


Zasady gry
Każdy z graczy wybiera swój pionek. Wszystkie pionki ustawiane są na polu START. Grę 
rozpoczyna najmłodsza osoba. Po zakończeniu ruchu, swój ruch rozpoczyna gracz sie-
dzący po jej lewej stronie.
Gracz w czasie swojego ruchu rzuca kostką i przesuwa pionek na planszy o liczbę pól 
równą wynikowi na kostce. Jeśli wypadnie 6 to gracz może (ale nie musi) rzucić kostką 
jeszcze raz. Jeśli zdecyduje się rzucić ponownie przesuwa się o liczbę pól równą dwóm 
rzutom kostką. Rzut można powtórzyć za każdym razem gdy wypadnie 6.
W czasie gry gracze będą trafiali na specjalne pola, które pomagają lub szkodzą. Skutki 
zatrzymania na każdym z pól opisane są na planszy.
Wygrywa ten, kto pierwszy wejdzie na pole META. Jeśli gracz nie może się przesunąć 
o wskazaną na kostce liczbę oczek, wówczas pozostaje na miejscu, a swój ruch rozpo-
czyna kolejny gracz.

droga 
do wolności
Gra planszowa dla 2 – 4 graczy
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Przed Wami Brynów – dzielnica Katowic. Co roku 16 grudnia odbywa się tutaj Bieg Dziewięciu Górników, w którym udział 
biorą 9-osobowe drużyny uczniów ze szkół z całego województwa. Zawodnicy sami wybierają miejsce skąd rozpoczną bieg, 
ale ostatni odcinek wszyscy biegną wspólnie, a meta znajduje się pod pomnikiem pamięci 9 górników zastrzelonych 16 grud-
nia 1981 roku.
Twoim zadaniem będzie dobiegnięcie do mety biegu i złożenie pod pomnikiem hołdu poległym górnikom. 
Powodzenia!

1  PolE SPEcJAlnE 

Nawiązuje do czasu stanu wojennego w Polsce w latach 
1981–1983. W tym czasie drastycznie ograniczono prawa 
obywatelskie, a nawet prawa człowieka. Bez przepustki 
nie wolno było opuszczać terenu województwa. W nocy 
obowiązywała godzina milicyjna i zakaz wychodzenia z do-
mów, a w dzień każdy obywatel musiał nosić przy sobie do-
wód tożsamości, dzieci – legitymację szkolną. 

2  PolE SPEcJAlnE 

Kwiaty i znicze mieszkańcy Śląska składają pod pomnikiem 
upamiętniającym 9 górników poległych od kul milicyjnych 
16 grudnia 1981 roku. Załoga kopalni sprzeciwiła się decy-
zji o wprowadzeniu stanu wojennego. Polegli w katowickiej 
kopalni byli jednymi z kilkudziesięciu osób, które straciły 
życie z powodu sprzeciwu wobec stanu wojennego.

4  PolE SPEcJAlnE

Górnik to bardzo stary zawód, który wiąże się z przestrzega-
niem pewnych zasad. W czasie ważnych uroczystości górnicy 
występują w mundurach galowych  koloru czarnego. Gór-
nicza czapka, czyli czako, ozdobiona jest piórami, których 
kolor informuje jaką funkcję górnik pełni w kopalni. Czarne 
pióra przysługują zwykłemu pracownikowi; białe – jego kie-
rownikowi czyli sztygarowi; czerwone pióra noszą członko-
wie kopalnianej orkiestry, która uświetnia wszystkie uroczy-
stości; zielone pióra może nosić wyłącznie dyrektor kopalni.

6  PolE SPEcJAlnE

Zadania dzisiejszej policji w okresie PRL pełniła Milicja Oby-
watelska (MO). Milicja wykonywała także inne polecenia 
władz – szykanowała opozycjonistów czy rozganiała prote-
sty uliczne. Do rozbijana manifestacji stworzono specjalną 
jednostkę milicji – ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji 
Obywatelskiej), uzbrojoną w tarcze, kaski i pałki. Funkcjo-
nariusze budzili przerażenie i każdy ich unikał.

3  PolE SPEcJAlnE

Drewniany kościółek w 1981 roku był siedzibą parafii, do 
której należały tereny kopalni „Wujek”. Proboszcz  ks. Hen-
ryk Bolczyk był duszpasterzem górników i nie odmówił im 
posługi w czasie stanu wojennego w dniach 13–14 grudnia, 
odprawiając w kopalni msze święte, a 15 grudnia nabożeń-
stwo. W drewnianym kościółku uroczyście poświęcono 
także pierwszy sztandar NSZZ „Solidarność” KWK „Wu-
jek”, w obecności setek gości.

5  PolE SPEcJAlnE

Po wprowadzeniu stanu wojennego wszystkie szkoły 
w kraju zostały zamknięte na 3 tygodnie. Po ponownym 
otwarciu szkół zabronione było mówienie o sytuacji. Dzi-
siaj jest inaczej, o stanie wojennym uczymy się na lekcjach. 
Szkoły pamiętają o tamtych czasach wystawiając dzie-
więcioosobowe drużyny do corocznego biegu pod pomnik  
9 górników KWK „Wujek”.

7  PolE SPEcJAlnE

Tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego władze posta-
nowiły wyłapać przywódców związku zawodowego „Soli-
darność”. Jednym ze schwytanych był Jan Ludwiczak, szef 
„Solidarności” w kopalni „Wujek”, który w mroźną noc zo-
stał siłą uprowadzony z własnego mieszkania w bloku obok 
kopalni. Trafił na wiele miesięcy do tzw. obozu internowa-
nia – gdzie był więziony bez wyroku sądu.

Aby zAgrAć PotrzEbuJESz:
kostki sześciennej do gry,
pionków,
wydrukowanej planszy

8 POLE SPECJALNE

W okresie PRL osoby angażujące się w działalność opozy-
cyjną, sprzeciwiające się zasadom panującym w państwie 
były potajemnie obserwowane, podsłuchiwane i śledzone. 
Bardzo często trzeba było zmieniać drogę, kluczyć i wymy-
kać się, aby zgubić śledzącego agenta.
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