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Trwają prace nad projektem mobilnej gry
miejskiej „Leopold GO”
Pułkownik Leopold Lis-Kula został bohaterem historycznej,
mobilnej gry miejskiej „Leopold GO”
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Pułkownik Leopold Lis-Kula jest bohaterem historycznej, mobilnej gry miejskiej
„Leopold GO”, przygotowywanej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w
Rzeszowie, przy współpracy rzeszowskiego Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej
IPN.

„Leopold GO” jest autorskim projektem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Rzeszowie, w ramach którego bibliotekarze wraz z grupą młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr
11 im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie pod okiem zespołu z Good Games uczą się
projektowania mobilnych gier miejskich. Premiera gry jest elementem obchodzonego w
województwie podkarpackim Roku Płk. Leopolda Lisa-Kuli oraz tegorocznych obchodów
odzyskania Niepodległości. Głównym celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w
wartościowe działanie edukacyjne wykorzystujące nowe technologie. W ramach projektu
stworzona zostanie historyczna mobilna gra miejska – przeznaczona nie tylko dla młodzieży,
ale dla wszystkich mieszkańców i turystów. Przy pomocy smartfonu, wykorzystując mechanikę
znaną z gier, uczestnicy będą uczyć się historii Polski przez zabawę.

Jednym z etapów projektu było szkolenie dotyczące Leopolda Lisa-Kuli, przygotowujące do
warsztatów z projektowania gier miejskich. Spotkanie odbyło się w Filii nr 6 - młodzież pod
opieką nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. Stanisława Maczka, szkoły
będącej partnerem projektu, uczestniczyła w dn. 24 września br. w zajęciach
dydaktycznych poprowadzonych przez Jacka Magdonia z rzeszowskiego OBEN, autora
opracowania „Leopold Lis-Kula”. Uczestnicy projektu spotkali się również ze Stanisławą
Bełch – autorką książeczki dla dzieci „Święto Niepodległości”, opowiadającej o miejscach
pamięci narodowej w Rzeszowie, przygotowanej w ubiegłym roku we współpracy z
rzeszowskim Oddziałem IPN. Następnie pięciu bibliotekarzy uczestniczyło w szkoleniu z
pracownikiem IPN. Spotkanie z autorami publikacji historycznych było jednym z etapów
projektu, w ramach którego zostanie stworzona mobilna gra miejska oparta na życiorysie
Leopolda Lisa-Kuli.

Zaplanowana na 18 października 2019 r. premiera gry została objęta honorowym
patronatem: Prezydenta Miasta Rzeszowa, Marszałka Województwa
Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

https://rzeszow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/86/86-334864.jpg


Premiera gry uzyskała także patronat Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct –
Rzeszów oraz Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie. Patronat
medialny nad premierą gry objęli: Polskie Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów, Gazeta
Codzienna Nowiny oraz portal nowiny24.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
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