
Jak to się stało, że Polska zniknęła z map Europy na
123 lata? W jaki sposób Polacy próbowali odzyskać
niepodległość? Jak przebiegała ich walka? 
Przejdź drogę pełną zagadek, która przeprowadzi
cię od rozbiorów Polski po budowę niezależnego
państwa. Odkryj tajemnice przeszłości, rozwiąż
zagadki, rebusy, dotknij prawdziwych przedmiotów
z tamtych czasów odnalezionych przez
archeologów! 
Uczestnicy poznają historię w formie gry – pokoju
zagadek. Miejsce zabawy organizujemy w klasie
szkolnej. Aby otrzymać klucz do wyjścia, uczniowie
muszą rozwiązać szereg zagadek i wykonać zadania
postawione przed nimi przez prowadzącego. Każda
odpowiedź przybliża ich do złamania szyfru
prowadzącego do niepodległości, a przy okazji – do
wyjścia.  
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