
PATRIOTYCZNE GRY NA DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 
 

111: alarm dla Warszawy 
Gra edukacyjna, strategiczna 

 

Zobacz w INTEGRO 

 

 
 

Wiek graczy: 10+   
Liczba graczy: 2  
Czas gry: 30 minut  
Opis: akcja rozgrywa się we wrześniu 1939 
r. i odtwarza walkę w obronie polskiego 
nieba, jaką toczyła m.in. 111 eskadra 
myśliwska. Niemieckie Luftwaffe atakuje 
stolicę Polski – Warszawę. 

303: bitwa o Wielką Brytanię 
Gra edukacyjna, strategiczna  

 

Zobacz w INTEGRO 

 

 
 
 

Wiek graczy: 10+   
Liczba graczy: 2 
Czas gry: 15 minut 
Opis: jest to szybka wojenną gra dla dwóch 
osób. Jeden z graczy dowodzi RAF 
broniącym Wielkiej Brytanii, a drugi 
atakuje niemieckim Luftwaffe. Zadaniem 
lotnictwa Trzeciej Rzeszy jest zbombar-
dowanie Londynu, a celem lotnictwa 
alianckiego powstrzymanie wroga.                                                  

W obronie Lwowa 
Gra edukacyjna, strategiczna  

 

Zobacz w INTEGRO 

 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 2 
Czas gry: 15 minut 
Opis: zadaniem 7. Eskadry Myśliwskiej jest 
powstrzymanie 1. Armii Konnej, która 
galopuje w kierunku Lwowa. Polscy 
i amerykańscy lotnicy starają się zatrzymać 
natarcie bolszewików na linii Bugu. Po raz 
pierwszy w historii samoloty walczą 
z uzbrojoną w karabiny kawalerią. 
 

https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982719
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982719
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982702
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982702
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982720
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982720


 
Kurierzy 

Gra edukacyjna, strategiczna  
 

Zobacz w INTEGRO 

 

 

Wiek graczy: 10+   
Liczba graczy: 2-4 
Czas gry: 45 minut 
Opis: w grze wcielacie się w rolę kurierów 
Armii Krajowej podczas II wojny świa-
towej. Celem jest dostarczenie jak 
największej liczby meldunków. Zadanie 
jest bardzo niebezpieczne – musicie 
przedrzeć się przez okupowaną Europę, 
gdzie niemal wszędzie czyhają na was 
Niemcy. 
 

Miś Wojtek 

Gra edukacyjna, familijna 
 

Zobacz w INTEGRO 

 

 

Wiek graczy: 6+   
Liczba graczy: 2-5 
Czas gry: 30 minut  
Opis: w grze, podążając szlakiem żołnierzy 
2. Korpusu Polskiego, zbieramy pamiątki 
związane z losami żołnierzy i ich słynnego 
niedźwiedzia - Wojtka. Kto zbierze 
najlepszy zbiór – zwycięża. 

 
Znaj znak 

Gra edukacyjna, familijna  
 

Zobacz w INTEGRO 

 

 

Wiek graczy: 10+   
Liczba graczy: od 1 do 16 par 
Czas gry: 15 minut 
Opis: gracze mają za zadanie jak 
najszybciej znaleźć wspólny symbol na 
dwóch leżących na stole kartach i podać 
jego nazwę. 

 

https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100950959
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100950959
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100981709
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982878
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/site/recorddetail/0753100982878

