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Nowy Sącz. Gra miejska „Na tropie Bolesława
Barbackiego”
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22 października 2021 r. w Nowym Sączu odbyła się gra miejska „Na tropie
Bolesława Barbackiego”, w 130. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci artysty.

W grze wzięło udział 14 szkolnych drużyn. Zadaniem uczniów było odnalezienie w
przestrzeni miejskiej miejsc związanych z Bolesławem Barbackim, rozwiązanie zagadek i
wykonanie zadań. Edukacja poprzez zabawę i wprowadzony element współzawodnictwa,
pozwoliły uczestnikom lepiej poznać postać jednego z najbardziej zasłużonych
mieszkańców Nowego Sącza.

W gali rozdania nagród uczestniczył dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał,
który w swoim wystąpieniu nawiązał do licznych pól aktywności Bolesława Barbackiego,
jako osoby realizującej etos budowniczego II Rzeczpospolitej.

Zwycięzcy gry w kategorii szkół podstawowych
Zespół „Copernicus” ze Szkoły Podstawowej z oddziałami specjalnymi w Chełmcu1.

Zespół „Porcupines” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Nowym Sączu2.

Zespół „Asy” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Nowym Sączu3.

Zwycięzcy gry w kategorii szkół ponadpodstawowych
Zespół „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” z Zespołu Szkół nr 3 im. B.1.
Barbackiego w Nowym Sączu

Zespół „Samochodówka” z Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu2.

Zespół „Plastycy.pl” z Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Sączu3.

Zwieńczeniem gry był spektakl Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego pt. „Bolek i
Żabusia”, który pokazano na scenie Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”.
Organizatorami gry byli Oddział IPN w Krakowie, Sądecka Bibliotek Publiczna, Miasto Nowy
Sącz oraz Fundacja EUROS – wiatr ze Wschodu. Partnerami przedsięwzięcia byli: Zespół
Szkół nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu, Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w
Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”.
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