 

2. Zgoda opiekunów prawnych/rodziców na udział w konkurencji strzeleckiej, oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka, zgoda na 

przetwarzanie wizerunku dziecka wyłącznie w celach popularyzacji gry i jej wyników. 
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