
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/121048,Glos-walczacej-Warszawy-podpulkownik-Waclaw-Lipinski-zagraj-w-domu-l
ub-w-szkole.html
2023-05-23, 00:16

Głos walczącej Warszawy, podpułkownik Wacław
Lipiński – zagraj w domu lub w szkole!

Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie
Polskiego Radia. Dziś rano, o godzinie 5
minut 40, oddziały niemieckie przekroczyły
granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji.
Zbombardowano szereg miast. Za chwilą
usłyszą Państwo komunikat specjalny – tymi
słowami 1 września 1939 r. spiker Polskiego
Radia obwieścił Polakom straszną nowinę o
rozpoczęciu niemieckiego ataku.

Zagraj w mobilną grę terenową, która przeniesie Cię do Warszawy we wrześniu 1939 r.,
przybliży codzienność nie tylko polskich żołnierzy walczących z wrogą armią, lecz także
cywilnych mieszkańców stolicy. Nie wychodząc z domu staniesz przed warszawskimi
budynkami, które były niemymi świadkami tamtych wrześniowych dni.

Poznaj historię i relacje Wacława Lipińskiego, którego nazwano „głosem walczącej
Warszawy”.

Tryb DOMOWY pozwala zagrać w grę, nie wychodząc z domu czy ze szkoły. Mogą w nią
zagrać uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych,
ale także dorośli. Do zagrania zachęcamy również całe rodziny. Jest to doskonała
propozycja dla nauczycieli, którzy mogą zaproponować uczniom rozgrywkę w ramach
uzupełnienia lekcji historii, szczególnie teraz, kiedy edukacja prowadzona jest zdalnie.

Kod QR do trybu ,,domowego’’

Jak zagrać w grę?

Aby zagrać w grę w trybie ,,domowym’’ należy mieć naładowany telefon z:

a) systemem iOS ( w wersji 8.0 i wyższej) albo Android ( w wersji 4.2 i wyższej),
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c) zainstalowaną aplikacją Action Track  

d) mobilnym dostępem do Internetu

Następnie:

Włącz w telefonie Internet

Pobierz bezpłatną aplikację Action Track  

Po uruchomieniu aplikacji zeskanuj kod QR (dołączenia do gry) umieszczony
powyżej

Gdy zobaczysz ikonkę gry – kliknij POBIERZ

Gdy gra załaduje się w 100%, kliknij ZACZNIJ TERAZ

W miejscu, gdzie jest pytanie KIM JESTEŚ? wpisz swój NICK i zaakceptuj przez OK

W kolejnych punktach będzie konieczna akceptacja regulaminu i podanie danych
graczy (nazwa zespołu lub uczestnika gry, liczba uczestników)

Dalej gra prowadzi automatycznie

POWODZENIA!

Gra jest bezpłatna i dostępna w każdej chwili.

►Premiera mobilnej gry miejskiej „Głos walczącej Warszawy. Podpułkownik Wacław
Lipiński” – 29 września 2020
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