
Stwórz fabułę gry, która przeniesie uczestników zabawy w świat związany z tematem 
Escape Roomu. 
Uczestnicy mają wówczas możliwość większego zaangażowania się w grę i większą 
satysfakcję z rozwiązania zagadki. Fabuła powinna być związana z Powstaniem 
Warszawskim. 
Każda szkoła przygotowuje swoją wersję i umieszcza we wspólnym dokumencie. 
Nie zapomnijcie podpisać swojej pracy. 
 

lp fabuła EscapeRoomu 1944 autor (nazwa szkoła) 

1 Wszystko zaczęło się pewnego dnia u mojej 
babci… 

Miesiąc temu zmarł mój dziadek, który miał ojca 
uczestniczącego w Powstaniu Warszawskim. 
Razem z babcią postanowiliśmy wynieść  zbędne 
rzeczy z szafy dziadka. W szafie znalazłem stary 
album ze zdjęciami. Na jednym z tych zdjęć  moja 
babcia rozpoznała ojca dziadka. Gdy się bardziej 
przyjrzałem ujrzałem datę: 20.VIII. 1944 r. Nie 
wiedziałem co się wtedy wydarzyło, zapytałem 
babci, ale powiedziała mi, że jest to rok Powstania 
Warszawskiego. 

Gdy wróciłem do domu chciałem dowiedzieć się 
czegoś więcej o ludziach i wydarzeniach z okresu 
Powstania Warszawskiego. Jeśli chciałbyś poznać 
historię mojego pradziadka, rozwiąż zadania. 

 

Szkoła Podstawowa  
w Mszczonowie 
(grupa Sebastiana) 

2 By deszczowy dzień. Wracaliśmy całą paczką ze 
szkoły. Ulice były mokre. Samochody 
rozpryskiwały wodę z kałuż na lewo i prawo. W 
końcu rozstaliśmy się. Zostałem sam. Odruchowo 
spojrzałem się w kałużę wody na chodniku. Była 
tam kartka.  Z ciekawości podniosłem ją, było na 
niej zdjęcie pewnego dziecka. Obok niedbałym 
pismem napisane było: „Nie szukajcie mnie, bo 
mnie nie znajdziecie. Kocham was, Asia”. 

Kartka była zimna i mokra, patrzyłem na nią z 
niedowierzaniem. Małe dziecko, pewnie ledwo 
umiejąca pisać. Na zdjęciu wyglądała jakby miała 
jakieś 8 lat. 

Jeśli chcesz poznać tajemnicę dziecka ze zdjęcia, 
udaj się do EscapeRoomu 1944 i rozwiąż 
znajdujące się tam zagadki. 

Szkoła Podstawowa 
 w Mszczonowie 
(grupa Dominiki) 

 
Fabuła: 

Szkoła Podstawowa 
 w Mszczonowie 
(grupa Kuby) 

 



A wszystko rozpoczęło się w szkole… 

W poniedziałek, siedząc na lekcji historii pani 
zaczęła opowiadać nam o  „Godzinie W”, ale nie 
wyjaśniła do końca o co z nią chodziło. Każdy z 
nas był bardzo ciekawy końca tej opowieści. 
Nauczycielka powiedziała, żebyśmy w domu 
poszukali informacji na ten temat np.: zapytać o 
pewne szczegóły naszych rodziców lub poszukać 
w książkach. Nie będę ukrywał, że bardzo 
spodobała mi się to zadanie. Gdy wróciłem do 
domu od razu pobiegłem do babci, aby mi o tej 
„Godzinie W” coś opowiedziała. Niestety zbyt wiele 
nie pamiętała.Bardzo zaciekawiła mnie historia 
„Godziny W”, więc na pewno wy coś o tym wiecie i 
mam nadzieje, że pomożecie mi zgłębić wiedzę. 

 Tajemniczy list 
Uczniowie odnajdują tajemniczy list, w którym ktoś 
pisze o udziale w powstaniu warszawskim, list jest 
stary. Niestety nie jest cały, ale w kopercie 
znajduje się jeszcze kluczyk. Uczniowie szukając 
pasującej dziurki do klucza odnajdują kolejny 
fragment listu i wskazówkę. W ten sposób 
odnajdują cały list i odczytują go. Dowiadują się, 
gdzie schowane zostało zdjęcie i dowiadują się, 
jak wyglądał autor listu.  
Zadania polegają na odszyfrowywaniu treści i 
wykonywaniu zadań online. 

Szkoła Podstawowa Nr 42 
 w Białymstoku 

 Gdy miałem 6 lat wraz z moją babcią lubiliśmy 
słuchać audycji radiowych opowiadających o 
losach wojennych. Pewnego dnia w radiu 
usłyszałem audycję o Powstaniu Warszawskim. 
Bardzo mnie ona zaciekawiła. 8 lat później 
pomagając mojej babci w sprzątaniu jej domu 
ściągnąłem ze ściany obraz by go wyczyścić. Z 
tyłu obrazu była kartka, gdy ją odwróciłem 
ujrzałem mojego prawuja z karabinem. W dolnym 
rogu kartki widniał napis. Była to data: 1.VIII.1944r. 
Szukając w internecie informacji dowiedziałem się, 
że był to dzień rozpoczęcia Powstania 
Warszawskiego, a podczas rozmowy z babcią 
uzyskałem informację, że mój prawuj był 
żołnierzem AK. Na temat mojego przodka chcę 
dowiedzieć się jak najwięcej. Czy pomożesz mi w 
tej sprawie? Jeżeli tak to spotkajmy się w 
EscapeRoomie 1944. 
 

Szkoła Podstawowa 
 w Zaborze (grupa Kuby) 

 



 W ponury i burzliwy dzień, mimo godziny 14 
słońce było schowane w chmurach tak głęboko, że 
na zewnątrz panowała ciemność. 
 Gdy grupka przyjaciół wracała ze szkoły przez 
jedną ze starych, warszawskich kamienic, ujrzała 
wojenne zapiski powstańców na jednej ze ścian 
budynku. Widniały na niej prześmiewcze hasła, 
pisane przez przeciwników władzy niemieckiej. 
Nastolatków zaintrygowała natomiast ilustracja ręki 
wskazującej na dziurę w jednym z murów. Gdy 
podeszli bliżej, ujrzeli w szparze niewielki rulon. 
Wyciągnęli go, aby zobaczyć co to jest. W środku 
znajdował się klucz, na którym widniał napis ,, 
ESCAPEROOM 1944”. Na kartce natomiast 
zapisane były niezrozumiałe dla przyjaciół 
symbole.  

Szkoła Podstawowa Nr 314 
im. Przyjaciół Ziemi  
 w Warszawie 

 Na tą wycieczkę do Warszawy Tomek nie chciał 
jechać...Wyobrażał sobie długie godziny spędzone 
w muzeach, a na to na pewno nie miał ochoty. 
Kiedy autokar zatrzymał się przy cmentarzu na 
Powązkach wojskowych wysiadł zrezygnowany i 
podążał za resztą klasy. Nagle zerwał się silny 
wiatr i nie dochodziły do Tomka żadne słowa 
przewodniczki. Stał i wpatrywał się w rzędy 
brzozowych krzyży, nagle pod jego buty wiatr 
przywiał  czarno - białe zdjęcie uśmiechniętego 
chłopca. Rozejrzał się i nie bardzo wiedział co ma 
zrobić. Podniósł zdjęcie i schował do kieszeni 
przesuwając się jednocześnie bliżej 
przewodniczki. Chciał ją zapytać co ma zrobić ze 
zdjęciem. Nagle zobaczył, że stoi przed trzema 
krzyżami, na których wiszą zdjęcia starszych 
chłopców. Przeczytał, że są to groby Rudego, Alka 
i Zośki. Teraz dopiero się zainteresował 
opowiadaną przez przewodniczkę historią i 
skojarzył ją z lekturą Kamieni na Szaniec. Włożył 
rękę do kieszeni i poczuł znalezione zdjęcie. 
Wtedy podjął decyzję, że dowie się kto jest na 
zdjęciu i jaka jest jego historia...a potem przyjedzie 
znowu do Warszawy i zawiesi zdjęcie na 
odpowiedni brzozowy krzyż. Taką miał misję. 

Szkoła Podstawowa nr 11 
im. Stefana Batorego w 
Inowrocławiu 

 

 


