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Galicjana 2015 rozstrzygni?ta!
24 wrze?nia 2015 odby?a si? druga edycja gry terenowej „Galicjana 2015”. Tym razem zosta?a ona zrealizowana
w ramach projektu „Non omnis moriar – Dziedzictwo kulturalno-historyczne gminy Zielonki”, wspó?finansowanego
ze ?rodków Województwa Ma?opolskiego, którego beneficjentem jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki.
Stowarzyszenie realizuje ten projekt wspólnie z Bibliotek? Publiczn? w Zielonkach oraz Ko?em Naukowym
Historyków Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw?a II w Krakowie.

W grze udzia? wzi?li gimnazjali?ci ze szkó? w: Korzkwi, Bibicach, Woli Zachariaszowskiej i Zielonkach. Punktualnie
o godz. 10:00 w Sztabie G?ównym stawi?o si? siedem czteroosobowych zespo?ów, z?o?onych z 3 uczniów oraz
nauczyciela. Po wys?uchaniu instrukcji gry, zespo?y wyruszy?y na wylosowane wcze?niej trasy. Po oko?o czterech
godzinach, dru?yny zacz??y powraca? do Sztabu, gdzie ?o?nierze 13 Galicyjskiego Pu?ku Piechoty „Krakowskie
Dzieci” i 1 Pu?ku Piechoty 1 Brygady Legionów Polskich sprawdzali rozwi?zane przez nich zadania i podliczali
zdobyte punkty.

W drugiej edycji gry terenowej „Galicjana 2015” najlepszym zespo?em okaza?a si? grupa z Zespo?u Szkó? w
Bibicach w sk?adzie: opiekun p. Aleksandra Silezin i uczniowie: Mariusz ?ysek, Artur Merc oraz Julia M?y?ska.
Oczywi?cie wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni za trud jakiego si? podj?li,
a zwyci?ska szko?a dodatkowo otrzyma?a pi?kny puchar pry terenowej „Galicjana 2015”.

Dzi?kujemy wszystkim za wspóln? gr?, i zapraszamy ju? za rok.

Sylwia Bia?owiejska-Chuchmacz
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