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Pierwsza mobilna gra miejska „Leopold GO” –
Rzeszów, 18 października 2019
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Z okazji 100. rocznicy śmierci płk. Leopolda „Lisa” Kuli Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Rzeszowie przygotowała grę miejską „Leopold GO”, której fabuła opiera się na
życiorysie „Lisa” Kuli. Do współorganizacji zaproszono Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Rzeszowie. Dr Jacek Magdoń, autor publikacji o pułkowniku, był przewodniczącym komisji
konkursowej i koordynatorem projektu. 

Premiera gry odbyła się w piątek 18 października 2019 r., o godz. 10:00. Aby wziąć udział
w grze, należało mieć ze sobą smartfon z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną
aplikacją Action Track (do pobrania w Google Play i App Store). Gra rozpoczęła się na
parkingu obok biblioteki przy ul. Sokoła 13, gdzie zawodnicy musieli odebrać specjalne kody
QR, które umożliwiały rozpoczęcie gry. Po uruchomieniu gry zawodnicy musieli zalogować się w
aplikacji, podać pseudonim zapisany w formularzu zgłoszeniowym. Gra była na czas i została
zamknięta o godzinie 12:30, niezależnie od tego, czy została ukończona przez wszystkich
uczestników. Prowadziła trasą po historycznych miejscach Rzeszowa. Uczestnikom w grze
pomagali „Strzelcy”, którzy stali w punktach kontrolnych. W rozwiązywaniu zadań trzeba się
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było wykazać nie tylko wiedzą, ale i spostrzegawczością oraz kreatywnością. W zabawie
uczestniczyło ponad 215 uczniów, od 11-latków po osoby dorosłe. 

Głównym założeniem organizatorów gry było zaangażowanie młodzieży w wartościowe
działanie edukacyjne, wykorzystujące smartfon jako narzędzie do nauki przez zabawę, oraz
przybliżenie wiedzy o lokalnym Ojcu Niepodległości. 

Jednocześnie w grze może wziąć udział 500 zalogowanych urządzeń. W „Leopold GO” można
bawić się indywidualnie lub w zespołach 6-osobowych, gdzie co najmniej jedna osoba musi być
pełnoletnia. Można wziąć w niej udział do 20 listopada 2019 r. 

Fot. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie


