
„A TO KATO!”, „KRYPTONIM GIZD” I „POFYRTANA CIOTKA HANA” 

GRY ONLINE, KTÓRE POPULARYZUJĄ HISTORIĘ I ATRAKCJE KATOWIC  

 

Dzięki wsparciu z programu „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury oraz z programu 

„Lokata w Kulturę” miasta Katowice powstała pierwsza w Polsce strona z grami online 

popularyzującymi wyjątkowe postaci historyczne, niezwykłe miejsca i ciekawe wydarzenia. 

Projekt został zrealizowany przez agencję Silesia Events. Gry można znaleźć na stronie 

www.slaskiegra.pl. 

DLA KOGO GRY 

Gry są przeznaczone dla wszystkich, którzy lubią poznawać ciekawe postaci, historie i miejsca. 

Zawierają nagrania, filmy i teksty pełne ciekawostek oraz zagadki i zadania, które motywują do 

pogłębiania swojej wiedzy poprzez wyszukiwanie informacji w Internecie. Każda gra ma nieco inną 

formułę: od quizu, przez fabularną przygodę w czasie, aż po dochodzenie kryminalne. 

 

JAK GRAĆ 

Gry są bezpłatne, nie wymagają rejestracji, ani instalowania czegokolwiek. Wystarczy wejść na stronę 

www.slaskiegra.pl i wybrać interesującą nas grę. Czas podany w opisie gry jest orientacyjny. Do zadań 

i ciekawostek można wracać wielokrotnie, w miarę wolnego czasu. 

 

GRAJ I POZNAJ KATOWICE 

 

Tych, którzy lubią quizy zapraszamy do zabawy  

w A TO KATO!. Gra składa się z 25 ciekawostek  

o mniej i bardziej znanych miejscach w Katowicach. 

Każdej ciekawostce towarzyszy pytanie, które 

motywuje do poszperania w pamięci lub  

w Internecie. 

 

 

Dzieciaki ciekawe historii Katowic oraz dorosłych, 

którzy chcą je do tego zachęcić zapraszamy do 

gry POFYRTANA CIOTKA HANA. Gra opowiada 

historię rodzeństwa, które przenosi się 100 lat  

w przeszłość Katowic i dowiaduje się jak 

wyglądało życie codzienne – od mycia i jedzenia, 

przez szkołę, zabawę i wygląd miasta. 

Ciekawostkom i nagraniom towarzyszą pytania.  

 

Tych, którzy lubią zagadki kryminalne, wyzwania 

i szyfry zapraszamy do zabawy w KRYPTONIM 

GIZD. W grze zamieniamy się w tajnego oficera  

z lat 60-tych XX wieku, którego zadaniem jest 

zdemaskowanie szefa siatki szpiegowskiej 

obcego wywiadu. Grze towarzyszą ciekawostki  

z peerelowych Katowic. 

 

http://www.slaskiegra.pl/
http://www.slaskiegra.pl/


KTO ZA TYM STOI 

Silesia Events od 11 lat działa w zakresie promocji miejsc i integracji dla firm. Projekt Śląskie gra to dar 

Silesia Events dla samorządów, mimo trudnej sytuacji własnej, w związku z kryzysem branży eventowej,  

turystycznej i marketingowej. Patronat nad projektem objęli: TVP3 Katowice, Polskie Radio Katowice, 

industrialna.tv, Silesia.travel, Szlak Zabytków Techniki oraz pless.pl. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Zapraszamy do współpracy miasta, miejscowości i atrakcje turystyczne z woj. śląskiego, które chcą, by 

gra online z nimi związana pojawiła się na stronie www.slaskiegra.pl. Gwarantujemy świetne pomysły, 

profesjonalną realizację i wsparcie w promowaniu gry.  

Kontakt:  Dorota Janas, Silesia Events,  e-mail: dorota.janas@silesiaevents.pl,                                               

tel. 695 591 297, www.silesiaevents.pl 
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