
Słupecka Gra Miejska 

Gry miejskie to na polskim gruncie zjawisko stosunkowo młode. Widad jednak, że z roku na rok 

zyskuje nowe grono entuzjastów. Sama gra miejska, to połączenie cech gier komputerowych,  

RPG-ów, zadao harcerskich oraz flash mobów i happeningów ulicznych. Tematyka tego typu imprez jest 

zróżnicowana: od wydarzeo historycznych po historie w całości wymyślone przez autora, który niczym 

demiurg tworzy świat na nowo. Gry miejskie organizowane były już w dużych miastach Polski, między 

innymi w Warszawie, na Śląsku czy Poznaniu. Wydawad by się mogło, że tylko duże aglomeracje miejskie są 

w stanie zapewnid odpowiedni poziom gry. Nic bardziej mylnego. Trzeciego kwietnia 2009 w Słupcy, 

niewielkiej miejscowości na terenie województwa wielkopolskiego zorganizowano imprezę, której nie 

powstydziłby się Poznao czy Warszawa. Słupecka Gra Miejska powstała dzięki współpracy wolontariuszy 

programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy. 

Celem przedsięwzięcia było przedstawienie w atrakcyjnej formie walorów krajoznawczych miasta i 

zainspirowanie młodych ludzi do samodzielnego, aktywnego poznawania tajemnic „małej ojczyzny”. Można 

powiedzied, że w Słupcy na kilka godzin wskrzeszono średniowieczną ideę rycerzy okrągłego stołu wytrwale 

poszukujących tajemniczego Graala. Organizatorzy postarali się, aby wykorzystad do maksimum cały 

historyczno-geograficzny potencjał miasta. Sama znajomośd topografii miasta jednak nie wystarczała. 

Trzeba było wykazad się sprytem, umiejętnością logicznego myślenia i kojarzenia faktów, a także wiedzą 

czysto podręcznikową z zakresu historii czy fizyki. I chod niektóre zadania sprawiały uczestnikom niemałe 

problemy, nie osłabiało to jednak ich woli walki, a wręcz przeciwnie - jeszcze bardziej wzmagało chęd gry.  

   Nad bezpieczeostwem uczestników gry czuwali wolontariusze zebrani pod egidą  

PROJEKTOR-a i Piotra Basioskiego, spiritus movens całego tego zamieszania. Piotrek jest Regionalnym 

Koordynatorem Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” w Poznaniu, który wspiera realizację 

atrakcyjnych zajęd pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w małych miejscowościach. Dzięki pomocy 

PROJEKTOR-a studenci-wolontariusze mogą dzielid się pasją i wcielad w życie swoje niebanalne pomysły na 

zajęcia edukacyjne. Tym razem zespół 21 śmiałków podjął się realizacji przedsięwzięcia, które miało 

pokazad, że historia wcale nie musi byd nudna. Aby to udowodnid siedemnastu z nich osobiście pokonało 

wraz ze swoimi grupami trasę ośmiu kilometrów, często w biegu i pocie czoła. I chod treśd scenariusza 

znana była im już wcześniej, w pewnym momencie było widad, że i oni owładnięci zostali duchem gry. 

Głównymi motorami działania pozostali jednak uczniowie, którzy wykazywali ogromne pokłady energii i 

walczyli do ostatnich sekund (i kropel potu przewodników :)). Bo przecież każda sekunda „urwana” z 

ostatecznego czasu przybliżała ich do wygranej. A było o co walczyd, tym bardziej, że pięcioosobowe 

zespoły rywalizowały o nagrody dla całych swoich klas. Nagradzane i wyróżnione były pierwsze trzy grupy, 

które osiągnęły najniższy czas. Dla najlepszej klasy przewidziana była wycieczka, kurs taoca i możliwośd 

nagrania własnej audycji radiowej. Pierwsze trzy zespoły wygrały ponadto ekskluzywny pokaz w kinie 

wybranego przez siebie filmu. Dodatkowe nagrody indywidualne zdobyli członkowie zwycięskiej 

pięcioosobowej ekipy z klasy 2e pod o opieką Agaty Staszak. Zachowanie ducha olimpiady aktywizowało 

uczestników, jednak najważniejsza była mimo wszystko dobra zabawa i świadomośd, że uczestniczy się w 

czymś wielkim. Wpisane to było w samą idee gry i ta idea zwyciężyła. 

PS. Jako opiekun przedstawicieli klasy 1Z, chciałbym serdecznie pozdrowid moją grupę w składzie: Agnieszka 

Stawiarska, Paulina Banasik, Monika Król, Lidia Witkiewicz i Adrian Kostrzyoski. 
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Więcej informacji o Słupeckiej Grze Miejskiej: www.slupeckagramiejska.blox.pl  

Oficjalna strona programu PROJEKTOR: www.projektor.org.pl 
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