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odsumowując kolejny rok pracy przy „Otwartych Zabytkach”, 
oddajemy w Wasze ręce publikację zbierającą nasze doświadcze-
nia w wykorzystaniu projektu w edukacji i animacji. Mamy na-
dzieję, że będzie ona dla dla Was nie tylko poręcznym narzędziem 

ułatwiającym włączenie się w projekt, ale także dostarczy Wam inspiracji do 
własnych działań w obszarze, który stanowi nasz wspólny przedmiot zainte-
resowania. Przewodnik ten udostępniamy na otwartych zasadach, aby umoż-
liwić jego swobodne wykorzystywanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie. 
Chcemy, aby realizowany przez nas projekt służył jak najszerszemu gronu 
odbiorców - zarówno nauczycielom, edukatorom i animatorom, jak i pra-
cownikom instytucji kultury oraz osobom, które zaangażowane są w działa-
nia wokół dziedzictwa ze względu na osobiste pasje i zainteresowania.

Otwarte Zabytki to projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, w ramach 
którego tworzymy obywatelski katalog zabytków. Realizując go, pragnie-
my ułatwić obywatelom dostęp do wiedzy o polskich zabytkach i zaanga-
żować ich w działania na rzecz ochrony dziedzictwa. Poprzez aktywności 
skupione wokół projektu „Otwarte Zabytki” staramy się także docierać do 
edukatorów, animatorów i pasjonatów w różnych częściach kraju, aby dzie-
lić i wymieniać się wiedzą oraz wspólnie działać na rzecz upowszechniania 
zasobów dziedzictwa. Tworzony przez nas, otwarty obywatelski katalog za-
bytków stanowi z jednej strony łatwo dostępne narzędzie edukacyjne, z dru-
giej - przykład wykorzystania otwartych danych publicznych w projekcie 
bazującym na modelu crowdsurcingowym1.

Dzięki temu „Otwarte Zabytki” mogą zarówno wspierać nauczycieli, bi-
bliotekarzy, animatorów oraz edukatorów w codziennej pracy dydaktycznej 
obejmującej historię, historię sztuki, cyfrową ochronę dziedzictwa i no-
woczesną digitalizację, jak i stanowić punkt wyjścia do edukacji w zakre-
sie otwartości technologicznej i prawnej, w tym sprawnego wykorzystywa-
nia legalnych zasobów oraz świadomego korzystania z twórczości własnej 
i innych. Ponadto, stanowią także platformę wymiany wiedzy i sposób na 
dzielenie się informacjami i zasobami z innymi użytkownikami internetu. 

1 O tym, czym jest crowdsourcing piszemy na stronie 28 

Wprowadzenie
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Krótkie info o projekcie Otwarte Zabytki

P
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Przewodnik, który oddajemy w Wasze ręce, może pomóc Wam włączyć się 
w projekt w takim zakresie, jaki najbardziej odpowiada Waszym potrzebom. 
Znajdziecie w nim podstawowe informacje o samym projekcie „Otwarte 
Zabytki”, jego źródłach i specyfice, najważniejsze informacje dotyczące 
zagadnień prawa autorskiego i licencji Creative Commons, wskazówki do-
tyczące tego, gdzie szukać otwartych zasobów i w jaki sposób z nich ko-
rzystać, a także uwagi dotyczące potencjału ich ponownego wykorzystania. 
Ponadto, przewodnik zawiera także rozdział poświęcony crowdsourcingowi 
jako metodzie pracy opartej o włączenie szerokiego grona użytkowników 
internetu w działania przerastające często możliwości i ramy konkretnych 
osób i instytucji - jesteśmy przekonani, że metoda ta może stanowić inspira-
cję dla realizowanych przez Was inicjatyw.

Jednocześnie, przewodnik ten zawiera także konkretne materiały, które 
możecie wykorzystać w swojej codziennej pracy, w tym scenariusze za-
jęć z wykorzystaniem „Otwartych Zabytków”, porady i wskazówki nie-
zbędne do przygotowania gry miejskiej, a także szczegółową instrukcję 
obsługi serwisu krok po kroku. 

Zachęcamy do czerpania z potencjału „Otwartych Zabytków” i zapra-
szamy do wykorzystywania i przetwarzania oferowanych przez nas na-
rzędzi i materiałów, a także do wspólnego cyfrowego czynu społeczne-
go! 

Strona internetowa projektu: www.otwartezabytki.pl

Korzyści z korzystania. Jak możesz się włączyć?

Czym jest zabytek?
Formalne kryteria tego, czy dany obiekt jest zabytkiem dotyczą jego trzech 
potencjalnych wartości: naukowej, gdy obiekt ma jakieś wyjątkowe rozwią-
zania technologiczne (np. Kanał Augustowski), artystycznej – obiekt jest 
dziełem sztuki (np. cenny barokowy pałac), historycznej – obiekt związany 

jest z ważnymi wydarzeniami lub postaciami historycznymi. Równie waż-
nym kryterium może być jego wartość „społeczna” (szczególne znaczenie 
dla lokalnej społeczności).

Czym jest otwarty zabytek?
Otwarty zabytek to taki, który znalazł swoje miejsce w naszym serwisie 
i został opisany przez internautów w ramach Cyfrowego Czynu Społeczne-
go. Wszystkie treści udostępniamy na licencji Creative Commons Uznanie 
autorstwa-Na tych samych warunkach. Dzięki temu zdjęcia i informacje na 
jego temat można swobodnie wykorzystywać, kopiować oraz remiksować 
bez pytania kogokolwiek o zgodę.
Każdy internauta może z nami otwierać zabytki!

Co to znaczy?
– Po pierwsze, można sprawdzić, czy podstawowe informacje o dowolnym, 
wybranym zabytku są poprawne. Dane, które zamieściliśmy w metryczce 
(nazwa, lokalizacja, adres) pochodzą z bazy Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa i bywają błędne lub niekompletne. 

– Po drugie, można dodać informacje lub zdjęcia do profilu zabytku.

– Po trzecie, można dodać do katalogu nowy obiekt, który wydaje nam się 
cenny i zasługujący na ochroną jako dziedzictwo kulturowe. 

– Po czwarte, można zasygnalizować, że któryś z zabytków jest w złym sta-
nie i wymaga opieki, korzystając ze specjalnej opcji „Alert”. 

– Po piąte, Otwarte Zabytki żyją również poza światem wirtualnym. Może-
cie zorganizować spacer, spotkanie czy wycieczkę rowerową szlakiem oko-
licznych obiektów zabytkowych, a potem wspólnie uzupełnić informacje 
o nich w serwisie.
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Otwarte Zabytki - skąd nazwa?

„Otwarte”, znaczy legalnie dostępne dla wszystkich. Projekt zainspirowa-
ny został konkursem fotograficznym „Wiki lubi zabytki”, organizowanym 
przez stowarzyszenie Wikimedia Polska, którego Centrum Cyfrowe było 
partnerem. Chcielibyśmy, aby Otwarte Zabytki wspierały budowę obywa-
telskiego zasobu wiedzy o zabytkach.



12 13

Kamil Śliwowski 
Creative Commons Polska

Wszystkie  
czy pewne prawa  

zastrzeżone?

12

ostęp technologiczny wywołał tyle zmian w codziennym 
przepływie informacji, że zwykle nawet nie zdajemy sobie 
sprawy, w jak dużym stopniu wszyscy w tym przepływie 
uczestniczymy. Własność intelektualna (ang. intellectual 

property, w skrócie IP) stała się jedną z najważniejszych gałęzi gospo-
darki wielu rozwiniętych i rozwijających się państw. Nowe pokolenia 
wychowują się już całkowicie w świecie, który zburzył porządek ma-
terialnych obiektów kultury (wydrukowanych egzemplarzy książek, 
nagrań na płytach etc.). Równocześnie prawo coraz mocniej próbuje 
regulować innowacje technologiczne i obieg informacji oraz treści kul-
turowych w Sieci.

Jak prawo ingeruje w technologię?

Tę trudną relację między technologią a prawem najlepiej wyjaśni dość 
nieoczywisty przykład. Kiedy w 2007 roku Amazon, producent popular-
nego czytnika e-booków Kindle, wprowadził na rynek jego drugą wersję, 
dodał do niego pozornie niegroźną funkcję text to speach (zamiana tek-
stu na mowę). Funkcja pozwalała automatycznie, za pomocą syntezatora 
mowy, odsłuchać tekst dowolnej książki posiadanej w wersji elektronicz-
nej na czytniku. Szybko okazała się hitem wśród osób niewidomych i sła-
bowidzących. Nie z powodu jakości funkcji syntezatora (profesjonalne 
oferowały już wtedy znacznie lepsze funkcjonalności), ale ze względu 
na dostęp, dzięki niej, do ok. 250 000 tytułów książek elektronicznych 
w księgarni Amazon, z których większość dostępna była wówczas tylko 
w formie drukowanej. Połączenie oferty z funkcją text to speach okazało 
się wybuchowe i jednocześnie stało się przerażającą wizją dla Amerykań-
skiego Związku Autorów. Związek ten zażądał wycofania funkcji jako 
naruszającej prawo autorskie poprzez tworzenie utworu zależnego wobec 
tekstu w postaci odczytu głosowego. Mimo, że aby korzystać z funkcji 
text to speach, trzeba kupić e-booka w księgarni Amazon (a więc opła-
cić koszty należne autorowi, Związkowi i reszcie pośredników), Związek 
Autorów nie chciał ustąpić. Przeciw żądaniom Związku wystąpiła koali-
cja na rzecz praw czytelniczych (Reading Rights Coalition) i Narodowa 

P
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Federacja na Rzecz Osób Niewidomych. Mimo protestów, Amazon czę-
ściowo ustąpił, dając wydawcom możliwość decydowania o tym czy ich 
książki będą mogły być czytane przez syntezator w czytniku Kindle’a czy 
też nie. Prosta i niezwykle przydatna funkcja została zablokowana przez 
prawo, odbierając tym samym wielu osobom niepełnosprawnym możli-
wość dostępu do treści, które nie tylko należą im się na takich samych 
prawach, co innym, widzącym, ale za którą byli również gotowi płacić.

Podstawy prawa autorskiego

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy utwór, czyli „każdy przejaw 
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkol-
wiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyraże-
nia”. Od prac naukowych, przez filmy, programy komputerowe, aż po 
notatki zrobione na serwetce w kawiarni – wszystko to podlega ochronie 
na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwór jest 
chroniony prawem autorskim od chwili powstania, bez żadnych wymaga-
nych formalności.

A oto inne ważne pojęcia związane z prawem autorskim:

Domena publiczna.  
Kiedy wygasną majątkowe prawa 
autorskie, utwory przechodzą do 
domeny publicznej. Wtedy roz-
poczyna się ich „drugie życie”, 
stają się dobrem wspólnym.  
Każdy może je ponownie wydać 
bez konieczności proszenia 
o zgodę bądź płacenia ich autoro-
wi czy jego spadkobiercom  
(tak można dziś zrobić na przy-
kład z utworami Bacha  
czy Chopina).

Dzieła osierocone. W przy-
padku dzieła osieroconego nie 
wiadomo czy wygasły do niego 
autorskie prawa majątkowe; nie 
ma również możliwości ustalenia 
tego przez dotarcie do posiadaczy 
praw. Takich utworów nie można 
upublicznić, przez co pozostają 
one zwykle zamknięte w biblio-
tekach, archiwach oraz prywat-
nych zbiorach. Obecnie przy-
gotowywane są zmiany prawne 
mające przewidywać możliwości 

publikowania dzieł osieroconych, 
m.in. w celu ich szerszego udo-
stępnienia i ułatwienia odnalezie-
nia posiadaczy praw.
 
Dozwolony użytek osobisty. 
Dla codziennego życia społecz-
nego być może najważniejszym 
elementem prawa autorskiego 
jest dozwolony użytek, ozna-
czający zakres swobód, które 
w szczególności w edukacji po-
zwalają na sprawne poruszanie 
się po całym dorobku intelektu-
alnym ludzkości.

Prawo cytatu. Prawo cytatu 
to możliwość przytaczania 
w całości lub we fragmentach 
już opublikowanych utworów. 
Prawo nie określa jednoznacz-
nie długości cytatu. Cytat musi 
spełnić następujące warunki:
― być rozpoznawalny;
     jego autorstwo i źródło
     muszą być wyraźnie 
     oznaczone i to w każdym 
     przypadku, w którym się 
     pojawia;
― jego zamieszczenie musi być 
     uzasadnione celem: ma  
     służyć wyjaśnianiu lub  
     nauczaniu, krytycznej  
     analizie lub prawom gatunku 
     twórczości;

― pełni funkcję pomocniczą:  
     ma służyć uzupełnieniu 
     i wzbogaceniu dzieła,  
     nie może go natomiast  
     zastępować ani tworzyć  
     jego zasadniczej konstrukcji.
 
Dozwolony użytek publiczny 
i materiały nie objęte 
ochroną. Dozwolony użytek 
publiczny to możliwość korzy-
stania z dzieła bez konieczności 
pytania jego autora o zgodę. 
Prawo gwarantuje taki dostęp 
ze względu na interes publiczny 
oraz potrzeby kulturalno-oświa-
towe społeczeństwa. W nie-
których przypadkach wymaga 
otrzymania zgody właściciela 
praw majątkowych. Użytek 
publiczny obejmuje m.in. prawo 
cytatu, przedruku, dozwolony 
użytek związany z działalnością 
bibliotek, w celach naukowych 
i prawo korzystania dla osób 
niepełnosprawnych.

Obok dozwolonego użytku 
publicznego istnieją też wyjątki 
w prawie autorskim. Dotyczą 
one materiałów nie objętych 
ochroną takich jak urzędowe 
dokumenty, materiały, znaki 
i symbole, akty normatywne 
i ich urzędowe projekty. Jako 
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Otwartość

Codziennie tworzymy nowe, własne treści i odbieramy, czytamy i prze-
twarzamy treści z zewnętrznego świata. Już od dawna nie jesteśmy tylko 
czytelnikami, użytkownikami i odbiorcami. Wszyscy jesteśmy twórcami 
i potrzebujemy do twórczego funkcjonowania odpowiednich praw.  Jeśli 
zaś wszyscy tworzą, wszyscy też potrzebują podobnych praw  (by tworzyć  
i używać treści).

W Sieci, o czym często zapominamy, obowiązuje dokładnie takie samo 
prawo (w tym prawo autorskie) jak i poza nią. Rzeczywistość korzysta-
nia z treści cyfrowych jest bardzo dynamiczna, prawo mogłoby za nią nie 
nadążać. Dlatego powstały otwarte i wolne licencje. Jest to jeden z mecha-
nizmów, jakie stworzono, aby poradzić sobie z problemem restrykcyjnego 
prawa autorskiego, niedostosowanego do zmiennych warunków internetu.

Tradycyjna ochrona prawno-autorska działa w modelu „wszystkie prawa 
zastrzeżone”, co oznacza, że potrzebujemy zgody autora bądź posiadacza 
praw, by dokonać z jego utworem czegokolwiek, co przekracza dozwo-
lony użytek. Prowadzi to do sytuacji, że praktycznie z niczego, co  jest 
dostępne w Sieci nie możemy skorzystać. Oraz nie wiemy już co nam wol-
no, a czego nie, przy korzystaniu z zasobów internetu. Taka sytuacja jest 
często źródłem nadużyć, np. naruszeń takich jak te, gdy kancelarie  praw-
ne rozsyłają masowe zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, którego 
odbiorcy często nie popełnili, ale nie rozumieją wystosowanych zarzutów, 
więc nie potrafią się przed nimi bronić. Wielu twórców, zarówno zawo-

że materiały te nie są chronione 
prawem autorskim, możemy je 
opublikować bez potrzeby pyta-
nia autorów o zgodę.  
Niestety m.in. z powodu nieusta-
jącego kultu odręcznych pod-
pisów, większość dokumentów 

dowców jak i amatorów, nie chce i nie potrzebuje silnej ochrony prawnej 
i to dzięki nim rośnie siła Otwartych Zasobów w Sieci, czyli takich, które 
są dostępne na podstawie szerszych praw do korzystania z nich niż te, któ-
re oferuje Ustawa, np. można je kopiować, rozpowszechniać i/lub mody-
fikować. W praktyce oznacza to dostępność na jednej z licencji Creative 
Commons (najbardziej popularnych), licencji GNU FDL lub innej. Przy-
kładowy twórca  muzyk, który chce, aby jego utwór można było swobod-
nie remiksować, wybiera odpowiednią licencję i informuje o niej np. na 
stronie, z której pobieramy utwór. Jeśli odbiorca nie przekracza warunków 
jakie daje mu licencja, nie musi się pytać o zgodę na dalsze wykorzystanie, 
zawsze jednak musi podać informacje o autorze oraz o licencji, na bazie 
której korzysta z utworu.
 

Otwarte licencje

Licencje Creative Commons to jeden z najpopularniejszych i najprostszych 
sposobów określania warunków, na jakich można korzystać z czyichś utwo-
rów. Creative Commons ułatwia dzielenie się twórczością, stosując zasadę 
„pewne prawa zastrzeżone”. Publikując swoje dzieło – raport, piosenkę czy 
zdjęcie – autor sam określa warunki, których spełnienia oczekuje od użyt-
kowników w zamian za możliwość korzystania z utworu.

Wszystkie licencje Creative Commons posiadają cechy wspólne (jest nią np. 
poszanowanie praw autorskich osobistych, czyli konieczność podania in-
formacji o autorze utworu, z którego korzystamy) oraz dodatkowe warunki 
wybrane przez licencjodawcę (czy twórcę). Twórca, korzystając z licencji, 
zawsze zachowuje prawa autorskie, a jednocześnie umożliwia innym ko-
piowanie i rozpowszechnianie swojego utworu. Dodatkowo może określić 
czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie w warunkach nie-
komercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależnych. 

urzędowych publikowana jest 
w formie skanów. W związku 
z tym są one niedostępne tech-
nologicznie, wymagają dodat-
kowej pracy, by można było je 
przeszukiwać bądź by mogły być 
czytane przez syntezatory mowy.
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Korzystanie z licencji jest proste i nie wymaga wizyty u prawnika. Wystar-
czy oznaczyć utwór odpowiednią informacją i symbolem licencji. Taki tekst 
i ikonę możemy wygenerować na stronie www.creativecommons.pl, w za-
kładce „wybierz licencję” (http://creativecommons.pl/wybierz-licencje/). 
Wygenerowany na stronie fragment kodu .html powinniśmy dodać do kodu 
strony internetowej, na której umieszczamy publikację. Dzięki temu pojawi 
się na niej ikonka licencji i odnośnik do jej treści.

Jeśli chcemy opublikować na licencji CC naszą całą stronę internetową,  
warto tę informację umieścić w jej stopce. Przykładowa treść takiej stopki 
może brzmieć:
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są 
dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. 
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz imię nazwisko autora/nazwa insty-
tucji.

W przypadku pojedynczego utworu zapis licencji powinien składać się  z in-
formacji o autorze i rodzaju licencji, zgodnie z takim schematem:

[Lista autorów], licencja: [CC-BY 3.0 Polska]
(link do: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl)

Warto pamiętać, że w przypadku publikacji drukowanych musimy podać pe-
łen link do treści licencji, tak aby każdy odbiorca mógł ją znaleźć.

Gdzie publikować materiały na CC?

Poza poprawnym oznakowaniem dokumentów i multimediów w sa-
mych plikach, można też skorzystać z serwisów zawierających różnego 
rodzaju media, które umożliwiają oznakowanie materiałów licencjami 
CC. W większości z nich znaleźć można również mnóstwo ciekawych 

Użycie niekomercyjne – pozwala na kopiowanie, rozpro-
wadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu objętego 
prawem autorskim oraz opracowanie na jego podstawie 
utworów zależnych jedynie do celów niekomercyjnych.

Na tych samych warunkach – pozwala na rozprowadza-
nie utworów zależnych jedynie na licencji identycznej do 
tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Bez utworów zależnych – pozwala na kopiowanie, rozpro-
wadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie 
w jego oryginalnej postaci; tworzenie utworów zależnych 
nie jest dozwolone.

O licencjach możemy myśleć jak o klockach, które układamy jeden na dru-
gim. Podstawą tej budowli z klocków w przypadku każdej licencji jest za-
wsze warunek „Uznanie autorstwa”, a to które warunki znajdą się nad nim 
(a także ile spośród możliwych warunków) zależy już tylko od autora.

Najprostsza licencja składa się tylko z warunku „Uznanie autorstwa”.

Uznanie autorstwa – pozwala na kopiowanie, rozprowa-
dzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu objętego 
prawem autorskim oraz opracowanie na jego podstawie 
utworów zależnych pod warunkiem, że zostanie przywoła-
ne nazwisko autora pierwowzoru.

Warunki licencji Creative Commons: Jak samemu opublikować treść w otwarty sposób?
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materiałów dostępnych na licencjach CC, do swobodnego wykorzysta-
nia. Do najpopularniejszych tego rodzaju miejsc należą serwisy: Flickr 
(http://www.flickr.com/) dla fotografii, Vimeo (https://vimeo.com/) dla 
wideo, Soundcloud (https://soundcloud.com/) i Jamendo (http://www.
jamendo.com/pl/) dla muzyki.

Jak wykorzystywać zasoby na licencjach CC?

Wykorzystanie materiału dostępnego na licencji CC jest równie proste. 
Przestrzegając zasad licencji, trzeba koniecznie przy każdym wykorzy-
staniu takiego utworu (czy to na stronie czy w publikacji) podać nazwi-
sko lub pseudonim autora, którym on się posługuje, źródło (najczęściej 
jako linki), z którego pochodzi utwór oraz rodzaj licencji, na której zo-
stał udostępniony.
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aterialne wytwory kultury nie są i nie muszą być jedy-
nie niezmiennymi formami. Mogą się one stać narzę-
dziem do twórczego odkrywania nie tylko przeszłości, 
ale i teraźniejszości. Dzięki wolnym licencjom nie je-

steśmy zmuszeni do oglądania ich tylko w muzeum lub archiwum, ale 
mamy je na wyciągnięcie ręki (a właściwie - kliknięcie myszką). Po-
nadto, często możemy je również modyfikować i rozpowszechniać.

Działania wokół dziedzictwa nie ograniczają się do korzystania wyłącz-
nie z wiekowych źródeł, często mogą one wymagać również materiałów 
współczesnych, także jako uzupełnienia dla tych pierwszych. Dlatego też 
w poniższym wykazie źródeł znaleźć możecie różne typy zasobów o róż-
nych datach powstania.

Wyszukiwarka Creative Commons umożliwia znalezienie różnych treści 
dostępnych na licencjach CC, które zostały udostępnione w innych serwi-
sach. Dzięki temu, za jednym razem można przeszukać zasoby Europe-
any, Flickra, Fotopedii, Google, Google Images, Jamendo, Open Clip Art 
Library, SpinXpress, Wikipedia Commons, You Tube, Pixabay, ccMixter 
oraz Soundcloud. http://search.creativecommons.org/?lang=pl

22

Otwarte zasoby 
dziedzictwa

M



24 25

Krótki przegląd powyższych serwisów:

Europeana – biblioteka cyfro-
wa, wirtualne muzeum i archi-
wum mające za cel udostępnie-
nie dziedzictwa kulturowego 
i naukowego Europy w internecie.

Flickr – serwis, w którym 
można gromadzić i udostępniać 
swoje zdjęcia. Najbogatsze źró-
dło zdjęć na licencjach Creative 
Commons. 

Google Images – w znanej 
wszystkim przeglądarce możesz 
wybrać opcję szukania jedynie 
zdjęć na licencjach Creative 
Commons (wyszukiwanie za-
awansowane).

Jamendo – serwis poświęcony 
muzyce, którą bez ograniczeń 
możesz ściągać i wykorzystywać 
do swoich celów.

Open Clip Art Library – strona 
internetowa, na której znajdziesz 
proste znaki graficzne, tzw. kli-
party. Cała zawartość strony jest 
dostępna w domenie publicznej.

Wikimedia Commons – 
wszystkie zdjęcia, ilustracje, 
filmy oraz dźwięki dostępne 
na Wikipedii są zebrane w tym 
serwisie. Jak sama Wikipedia, 
wszystko dostępne na licencji 
Creative Commons Uznanie 
Autorstwa-Na tych Samych 
Warunkach.

YouTube – wybierając wyszuki-
wanie zaawansowane znajdziesz 
tam filmy na licencji Creative 
Commons udostępniane przez 
użytkowników serwisu.

Pixabay – źródło ponad 290 000 
zdjęć, grafik wektorowych oraz 
rysunków gotowych do użycia.

ccMixter – muzyka na wolnych 
licencjach.

Soundcloud – serwis stworzony 
dla muzyków, którzy chcą zapre-
zentować swoją pracę szerszemu 
gronu. Część z nich udostępnia-
nych jest na licencjach Creative 
Commons.

Inne serwisy:

POLONA  
(http://polona.pl) -  jest porta-
lem, który udostępnia w Sieci 
zasoby Biblioteki Narodowej. To 
jednak nie kolejna i podobna do 
pozostałych biblioteka cyfrowa. 
Znaleźć tam można nie tylko  
czasopisma i książki (w tym 
skany rękopisów od VIII w.), 
ale też nuty, grafiki, fotografie, 
mapy czy pocztówki. Wszystko 
można ściągnąć na swój kompu-
ter i wykorzystywać ponownie 
(w zakresie określonym według 
dołączonej do utworu licencji – 

w przeważającej większości są 
to zbiory należące do domeny 
publicznej). Polona ciągle się 
rozbudowuje i – co najważniej-
sze – w zupełnie niespotykany 
wcześniej w Polsce (a nawet 
na świecie!) sposób prezentuje 
swoje zasoby. Przepisy z osiem-
nastowiecznych książek kuchar-
skich? Skany książek, o których 
jedynie słyszeliście? Pocztówki 
z międzywojennych kurortów? 
Żaden problem. Znajdziecie tam 
wszystko.
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nstytucje kultury takie jak muzea, archiwa czy biblioteki 
od wieków odpowiedzialne są za gromadzenie, przecho-
wywanie i promowanie dziedzictwa kultury wśród jak naj-
większej liczby osób. Dzięki rozwojowi nowych technolo-

gii w ciągu ostatnich lat ta ważna misja nabrała nowego znaczenia. 
Teraz kultura jest krzewiona poprzez pliki, które można z łatwością 
skopiować, przetworzyć, wrzucić na bloga czy udostępnić znajo-
mym na portalu społecznościowym. Digitalizacja i udostępnianie 
cyfrowych zasobów sprawiły, że mogą one zostać wykorzystane 
przez użytkowników w przestrzeni internetu. Upowszechnianie zdi-
gitalizowanych zasobów w internecie otwiera perspektywę nowych 
sposobów budowania relacji pomiędzy instytucjami i ich odbiorca-
mi, a także nowe możliwości zaangażowania użytkowników w treści 
związane z szeroko rozumianym dziedzictwem. Ponadto, techno-
logia sprawiła, że zmienił się także sposób postrzegania zasobów 
kultury - nie stanowią one jedynie balastu dla budżetu państwa, ale 
także szansę na rozwój oraz katalizator zmian społecznych i gospo-
darczych.

Ponowne wykorzystanie zasobów dziedzictwa otwiera szansę dla sze-
rokiej gamy działań, na których skorzystać mogą znacząco zarówno 
instytucje udostępniające te zasoby, jak i ich odbiorcy. Remiksowanie 
i przetwarzanie zdigitalizowanych zasobów stymuluje zarówno kre-
atywność tych, którzy w oparciu o nie tworzą własne dzieła i zasoby, 
jak i sam proces cyrkulacji zdigitalizowanych treści oraz udostęp-
nionych materiałów, zwiększając przy tym zasięg ich oddziaływania. 

Remiks2 
zasobów 

dziedzictwa
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I

² Rozdział powstał na podstawie publikacji Centrum Cyfrowego: K. Rybicka, H. Rymar, A. Tarkowski, 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Nowe wyzwania dla instytucji kultury, Warszawa 2014.
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Cyfrowy czyn społeczny 
– czyli jak działa  
crowdsourcing?

yobraźmy sobie, że mamy do wykonania bardzo 
rozbudowane, dość skomplikowane i czasochłonne 
zadanie, wymagające zaangażowania ludzi o zróż-
nicowanej wiedzy i umiejętnościach. Dodatkowo, 

nie możemy pozwolić sobie na zatrudnienie armii ekspertów i cze-
kanie miesiącami na efekty ich pracy. Na szczęście z pomocą czę-
sto przychodzi internet, a dokładnie nowe modele współpracy, które 
dzięki niemu powstały. Jednym z nich jest właśnie crowdsourcing. 
Termin ten powstał przez analogię do outsourcingu, dla opisania 
działań, w których rozproszoną pracę zleca się dużej grupie inter-
nautów. Oczywiście nie każda współpraca w Sieci to crowdsourcing. 

Możemy o nim mówić, jeśli:
– zdefiniowany problem lub zadanie daje się łatwo podzielić na wiele 
   mniejszych części i zadań,
– praca nie jest zlecona konkretnym osobom, lecz publicznie ogłoszona 
   w Sieci - umożliwiając zaangażowanie tym osobom, które są zainte-
   resowane,
– zadania, nawet o charakterze eksperckim, mogą być wykonane przez 
   nieprofesjonalistów, umożliwiając zaangażowanie szerokiej rzeszy 
   osób,
– często wykorzystywana jest wiedza lokalna, posiadana przez amato-
   rów będących w miejscach, w które nie dotrą eksperci.

Przykładem takiego projektu są właśnie Otwarte Zabytki. Rozbudo-
wane zadanie, jakim jest uzupełnienie informacji o ponad 75 tys. za-
bytków, które znajdują się w Rejestrze, zostało podzielone na mniejsze 
części (każdy zabytek ma swoją osobną stronę internetową, a poszcze-
gólne elementy profilu można uzupełniać niezależnie), a do pomo-
cy zostali zaproszeni wszyscy internauci – za pośrednictwem serwisu  
otwartezabytki.pl.

W
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Zadania najczęściej zlecane uczestnikom projektów crowdsour-
cingowych, to:
– transkrypcja (np. skanów starych rękopisów) 
– tworzenie i dodawanie treści (np. uzupełnianie haseł w Wikipedii  
   czy opisów zabytków w Otwartych Zabytkach)
– tagowanie
– korekta treści (np. sprawdzanie poprawności plików tekstowych 
   wytworzonych w trakcie skanowania)
– kontekstualizacja
– katalogowanie
– geolokalizacja / mapowanie (np. “opisywanie świata” w ramach  
   projektu Wikimapia czy Open Street Map)
– linkowanie

Crowdsourcing nie jest po prostu sposobem na oszczędzanie poprzez 
zlecenie innym pracy. W wielu wypadkach celem jest dotarcie do roz-
proszonej wiedzy dostępnej w społeczeństwie. W innych sytuacjach 
wartością jest angażowanie osób w projekty, którymi mogą się dalej in-
teresować po zakończeniu prac społecznościowych.
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Scenariusze: inspiracje 
i pomysły do działania 

wokół lokalnego  
dziedzictwa

32

ddajemy w Wasze ręce scenariusze zajęć oraz mate-
riały będące wsparciem dla takich działań, jak przy-
gotowanie i prowadzenie gier miejskich, czy wykorzy-
stywanie serwisu otwartezabytki.pl we wszelkiego 

typu działaniach edukacyjnych i animacyjnych. Tworzony przez 
nas otwarty obywatelski katalog zabytków jest zaproszeniem do 
podejmowania działań mających na celu upowszechnianie wiedzy 
o lokalnym dziedzictwie oraz dzielenie się nią w sposób otwarty. 
Zamieszczone tu materiały możecie więc wykorzystać do własnych 
celów lub potraktować jako inspirację do przygotowania swoich sce-
nariuszy i programów.

Poniższe scenariusze obejmują działania adresowane do różnych grup 
wiekowych. Stanowią one zarówno gotowe materiały, jak i przykłado-
we schematy, które mogą zostać zaadaptowane do potrzeb konkretnych 
grup. W zależności od tego, czy odbiorcami działań są mieszkańcy więk-
szych ośrodków miejskich, czy mniejszych miejscowości, uwzględnić 
można zarówno obiekty zabytkowe znajdujące się w rejestrze i serwisie, 
jak i te, które do niego nie należą, ale są przez lokalną społeczność roz-
poznawane jako istotne.  Scenariusze te mogą zostać wykorzystane pod-
czas zajęć z uczniami najstarszych klas szkoły podstawowej oraz gim-
nazjum, inne - zwłaszcza gra miejska i spacer - stanowią propozycję dla 
osób dorosłych lub rodzin z dziećmi, a także osób starszych.  Wszystkie 
one starają się łączyć aktywne spędzanie czasu z wykorzystaniem no-
wych technologii do dzielenia się rozproszoną społecznie wiedzą oraz 
tworzenie materiałów przydatnych innym (trasy spacerowe, katalog za-
bytków, baza danych dotycząca stanu materialnego obiektów). Ponadto, 
propozycje adresowane do dzieci i młodzieży kładą nacisk na zajęcia 
uwrażliwiające na najbliższe otoczenie i lokalne dziedzictwo oraz po-
tencjał wykorzystania technologii także w ramach zajęć dodatkowych 
i pozalekcyjnych. Obok wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa, mogą 
się one stać punktem wyjścia do poruszenia zagadnień cyfryzacji dzie-
dzictwa, tworzenia społecznych archiwów, aktywizowania społeczności 
lokalnej, dzielenia się wiedzą czy promocji swojego regionu.

O
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Czas trwania zajęć:  
90 min (2 jednostki lekcyjne)

Odbiorcy:  
uczniowie gimnazjum,
opcjonalnie: starsi uczniowie szkoły podstawowej na zajęciach 
pozalekcyjnych

Treści programowe:
― lokalne zabytki historyczne;
― historia zabytków, informacje o nich, lokalizacja zabytków;
― zastosowanie nowych technologii przy tworzeniu bazy danych 
     Otwarte Zabytki
― wykorzystanie aplikacji na Androida;
― ocena stanu zachowania zabytków.

Cele ogólne: 
― poznanie przez uczniów wybranych zabytków regionu, poszerzenie wiedzy    
     na temat historii lokalnej;
― nabycie umiejętności nazywania, opisywania, umiejscawiania na mapie 
     oraz określania czasu powstania zabytku;
― zapoznanie się z bazą zabytków Otwarte Zabytki oraz z dołączoną 
     aplikacją na Androida; 
― kształtowanie umiejętności pozyskiwania wiedzy ze źródeł tradycyjnych  
     i cyfrowych;
― kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Scenariusz 1
Temat zajęć:

Stan zachowania zabytków regionalnych  
– lekcja z wykorzystaniem aplikacji mobilnej   

Otwarte Zabytki

Cele szczegółowe: 
Po skończonej lekcji uczeń:
― nazywa i opisuje najważniejsze (wybrane) zabytki historyczne regionu;
― umiejscawia w czasie oraz lokalizuje na mapie poszczególne zabytki;
― lokalizuje zabytki w terenie;
― potrafi opisać stan zachowania poszczególnych zabytków;
― wie, jak znaleźć i w jaki sposób uzupełniać katalog zabytków na portalu  
     www.otwartezabytki.pl;
― potrafi obsługiwać aplikację Otwarte Zabytki.

Metody: 
Wykład problemowy, opis, pokaz, metody aktywizujące (dyskusja  
dydaktyczna), burza mózgów, zajęcia praktyczne (zajęcia w pracowni  
komputerowej, zajęcia w terenie).

Pomoce: 
Rzutnik, prezentacje multimedialne, komputer, urządzenie z zainstalowanym 
systemem Android, internet.

Forma pracy:
― praca indywidualna,
― praca w grupie.
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Część I  lekcji (45 min): 
― podanie tematu lekcji oraz określenie celów i efektów;
― wprowadzenie w temat;
― wspólne wybranie 3 ważnych dla regionu zabytków  
     (najlepiej w bliskiej odległości od siebie) oraz wskazanie ich położenia  
     i historii;
― zapoznanie z portalem Otwarte Zabytki oraz sprawdzenie, czy dane zabytki 
     już istnieją w bazie. W przypadku, gdy zabytki nie widnieją w bazie – wpi 
     sanie ich oraz uzupełnienie podstawowych informacji;
― omówienie aplikacji Otwarte Zabytki, wgranie aplikacji na urządzenia 
     posiadające system Android (przynajmniej jeden na grupę).

Aplikacja służy do oceny stanu, w jakim fizycznie znajduje się budynek.  
Jej obsługa polega na przejściu krok po kroku przystępnego i zrozumiałego  
dla młodzieży formularza (przykładowe pytanie: czy fasada budynku poro-
śnięta jest mchem), można również ilustrować odpowiedzi wykonanymi na 
miejscu zdjęciami. Darmowa aplikacja działa na urządzeniach z systemem 
Android i dostępna jest w sklepie Google Play pod adresem: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.otwartezabytki.
android&hl=pl

Scenariusz 1
Temat zajęć:

Stan zachowania zabytków regionalnych  
– lekcja z wykorzystaniem aplikacji mobilnej   

Otwarte Zabytki

Przebieg lekcji:

Część II  lekcji (45 min):
― wyjście w teren (wspólne wyjście ze szkoły lub spotkanie pod umówionym  
     zabytkiem);
― odnalezienie zabytku przy użyciu aplikacji na Androidzie (w przypadku   
     braku internetu nadanie takiej samej nazwy dla zabytku, jak w portalu,  
     dane można zbierać również offline);
― zrobienie zdjęcia/serii zdjęć zabytkowi;
― udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w aplikacji dotyczące zabytku  
     (wygląd, stan zachowania);
― ocenienie stanu zachowania zabytku (w skali 1-10);
― po zakończeniu wypełniania ankiety, zatwierdzenie wyboru i wysłanie do 
     bazy Otwarte Zabytki;
― przejście do kolejnego zabytku i wykonanie tej samej procedury;
― po zakończeniu wspólne podsumowanie działania aplikacji, wskazanie wad  
     i zalet, a także zaproponowanie zmian;
― omówienie stanu, w jakim znajdują się okoliczne zabytki, podjęcie  
     ewentualnych decyzji co do dalszych działań na rzecz ich ochrony.
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Czas zajęć:  
6 jednostek lekcyjnych (4 spotkania po 45 min i jedno 90 min).

Odbiorcy:
uczniowie gimnazjum,

Cele projektu:
Celem projektu jest zapoznanie uczniów gimnazjum z lokalną historią i zabyt-
kami poprzez wykonywanie praktycznych zadań w terenie oraz zastosowanie 
nowych technologii tj. portale internetowe, fotografia cyfrowa itd. Jednym 
z celów mini-projektu jest współtworzenie katalogu zabytków na portalu 
www.otwartezabytki.pl, zbierającego i upowszechniającego wiedzę  
o zabytkach.

Połączenie obu elementów: wiedzy i technologii pozwala na zachowanie  
i przekazanie wiedzy kolejnym pokoleniom. Elementem kończącym projekt 
jest powstanie przewodnika po zabytkach stworzonego przez uczniów, który 
upowszechniany będzie na portalu „Otwartych Zabytków”, jak także na stro-
nie internetowej szkoły.

Scenariusz 2
Temat projektu:

(w tym 5 spotkań)
Historia zaklęta w zabytku. 

Otwarte zabytki – sztuka zachowywania przeszłości 
za pomocą nowych technologii.

Temat zajęć:
Moja mała ojczyzna. Zabytki historyczne naszego regionu.

Czas:
45 min.

Odbiorcy:
uczniowie gimnazjum

Treści programowe:
― lokalne zabytki historyczne,
― historia zabytków, informacje o nich, lokalizacja zabytków.

Cele ogólne:
― poznanie przez uczniów najcenniejszych zabytków regionu, poszerzenie  
     wiedzy na temat historii lokalnej,
― nabycie umiejętności nazywania, opisywania, umiejscawiania na mapie  
     oraz określania czasu powstania zabytku,
― kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Cele szczegółowe:
Po skończonej lekcji uczeń:
― zna historię regionu na poziomie szkoły gimnazjalnej,
― nazywa i opisuje najważniejsze zabytki historyczne regionu,
― umiejscawia w czasie oraz lokalizuje na mapie poszczególne zabytki.

Scenariusz 2
Temat projektu:

Historia zaklęta w zabytku. 
Otwarte zabytki – sztuka zachowywania przeszłości 

za pomocą nowych technologii.
Lekcja 1

cd.
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Cele szczegółowe:
Po skończonej lekcji uczeń:
― zna historię regionu na poziomie szkoły gimnazjalnej,
― nazywa i opisuje najważniejsze zabytki historyczne regionu,
― umiejscawia w czasie oraz lokalizuje na mapie poszczególne zabytki.

Metody:
wykład problemowy, opis, metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna), 
burza mózgów.

Pomoce: 
ilustracje, plansze, mapa ścienna.

Forma pracy:
― praca indywidualna,
― praca w grupie.

Przebieg lekcji:
― sprawy organizacyjne (sprawdzenie obecności);
― zapisanie tematu lekcji;
― przedstawienie krótkiej historii regionu w kilku punktach na podstawie 
    5 zabytków istniejących w katalogu Otwartych Zabytków i 5 które nie są 
    skatalogowane;
― podzielenie uczniów na 2-4 osobowe grupy (w zależności od wielkości   
     klasy i liczby zabytków, które zostaną wykorzystane w projekcie). W ramach  
     grup uczniowie mają za zadanie wypisać jak najwięcej informacji na temat   
     zabytków (podać nazwę, lokalizację, jeśli wcześniej słyszeli, podać datę powsta-
     nia zabytku ewentualnie historię związaną z jego wzniesieniem);
― wspólna dyskusja, podczas której uczniowie przedstawiają znane im 
     z autopsji lub opowieści zabytki;
― pod koniec lekcji nauczyciel informuje, że kolejne zajęcia przyjmą formę 
     gry terenowej    
     trwającej 90 min (2 godz. lekcyjne). Uczniowie mają za zadanie wziąć 
     ze sobą aparaty cyfrowe (jeden na grupę) oraz notesy i długopisy. 
     Nauczyciel podaje miejsce i czas zbiórki, np. szkoła, rynek itd.

Temat zajęć:
Szlakiem zabytków z przeszłości – gra terenowa

Czas:
90 min.

Odbiorcy:
uczniowie gimnazjum

Treści programowe:
― lokalne zabytki historyczne – praca w terenie,
― historia zabytków, informacje o nich, lokalizacja zabytków na mapie,
― praca własna uczniów, zajęcia praktyczne, sporządzanie zdjęć, ocenianie  
     stanu zabytków.

Cele ogólne:
― poznanie przez uczniów najcenniejszych zabytków regionu, poszerzenie 
     wiedzy na temat historii lokalnej;
― nabycie umiejętności nazywania, opisywania, umiejscawiania na mapie 
     oraz określania czasu powstania zabytku;
― zapoznanie się z zabytkami w terenie, sporządzenie dokumentacji fotogra-
     ficznej zabytków oraz oceniania stanu ich zachowania;
― kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Scenariusz 2
Temat projektu:

Historia zaklęta w zabytku. 
Otwarte zabytki – sztuka zachowywania przeszłości 

za pomocą nowych technologii.
Lekcja 2

cd.
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Cele szczegółowe:
Po skończonej lekcji uczeń potrafi:
― wskazywać zabytki lokalne w terenie;
― sporządzać dokumentację fotograficzną zabytków;
― opisywać zabytki, które znajdują się w terenie;
― umiejscawiać w czasie oraz lokalizować na mapie poszczególne zabytki.

Metody:
gra terenowa.

Pomoce: 
mapy (np. Google Maps, mapy na licencji CC Creative Commons), wydruki 
zawierające informacje o zabytkach, aparaty, krzyżówki, puzzle, układanki 
literowe, taśma, nożyczki, aparaty fotograficzne.

Forma pracy:
― praca indywidualna,
― praca w grupie.

Przebieg lekcji:
Przed przystąpieniem do gry terenowej, nauczyciel musi ją odpowiednio 
przygotować m.in. wyznaczyć trasę dla każdej grupy, uwzględniając zabytki 
omawiane na poprzedniej lekcji, przygotować krzyżówki, puzzle, układanki itp.
― Sprawy organizacyjne (sprawdzenie obecności).
― Wytłumaczenie reguł gry.
― Każda grupa otrzymuje mapkę regionu z zaznaczonym pierwszym punktem  
    (mapy można pobrać bez naruszenia praw autorskich z Google Maps lub ze 
    stron oznaczonych licencją CC Creative Commons) Pod mapkami powinna 
    być wyszczególniona legenda, zawierająca cyfry odpowiadające kolejnym 
    zabytkom, pod którymi uczniowie powinni wpisać w odpowiedniej kolejno-
    ści zabytki, do których dotarli, a także powinni je zaznaczyć na mapie 
    zgodnie z legendą. 
np. 1. Kościół Św. Jerzego (uczniowie sami wpisują nazwę zabytku, do którego 
aktualnie dotarli w ramach gry terenowej, cyfrę 1 mają zaś nanieść na mapę 
w miejscu odpowiadającym faktycznemu położeniu Kościoła):

― W każdym punkcie, do którego dochodzą uczniowie, powinny być umiesz- 
     czone informacje o danym zabytku (może być to w formie wydruków). 
     Uczniowie mają za zadania zapoznanie się z nimi. Następnie uczniowie 
     udają się do kolejnego zabytku. Wskazówką dotyczącą  kolejnego punktu    
     mogą to być np.:
a) hasło krzyżówki np. Ruiny Zamku (krzyżówka powinna być związana 
    tematycznie z grą terenową i zabytkami),
b) układanka z puzzli przedstawiająca konkretny zabytek np. pomnik,
c) układanka z literek, z których należy ułożyć nazwę kolejnego zabytku np. 
    kamienica im. ...,
d) zagadka, której odpowiedzią jest kolejny zabytek,
e) rozszyfrowanie skrótu i miejsce z nim związane np. KOP – Korpus Ochrony 
    Pogranicza itd…
― Wszystkie informacje powinny znajdować się w pobliżu zabytków, być  
     wyraźnie zaznaczone np. dużą kartką, zadania powinny być w kopercie,  
     do której po jego wykonaniu wraca zawartość. W celu upewnienia się, 
     iż uczniowie dotarli do wszystkich punktów, można zamieścić listę, na  
     którą wpisują się osoby przybywające na punkt.
― Każda grupa ma za zadanie dokładniejszej analizy dwóch zabytków, w tym  
     musi zebrać jak największą ilość informacji o danych dwóch zabytkach, 
     sporządzić zdjęcia zabytków, ocenić ich materialny stan tzn. określić czy  
     zabytki są w stanie dobrym, czy może nadają się do renowacji itd. np. gr. 1 
     musi szczegółowo opisać zabytki oznaczone na mapce numerami 1 i 3,  
     grupa 2 – zabytki 2-4 itd… wszystko zależy od liczby grup i ilości zabytków.7
― po przebyciu wszystkich punktów gry terenowej uczniowie spotykają się  
     w ustalonym miejscu (wcześniej powinni zostać poinformowani o czasie zakoń- 
     czenia np. gra rozpoczyna się o godz. 14.00, ostateczne zakończenie 15.30),
― podsumowaniem może być krótki test z zapamiętanych wiadomości, może  
     mieć on formę otwartą lub zamkniętą np.
a) Kościół świętego Jerzego został zbudowany w:
― XIV w.
― XVI w.
― XVI/XVII w
b) Dwór w Krasnogrudzie należał do rodziny……………………..
― wspólne sprawdzenie odpowiedzi, ogłoszenie zwycięzcy, wygrywa ta grupa 
     która wykonała wszystkie zadania oraz uzyskała największą ilość punktów z testu.
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Temat zajęć:
„Otwarte zabytki” – nowe technologie w służbie ochrony zabytków lokalnych

Czas:
45 min.

Odbiorcy:
uczniowie gimnazjum

Treści programowe:
― nowe technologie w inwentaryzowaniu zabytków,
― historia zabytków, informacje o nich, lokalizacja zabytków.

Cele ogólne:
― zastosowanie nowych technologii przy tworzeniu bazy danych Otwarte 
     Zabytki; 
― ukazanie nowych technologii stosowanych przy rejestrze zabytków 
     tj. portale internetowe, fotografia cyfrowa, programy do tworzenia  
     prezentacji;
― kształtowanie umiejętności pozyskiwania wiedzy ze źródeł tradycyjnych  
     i cyfrowych;
― kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Scenariusz 2
Temat projektu:

Historia zaklęta w zabytku. 
Otwarte zabytki – sztuka zachowywania przeszłości 

za pomocą nowych technologii.
Lekcja 3

Cele szczegółowe:
Po skończonej lekcji uczeń:
― nazywa i opisuje najważniejsze zabytki historyczne regionu;
― umiejscawia w czasie oraz lokalizuje na mapie poszczególne zabytki;
― znajduje zabytki oraz uzupełnia katalog z nimi na portalu 
     www.otwartezabytki.pl 
     (dodaje zabytek, zdjęcie, lokalizację itd.);
― wykorzystuje informacje pozyskane ze źródeł tradycyjnych i cyfrowych;
― wykorzystuje w swojej pracy nowe technologie w tym internet, fotografię 
     cyfrową oraz programy do tworzenia prezentacji np. PowerPoint.

Metody:
pokaz, zajęcia praktyczne (wskazana pracownia komputerowa).

Pomoce:  
prezentacja, komputer, rzutnik, foldery wykorzystywane podczas gry tereno-
wej, zdjęcia zabytków.

Forma pracy: 
― praca indywidualna,
― praca w grupie.

Przebieg lekcji: 
― Sprawy organizacyjne (sprawdzenie obecności).
― Podsumowanie gry terenowej.
― Uczniowie pozostają w tych samych grupach.
― Nauczyciel przedstawia uczniom portal www.otwartezabytki.pl. Tłumaczy, 
     czym i do czego służy portal i dlaczego inwentaryzowanie i udostępnianie 
     zabytków jest tak ważne (np. poprzez zachowanie wiedzy o zabytkach dla 
     przyszłych pokoleń). Nauczyciel pokazuje, w jaki sposób działa baza da-
     wnych „otwarte zabytki”, jak z niej korzystać, wyszukiwać zabytki, doda-
     wać je, a także ich opisy i zdjęcia. Nauczyciel wraz z uczniami wprowadza  
     do bazy jeden wcześniej przygotowany zabytek. 

cd.
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― Uczniowie podzieleni na grupy sprawdzają, które z zabytków poznanych 
     podczas gry terenowej, istnieją już w katalogu, a które jeszcze nie.  
     Uczniowie mają za zadanie wprowadzić informacje o zabytkach pozyskane 
     podczas gry terenowej (każda grupa podczas gry miała szczegółowo do  
     opracowania 2 zabytki – jeden będący w bazie, drugi nie). Uczniowie 
     wprowadzają nazwę zabytku, opis, materialny stan zachowania, lokalizują 
     zabytek na mapie, dodają zdjęcie itd. W przypadku, gdy drugi zabytek 
     istniał już wcześniej w katalogu, a jest możliwość poszerzenia   
     wiedzy o nim, wówczas wskazane jest uzupełnienie wiedzy (nauczyciel 
     może także przydzielić każdej z grup 2 dowolne zabytki poznane w ramach 
     gry terenowej w celu wprowadzenie do katalogu, może się to odbywać na   
     zasadzie losowania zabytków).
― Zadanie domowe: przygotowanie krótkiej prezentacji (może być 
     multimedialna) na temat zabytków umieszczonych w katalogu „Otwartych 
     zabytków” z uwzględnieniem wszystkich elementów wykorzystanych 
     podczas wcześniejszej pracy.

Temat zajęć:
Historia zaklęta w zabytku - prezentacje

Czas:
45 min.

Odbiorcy:
uczniowie gimnazjum

Treści programowe:
― lokalne zabytki historyczne – prezentacja pozyskanej wiedzy;
― nowe technologie – zastosowanie programów komputerowych w procesie 
     prezentowania wiedzy;
― trasa zwiedzania zabytków lokalnych.

Cele ogólne:
― poznanie przez uczniów najcenniejszych zabytków regionu, poszerzenie 
     wiedzy na temat historii lokalnej;
― prezentowanie wykonanej pracy na forum publicznym;
― zastosowanie nowych technologii w celu upowszechniania pozyskanej 
     wiedzy;
― kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Scenariusz 2
Temat projektu:

Historia zaklęta w zabytku. 
Otwarte zabytki – sztuka zachowywania przeszłości 

za pomocą nowych technologii.
Lekcja 4
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Cele szczegółowe:
Po skończonej lekcji uczeń:
― zna najważniejsze zabytki regionu, wymienia je, lokalizuje na mapie,  
     opisuje ich historię itd.;
― prezentuje pozyskane w trakcie poprzednich lekcji informacje o zabytkach  
     i sposobach ich upowszechniania;
― proponuje trasę szlakiem najciekawszych zabytków regionu.

Metody:
pokaz, opis, metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna), burza mózgów.

Pomoce: 
rzutnik, komputer, prezentacje, mapy (w formie cyfrowej lub drukowanej).

Forma pracy:
― praca indywidualna,
― praca w grupie.

Przebieg lekcji:
― sprawy organizacyjne (sprawdzenie obecności);
― krótkie 5 min. grupowe prezentacje zabytków (np. w formie prezentacji 
     multimedialnej). Prezentacje powinny zawierać: nazwę i opis zabytku, 
     mapę z lokalizacją, informacje o stanie zachowania zabytku, zdjęcie itd.);
― praca w grupach – zaproponowanie najatrakcyjniejszej trasy zwiedzania 
     zabytków;
― dyskusja - wybranie najciekawszej trasy;
― poinformowanie uczniów o przygotowywaniu przewodnika po zabytkach 
     w formie multimedialnej na kolejnych zajęciach.

Temat zajęć:
Śladami lokalnych zabytków – tworzenie trasy po najciekawszych  
zabytkach regionu

Czas:
45 min.

Odbiorcy:
uczniowie gimnazjum

Treści programowe:
― historia zabytków, informacje o nich, lokalizacja zabytków,
― trasa zwiedzania najciekawszych zabytków regionu.

Cele ogólne:
― poznanie przez uczniów najcenniejszych zabytków regionu, poszerzenie 
     wiedzy na temat historii lokalnej,
― wykorzystywanie nowych mediów w celu upowszechniania wiedzy
     o zabytkach.

Cele szczegółowe:
Po skończonej lekcji uczeń:
― zna zabytki regionu, ich proweniencję, lokalizację itd.,
― proponuje trasę zwiedzania zabytków,
― przygotowuje w formie multimedialnej przewodnik po zabytkach.

Scenariusz 2
Temat projektu:

Historia zaklęta w zabytku. 
Otwarte zabytki – sztuka zachowywania przeszłości 

za pomocą nowych technologii.
Lekcja 5

cd.
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Metody:
pokaz, opis, metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna), burza mózgów, 
zajęcia praktyczne.

Pomoce: 
komputery, prezentacje przygotowane przez uczniów, mapy cyfrowe.

Forma pracy:
― praca indywidualna,
― praca w grupie.

Przebieg lekcji:
― sprawy organizacyjne (sprawdzenie obecności),
― przygotowanie przez uczniów trasy zwiedzania zabytków w formie 
     multimedialnej (każda grupa przygotowuje swoją część – swoje zabytki, 
     informacje o nich itp). Następnie wszystkie informacje zostają 
     zamieszczone we wspólnej prezentacji, która zostaje umieszczona na 
     stronie internetowej szkoły oraz na portalu Otwarte Zabytki.

Przebieg zajęć:

1. Krótka prezentacja projektu oraz serwisu otwartezabytki.pl
W ramach projektu Otwarte Zabytki rozwijamy wspólnie internetowy katalog 
- bazę wiedzy o zabytkach bogatą w opisy, daty i fotografie. Katalog może 
edytować i przeglądać każdy, kto wejdzie na stronę www.otwartezabytki.pl.
 
Portal bazuje na danych z Rejestru Zabytków Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa. Pragniemy zgromadzić informacje o wszystkich zabytkach 
i ułatwić obywatelom dostęp do wiedzy o nich. Oprócz wartości społecznej 
i edukacyjnej portal ma także wymiar praktyczny – służy tworzeniu tras 
tematycznych oraz alarmowaniu o stanie zaniedbanych obiektów.

2. Inspiracje dla seniorów:
Przykładowy profil zabytku można zobaczyć klikając tutaj: http://otwarteza-
bytki.pl/relics/34375-warszawa-zespol-zamku-krolewskiego?locale=pl 
Pomysł na rozwijanie katalogu „Otwartych Zabytków” opiera się na znanej 
w świecie idei „crowdsourcingu” (tzw. cyfrowym czynie społecznym), gdzie 
podzieloną na mikro zadania pracę zleca się dużej grupie rozproszonych osób. 
W wypadku katalogu zabytków „crowdsourcing” polega na dodawaniu przez 
internautów informacji o konkretnych obiektach, oraz na sprawdzaniu popraw-
ności informacji wniesionych przez inne osoby. Praca ta wykonywana jest dla 
wspólnej korzyści wszystkich internautów, na zasadzie podobnej do Wikipedii.

― Za pomocą serwisu Otwarte Zabytki można dzielić się własną wiedzą i ją 
     pogłębiać.
― Z katalogu mogą korzystać wszyscy, za darmo i bez ograniczeń. Dotyczy to 
     również młodzieży szkolnej, do której adresujemy szereg działań.

Scenariusz 3
Warsztaty dla seniorów:

Zajęcia z wykorzystaniem komputerów
niezbędny dostęp do internetu, 120 minut

cd.
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― Otwarte Zabytki mają też zastosowanie praktyczne, można je wykorzystać 
     m.in. do wirtualnego oraz realnego zwiedzania Polski, tworzenia 
     tras/spacerowników przeznaczonych dla piechurów, rowerzystów 
     i turystów przemieszczających się samochodem.

3. Jak można się włączyć:
Po pierwsze można sprawdzić, czy podstawowe informacje o dowolnym, 
wybranym zabytku są poprawne. Dane, które zamieściliśmy w „metryczce” 
pochodzą z bazy Narodowego Instytutu Dziedzictwa i bywają błędne lub 
niekompletne.
Po drugie można dodawać do profili zabytków ciekawe informacje i zdjęcia, 
które zachęcą turystów do ich odwiedzenia.
Po trzecie można dodać do katalogu nowy obiekt, który wydaje nam się cenny 
i zasługujący na ochronę.
Po czwarte korzystając ze specjalnej opcji „Alert”, można nas poinformować 
o tym, że któryś z zabytków jest w złym stanie i wymaga opieki.

4. Skąd czerpać wiedzę i materiały do uzupełnienia profilu  
wybranego zabytku?

Wolne licencje i domena publiczna – co to znaczy,  
że Otwarte Zabytki są otwarte
Publikując w serwisie Otwarte Zabytki, zwracamy uwagę na legalność treści. 
Korzystając z materiałów z Sieci, wybieramy tylko te, które wolno nam 
udostępnić na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych 
warunkach (CC BY-SA). W tradycyjnym modelu praw autorskich, który wy-
raża maksyma wszystkie prawa zastrzeżone, wykorzystanie cudzego utworu 
prawie zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania zgody autora. Ten proces 
bywa uciążliwy i zniechęcający, podczas gdy wielu autorów chętnie dzieli się 
swoją twórczością. Właśnie dlatego korzystamy z utworów (zdjęć, tekstów) 
publikowanych na licencjach Creative Commons, których autorzy dzielą się 
z nami prawami do ich swobodnego wykorzystania.

Jak wyszukać zasoby na licencjach CC?
Materiały opublikowane na wolnych licencjach łatwo znaleźć w Sieci. Wy-
starczy wejść na stronę http://search.creativecommons.org/, wpisać pożądane 
hasło w wyszukiwarkę i zaznaczyć czy planujemy dany utwór modyfikować 
i udostępniać komercyjnie. Wyszukiwarka Creative Commons pomaga prze-
szukiwać największe repozytoria otwartych treści, m.in. Wikipedię, YouTube 
czy Flickr (repozytorium zdjęć). Materiały dostępne na licencjach CC potrafi 
rozpoznawać również Google. Wymaga to skorzystania z opcji zaawansowa-
nego wyszukiwania. Przystępny przegląd otwartych zasobów można znaleźć 
w publikacji Koalicji Otwartej Edukacji „Przewodnik po otwartych zasobach”, 
a także na stronie www.otwartezasoby.pl.

Jak skorzystać z utworu na licencji CC?
Wyobraźmy sobie, że przygotowujecie na blog artykuł o Szlaku Orlich Gniazd 
i potrzebne Wam jest zdjęcie zamku w Pieskowej Skale. Chcecie zagwaran-
tować sobie maksimum swobód wykorzystania zarówno zdjęcia, jak i całego 
materiału, który publikujecie, dlatego wybieracie zdjęcie będące na licencji 
CC BY lub CC BY-SA. Zapewne wyszukiwarka Creative Commons podsu-
nie Wam jedną z fotografii z serwisu Flickr, którą możecie ściągnąć na swój 
komputer i zamieścić na blogu.

Co dalej?
Przestrzegając zasad licencji, w widocznym miejscu na stronie internetowej 
musicie podać nazwisko lub pseudonim autora, źródło, z którego pochodzi 
utwór oraz rodzaj licencji, na której zostało udostępnione i (jeśli to możliwe) 
link do utworu.

Na przykład: Fot. Sławomir Sławiński,

Otwarte Zabytki, CC BY-SA 3.0, 

źródło: http://otwartezabytki.pl/pl/relics/63042-moja-wola-palac cd.
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Nie zawsze wygodnie jest umieszczać opis z informacją bezpośrednio przy 
wykorzystywanym utworze. Nie ma problemu, abyście dodali spis wyko-
rzystanych materiałów, np. na końcu publikacji czy na odwrocie ulotki, pod 
warunkiem jednak, że zawsze możliwe będzie jednoznaczne zidentyfikowanie 
źródła, autora i licencji dla każdego utworu.

Wyszukiwarka Creative Commons oferuje możliwość przeglądania treści na 
wszystkich licencjach Creative Commons w serwisach Google, YouTube, 
Wikimedia Commons, Soundcloud, Jamendo i innych – http://search.creative-
commons.org/ – warto z niej skorzystać.

Przykładowe źródła wiedzy:
Wikipedia to największa encyklopedia w sieci i zarazem największy otwarty 
społecznościowo tworzony projekt zebranie ludzkiej wiedzy. Wikipedia i jej 
projekty siostrzane działają na licencji Creative Commons Uznanie Autor-
stwa - Na Tych Samych Warunkach. http://pl.wikipedia.org/ Flickr.com to 
największy (ponad 800 milionów zdjęć) zasób fotografii w ramach którego 
znajdziemy prawie 200 milionów prac na licencjach Creative Commons. Flic-
kr pozwala wygodnie przeszukiwać zasoby przez licencje za pomocą strony 
wyszukiwania zaawansowanego lub specjalnej poświęconej licencjom CC.
www.flickr.com/creativecommons

5. Jak dodać nowy zabytek do bazy – konieczne informacje krok po kroku
Prezentacja: 
― rejestracja – logowanie;
― jak redagować opisy – podstawowe informacje o zabytku, ciekawostki, 
     legendy, anegdoty, ważne wydarzenia;
― jak dodawać daty;
― jak dodawać zdjęcia, by były użyteczne dla innych;
― jak umiejscowić zabytek na mapie - geolokalizacja;
― jak dodawać tagi i kategorie - porządki;
― jak zgłaszać alert.

6. Ćwiczenie praktyczne – wybór zabytku
― mój ulubiony zabytek,zabytek najbliższy od mojego miejsca zamieszkania,
― przeglądanie katalogu,
― uzupełnianie profilu zabytku,
― dodawanie fotografii do konkretnego zabytku

7. Otwarte Zabytki nie tylko wirtualnie – pomysły na spacery, spotkania, 
wycieczki, warsztaty

8. Podsumowanie, czas na pytania i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.
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Spotkanie może zostać zorganizowane przez bibliotekę i połączone  
z wykorzystaniem jej zbiorów do uzupełniania serwisu o inne niż zdjęcia 
informacje.

1. Krótka prezentacja projektu Otwarte Zabytki.

2. Spacer z przewodnikiem po zabytkach w okolicy połączony z robieniem 
zdjęć.

3. Prezentacja jak działa serwis otwartezabytki.pl i jak z niego korzystać?
45 min.

Odbiorcy:
― Rejestracja – logowanie Jak dodawać zdjęcia, by były użyteczne dla innych?
― Jak redagować opisy – podstawowe informacje o zabytku, ciekawostki, 
     legendy, anegdoty, ważne wydarzenia?
― Jak dodawać daty?
― Jak umiejscowić zabytek na mapie - geolokalizacja?
― Jak dodawać  tagi i kategorie - porządki?
― Jak zgłaszać alert?

4. Skąd czerpać wiedzę i materiały do uzupełnienia profilu 
wybranego zabytku?

5. Wspólne dodawanie zdjęć zrobionych podczas spaceru.

6. Element dodatkowy: uzupełnienie profilu zabytku z jednej z poniższych 
kategorii:
― mój ulubiony zabytekzabytek najbliższy od mojego miejsca zamieszkania
― przeglądanie katalogu
― uzupełnianie profilu zabytku
― dodawanie fotografii do konkretnego zabytku

Scenariusz 4
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych:

Otwarte Zabytki – spacer fotograficzny

Czym jest gra miejska?
To zabawa terenowa organizowana w przestrzeni miejskiej. Można porównać 
ją do podchodów lub gier RPG. Gdy ktoś decyduje się na uczestnictwo  
w grze miejskiej, jego lub jej udział będzie polegał na współpracy z innymi 
członkami grupy (np. znajomymi lub rodziną) w wykonaniu listy zadań.  
By je poznać i/lub wykonać należy udać się w konkretne miejsca, które 
najczęściej są uczestnikom znane z udostępnionej im mapy. Do określonej 
godziny grupa oddaje organizatorom gry miejskiej wypełnioną kartę zadań.
Proces przygotowania takiego wydarzenia jest nieco bardziej skomplikowany. 

Poniżej wskazówki krok po kroku, dzięki którym można zorganizować własną 
grę miejską!

Krok 1. Podstawowe pytania
a) Jaki cel ma spełniać nasza gra? Gra miejska może edukować, integrować, 
może być formą zwiedzania i poznawania miasta, zawsze jest też zabawą.  
Od naszego celu zależy sporo dalszych decyzji – np. wybór obszaru, sposobu 
poruszania się, liczebność zespołów.

b) Do kogo adresujemy grę? Czy wiemy, ile przyjdzie osób? W jakim wieku? 
Czy chcemy, by gra była w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych?

c) Jak gracze będą się poruszać? Czy możemy podjąć decyzję, o tym, czy 
uczestnicy będą chodzić na piechotę, jeździć na rowerach i/lub komunikacją 
publiczną? Pamiętajmy, że nie wszyscy mają rowery i/lub mogą swobodnie 
się nimi poruszać, dopuszczenie możliwości korzystania z rowerów stworzy 
nierówne szanse pomiędzy zespołami.

d) Na jakim obszarze będzie toczyła się gra? Jeśli nie jesteśmy pewni, , że przy 
wyborze tego terenu weźmy pod uwagę cel naszej gry. Oznacza to, że np. w grze 
dotyczącej zabytków na wyznaczonym terenie muszą znaleźć się zabytki, które 
chcemy pokazać. Taki obszar powinien być jednocześnie na tyle nieduży, by 

Jak przygotować grę miejską? 
Instrukcja

cd.
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gracze mogli poruszać się po nim na piechotę (lub na rowerach, jeśli dopuszcza-
my je w grze), ale też na tyle rozległy, by pokonanie trasy stanowiło wyzwanie, 
a zespoły mogły swobodnie realizować zadania.

Krok 2. O obszarze gry
Na tym etapie gromadzimy i wstępnie czytamy wszystkie materiały (książki, 
strony internetowe, filmy), które mogą nam się przydać. Przygotowywanie 
gry edukacyjnej o zabytkach w naszym mieście nie oznacza, że mamy szukać 
informacji jedynie o zabytkach. Poszukajmy też danych historycznych, które 
lokowałyby historię zabytków w szerszym procesie. Zbierzmy informacje 
o współcześnie ważnych miejscach. Pamiętajmy o tym, że historia to nie tylko 
encyklopedia i podręcznik, ale też historia społeczna – wspomnienia miesz-
kańców, piosenki czy zdjęcia i grafiki.

Krok 3. Wycieczka w teren
Z mapką i dotychczas zebranymi informacjami udajmy się na obszar naszej 
gry, żeby poszukać dalszych informacji, na przykład  
od spotkanych mieszkańców (warto pytać ich o przeszłość miejsc – co było 
tam wcześniej, co się tam mieściło?). W trakcie warto fotografować obiekty 
i zapisywać takie efemeryczne dane jak np. zabawna treść napisu na murze.

Krok 4. Historia, wokół której rozegra się gra
Nadanie kontekstu wymyślanym zadaniom do zrealizowania podczas gry 
miejskiej, uczyni ją jeszcze ciekawszą. Nawet najprostsza historyjka wciągnie 
ludzi w każdym wieku. Poniżej zrealizowane przykłady gier:
― W naszej dzielnicy mieszka chłopiec o imieniu Bronek, któremu zginął kot, 
pomóżmy mu go znaleźć – w tej grze gracze poznawali warszawską Pragę, 
a jednocześnie zbierali fragmenty hasła, które pozwoliło im odnaleźć zaginio-
nego kota

― Maria Skłodowska-Curie przekazała nam zeszyt z instrukcją wydzielenia 
radu, ale zeszyt zamókł i trzeba odtworzyć instrukcję – w tej grze gracze 
poruszali się po miejscach związanych z życiem Marii Skłodowskiej-Curie, 
szkolnictwa dla kobiet, tajnego nauczania w Polsce pod zaborami i odtwarzali 
instrukcję przekazaną przez Skłodowską

― Na Ursynowie z talerzy, lodówek i pizzy giną papryki, trzeba rozwiązać tę 
zagadkę – poznawanie Ursynowa i rozwiązywanie zagadki ginących papryk
 
― Teofil zgubił kod do domofonu do mieszkania jego brata, przez co uwię-
zione tam rybki będą głodować. Razem z koleżanką Idą poszukują teraz kodu, 
zwiedzając zabytki Woli – brat Teofila był miłośnikiem Woli i na zabytkach 
oparł swoje hasło.

Krok 5. Wybór obiektów, wymyślenie zadań, stworzenie mapy
Rozmieszczenie obiektów: wybierzmy je tak, by były jak najbardziej rozrzu-
cone po wybranym obszarze gry, by nie układały się w ścieżkę. Dzięki temu 
zespoły będą miały mniejszą szansę na spotkanie się. Tworząc mapę gry  
(np. w serwisie Google) zwróćmy uwagę, jak duży (i czy nie za duży) jest 
wybrany przez nas obszar.

Zadania dla uczestników gry: wymyślając pytanie warto pamiętać o tym,  
by odpowiedź na nie wymagała pójścia w okolicę danego obiektu oraz by dała 
się tam odnaleźć. Możemy więc pytać np. o to, co jest umieszczone na tablicy 
z opisem obiektu, co znajdowało się w danym miejscu po wojnie, poprosić 
o policzenie kolumn, opisanie co namalowane jest na fasadzie, jakie drzewo 
rośnie przed wejściem, czy co można kupić w sklepie obok.

Układając opisy obiektów warto pamiętać też o tym, by gracze zyskali wiedzę 
nie tylko na temat konkretnych budynków, ale danego obszaru, dzielnicy czy 
miasteczka. Do opisu pożydowskiej kamienicy warto dodać zdanie o żydow-
skiej historii tego miejsca.

Krok 6. Agenci
W grze mogą wziąć udział tak zwani agenci. To osoby, które gracze spotkają 
w trakcie gry i u których wykonują zadania.
Agenci pojawiają się w określonym miejscu tylko w określonym czasie. 
Tylko wtedy zespoły mogą się do nich zgłosić i wykonać zadanie. Agent może 
wystąpić w przebraniu lub wtopić w tłum (np. wskazówka dla graczy: agenta 
poznacie po kapeluszu).
Wymyślając zadania wykonywane u agentów, warto zadbać o ich różnorodność. cd.
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Mogą być związane ze śpiewaniem czy tańczeniem (np. zaśpiewajcie hymn 
szkoły najgłośniej jak umiecie lub ułóżcie piosenkę zachęcającą do zwiedza-
nia zabytków), zadania artystyczne (wycinanie szablonów i odbijanie ich na 
koszulkach), sportowe (odbijcie piłkę siatkową 15 razy bez upadku) 
czy techniczne (zmieńcie dętkę w rowerze).
Za wykonanie zadań gracze dostają punkty, które agenci wpisują im 
w Kartę Gry.

Krok 7. Przygotowanie Karty Gry i Mapy
W karcie gry powinna znaleźć się historyjka, wokół której toczy się gra, 
wyjaśnienie zasad, telefon do osób, do których można dzwonić w razie
problemów (np. agenta nie ma w wyznaczonym miejscu) i tabela z pytaniami. 
Na mapie zaznaczone są poszczególne obiekty i miejsca dyżurowania 
agentów.

Krok 8. Gra
Na starcie gry potrzebne są osoby (inne niż agenci), które sprawdzą listę 
zapisów, i wydadzą karty gry oraz mapy. To też moment, w którym należy 
przypomnieć, że każdy zespół ustala własną trasę, agenci są dostępni tylko 
w wyznaczonych godzinach i do kiedy trzeba oddać kartę gry.

Krok 9. Liczenie punktów, ogłoszenie wyników i przyznanie nagród
Podsumowanie gry może odbyć się w formie wspólnego zadania dla wszyst-
kich grup. Jego celem nie jest zdobywanie kolejnych punktów, ale integracja 
i wspólna zabawa. Następnie mogą zostać ogłoszeni zwycięzcy gry, jeżeli 
policzenie punktów nie zajmie więcej czasu.

Roman jest architektem. Ostatnio powierzono mu bardzo odpowiedzialne 
zadanie: musi zaprojektować wystawę opowiadającą historię pewnego budynku. 
Organizatorzy wystawy postanowili jednak sprawdzić jego znajomość okoli-
cy, której dotyczyć będzie wystawa! W tym celu musi zebrać dokumentację 
i zrekonstruować archiwalne zdjęcie tajemniczego budynku! Roman bardzo 
potrzebuje pomocy!
 
Po drodze spotkacie osoby, które posiadają fragmenty zdjęcia przedstawiającego 
tajemniczy budynek. Chętnie je Wam przekażą, jednak zanim to zrobią, popro-
szą Was o wykonanie określonych zadań. Postarajcie się - wysiłek na pewno się 
opłaci.
 
Kiedy wszystkie grupy uczestników zbiorą fragmenty układanki od trzech agen-
tów, spotkamy się w sali MIASTOKLOCKI w Muzeum Woli, gdzie złożymy 
fragmenty zdjęcia w całość i odbudujemy obraz z klocków!
 
POMOCNIK 1: KUSTOSZ – poznacie go po rękawiczkach
 
POMOCNIK 2: ARCHIWISTA – poznacie go po czerwonym szaliku
 
POMOCNIK 3: KONFERANSJER Z KABARETU – poznacie go po 
szarym kapeluszu
 
W tabeli zadań miejsca, w których powinniście rozglądać się za pomocnikiem 
oznaczone zostały symbolem pomocnika.

Przykładowy scenariusz gry miejskiej
Gra miejska została zrealizowana we współpracy  
z Muzeum Woli – oddziałem Muzeum Warszawy.

„W 150 lat dookoła Woli”

cd.
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Karta odpowiedzi

Nazwa zespołu

Kontakt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Skład zespołu
(imiona i nazwiska
lub pseudonimy)

opiekun

e-mail:
tel.:

Miejsce Zadanie Odpowiedź

START: Muzeum Woli, ul. Srebrna 12, Warszawa

Muzeum Woli ul. Srebrna 12 
Muzeum mieści się w zbudowanym w 1880 r 
neorenesansowym pałacyku Sikorskiego. Poza działalnością 
wystawienniczą organizuje spotkania, warsztaty i spacery. 
Jest instytucją nowoczesną, opartą na idei partycypacji, 
współtworzenia przez mieszkańców Warszawy. Użycza 
m.in lokum Warszawskiej Kooperatywie Spożywczej, 
kontynuując w ten sposób lewicową tradycję Czerwonej 
Woli. WKS to spółdzielnia osób, które wspólnie robią 
zakupy spożywcze prosto u rolników, dzięki czemu omijają 
narzucaną przez sklepy marżę i płacą taniej.

Kamienica Wolfa Krongolda, ul. Złota 83
 Zbudowana została w latach 1896-99 – na przełomie 
wieków, dlatego attykę (górną część elewacji) zdobiły 
rzeźby starca i muskularnego młodzieńca. Ze względu 
na dużą liczbę mieszkańców nazywana była pekinem. 
W trakcie wojny front został zniszczony, ale mieszkania 
w oficynach zachowały się w dobrym stanie. Została 
odbudowana, ale spośród zdobień zachowano tylko attykę. 
W 2003 r. miasto eksmitowało wszystkich mieszkańców 
i ponieważ nie powiodły się próby jej sprzedaży, kamienica 
wciąż stoi pusta.

Kamienica Herszlika Duńskiego, ul. Pańska 85
Budynek wzniesiony został w 1897 r. dla warszawskiego 
Żyda Herszka Duńskiego. Czteropiętrowa kamienica 
przetrwała wojnę, ale z biegiem czasu jest stan techniczny 
był coraz gorszy. Jednak ostatni nabywca budynku 
postanowił dokonać jego rewitalizacji.
Dziś kamienica Duńskiego stanowi przykład przemyślanych 
decyzji i udanej adaptacji zabytkowego obiektu do 
współczesnych wymagań. Kamienica Duńskiego zagrała 
w popularnym serialu telewizyjnym „Dom” jako kamienica 
przy Złotej 25, która służyła za dom bohaterów filmu.

1.

2.

3.

4.

Rozejrzyjcie się 
za Pomocnikiem 
i postępujcie zgodnie 
z jego instrukcjami.

A. Czego obecnie  
brakuje  
rzeźbie młodzieńca  
na attyce?
 
B. Jaka data jest  
na attyce?

A. Jaka instytucja  
mieściła się  
w tym budynku?
 
B. W którym roku  
powstała?
 
Podpowiedź:  
przyjrzyjcie się  
pozostałościom  
napisu nad drzwiami.

cd.
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Miejsce Zadanie Odpowiedź

Kamienice, ul. Waliców 9 i 11 
Zachowane fragmenty browaru Junga. Browar działał tu 
od 1824 r. W 1854 roku kupił go i rozbudował Herman 
Jung. Do dzisiaj zachowały się zabytkowe piwnice pod 
budynkami i podwórzem, a na powierzchni budynek 
administracyjny pod nr 9 oraz fragment muru pod nr 
11, który w czasie II wojny światowej stanowił granicę 
warszawskiego getta, obecnie wpasowany we współczesny 
biurowiec. Budynki browaru zbudowane są z cegły 
ceramicznej. Do dziś zachowały się detale architektoniczne 
– m.in. lizeny  - pionowe występy na murze i gzymsy - 
poziome pasy wystające poza mur, wieńczące podstawę 
budynku (gzymsy cokołowe), dzielące ścianę budynku 
między piętrami (kordonowe), umieszczone na szczycie 
ścian (koronujące), oraz pod i nadokienne.

Kamienice, ul. Waliców 10, 12, 14
Kamienice z lat 1910-14. Przetrwały wojnę, obecnie są już 
w bardzo złym stanie – zwłaszcza nr 14, gdzie mieszkał 
Menachem Kipnis - śpiewak, pisarz, folklorysta, zbieracz  
i znawca żydowskiej tradycji muzycznej, fotograf, 
publicysta. W tym domu mieszkał też Władysław Szlengel, 
autor wierszy i piosenek kabaretowych wykonywanych do 
dziś, np. “Panna Andzia ma wychodne” 
(Z tą piosenką spotkacie się w dalszej części gry).

Kamienica przy ul. Waliców 17
Kamienica z lat 1910-14. Jest w lepszym stanie,  
niż kamienice na Waliców z drugiej strony  
ul. Grzybowskiej. Zachowane detale architektoniczne 
– gzymsy kordonowe, koronujące, attyka (zwieńczenie 
fasady) oraz nad wejściem płaskorzeźba głowy satyra,  
a także detale metalowe – kute balustrady.

5.

6.

7.

Co upamiętnia tablica 
przymocowana na 
ścianie obok wejścia 
do Mennicy?

A. Kształt jakiej figury 
geometrycznej mają  
w przybliżeniu balkony  
w podwórku przy 
Waliców 10?

Narysujcie ozdobę, 
która znajduje się 
w środkowej części 
balustrady balkonu.

Po drodze: skwer przy Waliców

Miejsce Zadanie Odpowiedź

Kamienica pod Zegarem, ul. Chłodna 20.
Jeden z niewielu zachowanych w Warszawie budynków 
w stylu secesyjnym. Typowe jest bogate wzornictwo, 
zwłaszcza w motywy roślinne. Kamienica zbudowana 
w latach 1912-13 wg projektu architektów Józefa 
Czerwińskiego i Wacława Heppena. Nieznacznie zniszczona 
podczas wojny. Ciekawostką jest fakt, że wcześniej w tym 
miejscu stała dwupiętrowa kamienica z zegarem w fasadzie, 
więc dla zachowania tradycji umieszczono zegar także  
w fasadzie obecnej, wyższej kamienicy.
W czasie II wojny światowej kamienica znalazła się na 
terenie getta. Od 1941 r. w mieszkaniu na pierwszym piętrze 
mieszkał Adam Czerniaków – inżynier, działacz społeczny 
i oświatowy, Senator II RP, w czasie wojny prezes Rady 
Żydowskiej w getcie warszawskim.

Kamienica Ignacego Partowicza, ul. Żelazna 75a
Kamienica została wzniesiona w latach 1937-38 
według projektu architekta Edwarda Hersteina. Jest to 
unikatowy w skali dzielnicy Wola przykład luksusowej, 
modernistycznej kamienicy mieszkalnej. W 1940 
roku rejon ulicy Chłodnej znalazł się na terenie getta 
warszawskiego, lecz ze względów komunikacyjnych 
jezdnia ulicy została wyłączona z jego terenu. W celu 
skomunikowania obu części getta w 1940 r. nad ulicą 
Chłodną, tuż przy kamienicy Partowicza. zbudowano 
kładkę. Rozpropagowane na cały świat zdjęcia tej części 
miasta uczyniły z budynku symbol warszawskiego getta.

Kamienica Markowskiego, ul. Chłodna 27
Kamienica, zbudowana na przełomie XIX i XX w, powstała 
na bazie stojącego tu wcześniej parterowego pałacyku.  
W czasie II wojny światowej została wypalona 
i odbudowana w latach 50-XX wieku. Została 
wyremontowana w latach 2010-2011.attyka (zwieńczenie 
fasady) oraz nad wejściem płaskorzeźba głowy satyra,  
a także detale metalowe – kute balustrady.

8.

9.

10.

A. Ile twarzy faunów 
zdobi kamienicę?
  
Rozejrzyjcie się  
za Pomocnikiem  
i postępuj zgodnie  
z jego instrukcjami.

Żołnierze jakiego  
batalionu zdobyli 
kamienicę podczas 
Powstania  
Warszawskiego?
 
Podpowiedź:  
poszukajcie tablicy 
pamiątkowej 

Po przeciwnej stronie  
ulicy znajduje się  
fragment „muru”.
 
Co jest na nim  
napisane?
Co przedstawia  
namalowany obraz?

cd.



66 67

Miejsce Zadanie Odpowiedź

Zespół fabryki Duschik i Szolce, ul. Żelazna 63
Fabryka wyrobów żelaznych, założona przez Józefa 
Duschika w 1875 r. Miejsce to wybrano, ponieważ  
w pobliżu znajdowały się dwa browary, którym zakład 
dostarczał maszyn i elementów wyposażenia.
Od 1903 r. w tym miejscu mieściła się fabryka mechaniczna 
„Stanisław Patschke i S-ka”, a od 1912 r. 
firma Teodora Godlewskiego.
W czasie okupacji zakład znalazł się na granicy Getta 
Warszawskiego. Tuż obok była brama getta.  
W trakcie Powstania Warszawskiego teren wytwórni był 
wykorzystywany przez Powstańców jako umocnienia 
obronne. Spalona i zrujnowana nie wznowiła produkcji  
po wojnie.

Kamienica Abrama Włodawera, ul. Łucka 8
Kamienica powstała w 1878 roku jako jedna z pierwszych 
murowanych kamienic przy ulicy Łuckiej, jest dziś także 
najstarszą kamienicą czynszową na Woli. Nie została 
zniszczona podczas II wojny światowej, po wojnie 
przeznaczono ją na mieszkania komunalne.
W 2011 r. z oficyny kamienicy wykwaterowano ostatnich 
lokatorów. Obecnie obiekt jest pustostanem i grozi 
katastrofą budowlaną

11.

12.

13.

Policzcie, ile kroków 
mierzy mur fabryki  
od strony  
ul. Grzybowskiej.

Ile balkonów 
pozostało  
w kamienicy?
 
(obejrzyjcie budynek 
ze wszystkich stron)

META:  Muzeum Woli, ul. Srebrna 12 – OSTATNIE ZADANIE  
(wspólne ułożenie zabytków w sali MIASTOKLOCKI)

POMOCNIK 1: KUSTOSZ 
KARTA POMOCNIKA

Akcesoria: rękawiczki
Lokalizacja: Muzeum Woli
Tajne hasło: ALTENBERGER
 
Kiedy uczestnicy odnajdą Agenta, dostają od niego krzyżówkę związaną z 
aktualną wystawą
Muzeum, a później - z wypełnioną krzyżówką wracają do Agenta, podają hasło i 
w nagrodę dostają KOPERTĘ.
 
Agent wyjaśnia im znaczenie hasła:
ALTENBERGER – w latach 1937-44 w siedzibie Muzeum znajdował się  
III Miejski Ośrodek Zdrowia kierowany przez dr. Altenbergera.
 
Zadanie dla uczestników:
KRZYŻÓWKA:
Wśród sal muzeum kryje się hasło. Odpowiedzi na pytania szukajcie po kolei 
na ekspozycji. Pierwsze litery poprawnych odpowiedzi utworzą hasło. Jeśli 
poprawnie je odcyfrujecie, kustosz da Wam fragment układanki.

POMOCNIK 2: ARCHIWISTA
KARTA POMOCNIKA

Akcesoria: czerwony szalik
Lokalizacja: Chłodna 20
 
Jeden z niewielu zachowanych w Warszawie budynków w stylu secesyjnym. 
Jest to styl architektoniczny, w którym większy nacisk kładzie się na estetykę 
i natchnienie twórcy niż na funkcjonalność. Typowe jest bogate wzornictwo, 
zwłaszcza w motywy roślinne. Kamienica zbudowana w latach 1912-13 wg 
projektu architektów Józefa Czerwińskiego i Wacława Heppena. Nieznacznie 
zniszczona podczas wojny. Zdobiona m.in. puttami – postaciami aniołków,  cd.
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twarzami faunów i girlandami kwiatów. Ciekawostką jest fakt, że wcześniej 
w tym miejscu stała dwupiętrowa kamienica z zegarem w fasadzie, więc dla 
zachowania tradycji umieszczono zegar także w fasadzie obecnej, wyższej 
kamienicy.
W czasie II wojny światowej kamienica znalazła się na terenie getta. Od 1941 
r. w mieszkaniu na pierwszym piętrze mieszkał Adam Czerniaków – inżynier, 
działacz społeczny i oświatowy, Senator II RP, w czasie wojny prezes Rady 
Żydowskiej w getcie warszawskim.
 
Zadania dla uczestników:
– rzucanie piłkami
– skakanie na skakance
– dopasowanie 3 starych zdjęć Woli do nowych.

POMOCNIK 3: KONFERANSJER Z KABARETU 
KARTA POMOCNIKA 

Akcesoria: boa z piórLokalizacja: skwer przy ul. Waliców  W domu przy  
ul. Waliców mieszkał Władysław Szlengel, autor wierszy i piosenek  
kabaretowych wykonywanych do dziś (np. Panna Andzia ma wychodne).  
W 1939 walczył na froncie, w getcie warszawskim nadal pisał wiersze piosenki 
i kabarety. Jego „Żywy Dziennik”, w którym satyrycznie komentował życie w 
getcie, było największym hitem Cafe Sztuka na Lesznie 2, gdzie śpiewała także 
Wiera Gran, Marysia Ajzensztadt, a akompaniował m.in. Władysław Szpilman.
 
 
Akcesoria: wydrukowany tekst piosenki, piórko – rekwizyt, ewentualnie boom-
box z nagraniem piosenki
 
Zadanie dla uczestników:
Uczestnicy mają za zadanie odegrać scenkę do tekstu piosenki  
„Dziś panna Andzia ma wychodne”.

Dziś panna Andzia ma wychodne

Proszę państwa, raz na tydzień święto bywa

Panna Andzia jest szczęśliwa

Już od rana się pudruje i się krząta

Już nie sprząta dziś

Ma na kapeluszu piórko

Całe o tym wie podwórko

Przez lufciki wyglądają

Śpiewają z nią wraz:

 

Dziś panna Andzia ma wychodne

Dzisiaj sama wielka dama

Dziś ma jak pani piórko modne

Bo dziś na Chłodnej będzie bal

I przyszedł Józio, i przyniósł pączki

„Całuję rączki, całuję rączki

Wiadomo, damy bywają głodne

Chcesz zdobyć serce, z pączkiem wal!”

Więc dziś rozrywki różne godne

„No i czysta, oczywista”

Dziś Panna Andzia ma wychodne

Dziś na Chłodnej wielki bal!

 

Proszę państwa, Józio to nie żaden pętak

Hipek Wariat przy nim - mięta!

Często w żółtych butach bywa i w smokingu

Na dancingu z nią

Andzi pani aż zemdlała

Kiedy w Adrii ją spotkała

Zezowała na nią wściekle

Ta rzekła: „Pardon”

 

Dziś panna Andzia ma wychodne

Dzisiaj sama wielka dama

Dziś ma jak pani piórko modne

Bo dziś na Chłodnej będzie bal

I przyszedł Józio, i przyniósł pączki

„Całuję rączki, całuję rączki

Wiadomo, damy bywają głodne
Chcesz zdobyć serce, z pączkiem wal!”
Więc dziś rozrywki różne godne
„No i czysta, oczywista”
Dziś Panna Andzia ma wychodne
Dziś na Chłodnej wielki bal!
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Otwarte zabytki  
krok po kroku  

 – instrukcja obsługi
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Przeglądanie/wyszukiwanie

Rejestracja/logowanie

Uzupełnianie profilu zabytku
Nazwa
Lokalizacja
Data powstania
Dodawanie zdjęć
Opis
Ciekawostki
Linki
Ważne daty
Zgłoś alert
Zespoły zabytków

Mapa

Dodawanie zabytku

Przeglądanie/wyszukiwanie

Aby przeglądać nasz obywatelski katalog zabytków, nie trzeba się reje-
strować czy logować. Zabytek można znaleźć poprzez wprowadzenie 
jego nazwy i/lub miejsca w którym się znajduje do wyszukiwarki na stro-
nie głównej portalu. Po kliknięciu w pierwsze puste pole wpisz obiekt, 
którego szukasz. W polu poniżej wpisz miejsce (adres lub tylko nazwę 
miejscowości) i kliknij w granatowy przycisk z napisem „SZUKAJ”. 
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Na stronie pojawi się wynik. Oznacza to, że znalazłeś/aś zabytek.
Możesz teraz zapoznać się z jego profilem. 
Wystarczy kliknąć na nazwę zabytku.

Jeśli nie masz pewności, jakiego zabytku szukać, możesz „przejrzeć” 
bazę. Po kliknięciu na szary przycisk „PRZEGLĄDAJ” (który znaj-
duje się po prawej stronie górnego menu) rozwinie się lista kategorii 
zabytków oraz województw.

Po wybraniu kategorii, możesz zobaczyć listę np. tylko pałaców i zam-
kówznajdujących się w bazie i przejść do profilu wybranego obiektu.

W profilu zabytku, który został uzupełniony, można sprawdzić jego 
adres, przeczytać opis, obejrzeć zdjęcia, zapoznać się z ciekawostkami, 
ważnymi datami czy linkami do ciekawych stron.
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Rejestracja/logowanie

Aby móc uzupełniać, poprawiać lub wprowadzać nowe informacje 
do profilu zabytku, trzeba się zarejestrować, klikając przycisk  
„ZAREJESTRUJ” na górze strony, a następnie wpisując wybraną 
nazwę użytkownika i adres e-mail we właściwe pola.
Na podany adres e-mail zostanie wysłane hasło, które przy kolejnej 
wizycie w serwisie będzie potrzebne do logowania. Możesz również 
zarejestrować się i logować używając swojego konta na Facebooku.

Uzupełnianie profilu zabytku

Nazwa

Na początek warto sprawdzić, czy nazwa zabytku jest poprawna.  
Jeśli według Twojej wiedzy jest w niej błąd lub znasz nazwę zwycza-
jową zabytku, która nie jest jeszcze wpisana, użyj pomarańczowego 
przycisku „UZUPEŁNIJ”, który widać obok nazwy zabytku.

Popraw nazwę zabytku i/lub dodaj nazwę zwyczajową i kliknij  
w zielony przycisk z napisem „ZAPISZ ZMIANY”.
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Lokalizacja

Po wybraniu z menu po lewej stronie „Lokalizacja” (lub klikając po-
marańczowy przycisk „UZYPEŁNIJ”, który znajduje się na „stronie 
głównej” zabytku).

możesz poprawić/dodać adres zabytku lub właściwie zaznaczyć jego 
lokalizację na mapie. Pamiętaj o zapisaniu zmian.

Zamknij stronę klikając w czarny „X”. Możesz też od razu przejść 
do edytowania kolejnego elementu, wybierając go z menu po lewej 
stronie okna edycji.

Data powstania

Jeśli w profilu zabytku brakuje daty jego powstania, a wiesz,  
jaka ona jest, kliknij raz w niebieski napis „brak danych. uzupełnij” 
(lub wybierz opcję „ważne daty” z menu po lewej stronie okna edycji). 
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Jeśli wpisana już data jest Twoim zdaniem błędna i chcesz ją poprawić, 
kliknij pomarańczowy przycisk „UZUPEŁNIJ”.

Wpisz datę w puste pole (lub popraw datę już wpisaną) i kliknij  
w zielony guzik z napisem „ZAPISZ ZMIANY”. 

Dodawanie zdjęć

Aby zamieścić zdjęcie w profilu zabytku, należy kliknąć raz w zielone 
pole z napisem „DODAJ ZDJĘCIA”.
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Jeśli dany zabytek ma już w swoim profilu zdjęcia, przycisk ma kolor 
pomarańczowy i znajduje się nad galerią.

Jeśli korzystasz ze zdjęć znalezionych w internecie, upewnij się,  
czy i na jakich warunkach możesz ich używać. Przeczytaj dokładnie 
oświadczenie, że posiadasz prawa do publikacji zdjęcia na licencji 
Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach. 
Posiadanie takich praw jest niezbędne do umieszczenia zdjęcia  
w serwisie Otwarte Zabytki.

Kliknij raz na granatowy przycisk „wgraj zdjęcie”. 

Komputer spyta teraz, które zdjęcie i skąd chcesz dodać. Znajdź zdję-
cie, które chcesz wgrać. Kliknij w nie raz, a następnie kliknij w szary 
przycisk z napisem „OTWÓRZ”.

Teraz trzeba opisać zdjęcie. W pierwsze puste pole należy wpisać  
imię i nazwisko bądź „nick” autora oraz źródło zdjęcia (np. Wikipedia, 
zbiory własne), a w polu poniżej datę jego wykonania (są to pola obo-
wiązkowe). Opcjonalnie możesz też opisać zdjęcie, a także dodać tak 
zwany „tekst alternatywny” (jego treść odtwarzana jest przez specjalne 
czytniki ekranu, z których korzystają osoby niewidome) – napisz, 
co znajduje się na zdjęciu np. widok budynku z przodu.
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Kliknij w zielone pole z napisem „ZAPISZ ZMIANY”. 

Właśnie udało ci się wgrać zdjęcie! Możesz dodać kolejne zdjęcie. 
Wszystkie dodane zdjęcia można zobaczyć w galerii w profilu zabytku.

Opis 

Jeśli zabytek nie ma jeszcze opisu, kliknij zielony przycisk  
„DODAJ OPIS” (jeśli zabytek ma już dodany opis, a chcesz  
go uzupełnić, kliknij pomarańczowy przycisk „UZUPEŁNIJ”)  
lub wejdź w zakładkę „Opis” w oknie edycji zabytku.

Napisz zwięzłą informację o zabytku. Koniecznie pamiętaj 
o dodaniu źródła. Jeśli korzystasz z własnej wiedzy, zaznacz to. 
Pamiętaj o zapisaniu zmian!
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Ciekawostki

Do każdego profilu zabytku możesz dodać jakąś legendę lub cieka-
wostkę. Jeśli w profilu wybranego przez Ciebie zabytku nie ma jeszcze 
żadnej ciekawostki, dodaj ją klikając przycisk „DODAJ WPIS”.  
Jeśli przed Tobą ktoś już dodał pierwszą ciekawostkę, a Ty chcesz  
dodać kolejną, kliknij pomarańczowy przycisk „UZUPEŁNIJ”.  
Możesz też wejść w zakładkę „Ciekawostki, legendy” w oknie edycji 
profilu zabytku.

Wprowadź tytuł i treść ciekawostki oraz podaj źródła, z których  
korzystałeś/aś. Następnie zachowaj zmiany klikając w zielone pole  
z napisem „DODAJ I ZAPISZ”.

Aby dodać „link” kliknij w zielony punkcik ze znakiem plusa.

Linki

Do profilu zabytku można w osobnym polu dodać informację o źró-
dłach z których korzystałeś/aś, adresy ciekawych stron związanych  
z tym obiektem, informację o interesujących książkach czy artykułach. 
Kliknij w zielony guzik z napisem „DODAJ ŹRÓDŁO”, bądź poma-
rańczowy przycisk „UZUPEŁNIJ”. 
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Rozwiń pierwszy pasek znajdujący się pod napisem „Typ źródła”  
klikając raz w małe czarne strzałki i  wybierz kategorię, do jakiej  
należy strona, którą chcesz dodać.

Następnie w pasku obok (pod nagłówkiem URL) wpisz adres 
internetowy tej strony. W polu „OPIS” napisz krótko, czego dotyczy 
proponowana strona. Pamiętaj o zapisaniu zmian.

Analogicznie możesz dodać źródło drukowane. Kliknij w zielony 
punkcik ze znakiem plusa przy napisie „Dodaj źródło drukowane”.

Wybierz typ źródła z listy, podaj tytuł, autora oraz miejsce  
i datę wydania. Opisz krótko, czego dotyczy dana pozycja.
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Ważne daty

Możesz uzupełnić profil wybranego przez Ciebie zabytku o informa-
cję o ważnych wydarzeniach z jego historii. W tym celu, na stronie 
głównej profilu znajdź  pozycję „Ważne daty”. Kliknij w zielone pole, 
na którym znajduje się napis „DODAJ WYDARZENIE”. Jeśli ktoś 
przed Tobą dodał już jakieś wydarzenia, kliknij w pomarańczowe pole 
„UZUPEŁNIJ”. Możesz też wejść w zakładkę „Ważne daty” w oknie 
edycji profilu zabytku.

Kliknij w znak plusa obok napisu „Dodaj kolejne wydarzenie”  
(jako pierwsza zawsze występuje data powstania zabytku).

Wpisz datę oraz informację o tym co się wtedy stało. Możesz  
także dodać zdjęcie. (tak samo jak dodawałeś/aś je wcześniej.)  
Pamiętaj o zapisaniu zmian.

W polu „Opis” wyjaśnij, co złego dzieje się z zabytkiem.  
Jeśli posiadasz fotografię, która przedstawia zniszczony obiekt,  
wgraj ją (tym samym sposobem, którym wgrywałeś/aś inne zdjęcia).  
Kliknij w zielone pole z napisem „Zgłoś alert”. Twój alert będzie  
widoczny w profilu zabytku.

Zgłoś alert

Jeśli z wybranym przez Ciebie zabytkiem dzieje się coś niepokojące-
go, możesz nas o tym powiadomić, zgłaszając alert (kliknij na zielony 
przycisk). 
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Jeśli chcesz umieścić informację o zagrożonym zabytku na innej 
stronie, skorzystaj z opcji „Stwórz widżet”, która znajduje się na dole 
profilu zabytku. 

Wygenerowany zostanie gotowy kod do umieszczenia na wybranej 
stronie internetowej.

Zespoły zabytków

Ze względu na to, jak zbudowany jest rejestr zabytków, na którym 
opiera się nasz serwis, sporo zabytków zgrupowanych jest w tak  
zwane zespoły zabytków. Oznacza to, że oprócz profili pojedynczych 
zabytków, istnieje też profil zespołu zabytków, w którym gromadzone 
są informacje o całym zespole. Uzupełnia się go w ten sam sposób,  
co profil pojedynczego zabytku. 



92 93

Tak, jak wypadku funkcji przeglądania, widok można filtrować zależ-
nie od położenia zabytku oraz kategorii (np. mieszkalne, militarne itd.).

Jeśli chcesz na swojej stronie internetowej umieścić np. mapkę poka-
zującą zabytki militarne w województwie dolnośląskim, wystarczy  
wybrać odpowiednie opcje w menu po lewej stronie mapy, zdecydo-
wać, jaki mapka ma mieć rozmiar i skopiować wygenerowany kod.

Mapa

Bazę zabytków można też przeglądać korzystając z dostępnej 
w serwisie z mapy. 
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Następnie ustaw na mapie wskaźnik w miejscu, gdzie znajduje się 
zabytek, który chcesz dodać i kliknij „PRZEJDŹ DALEJ”.  
Ta procedura ma pomóc w upewnieniu się, że zabytek, który chcesz 
dodać, nie znajduje się już w naszej bazie.

Jeśli w okolicy znajdują się inne zabytki, które są już w naszej bazie, 
wyświetli się ich lista. Upewnij się, czy nie ma na niej właśnie doda-
wanego zabytku. Jeśli nie, możesz kontynuować dodawanie obiektu  
do bazy, klikając przycisk „NIE MA GO NA LIŚCIE”. 

Dodawanie zabytku

Aby dodać zabytek, którego nie ma w bazie, zaloguj się do serwisu,  
a potem kliknij w przycisk „Dodaj zabytek”, który znajduje się  
w górnym menu.

Na początek wpisz nazwę miejscowości, w której znajduje się zabytek, 
który chcesz dodać i kliknij „SZUKAJ”. 



96 97

Teraz możesz dodać opis zabytku oraz jego zdjęcie. Dane te pojawią 
się w profilu zabytku. Będzie je można potem modyfikować i rozwijać. 
Następnie kliknij przycisk „ZAKOŃCZ” i możesz już zobaczyć profil 
dodanego zabytku.

Zachęcamy do wspólnego otwierania zabytków!

Jeśli w okolicy nie ma innych zabytków, od razu możesz działać dalej. 
Upewnij się, czy adres zabytku jest poprawny. Jeśli nie, popraw go,  
a następnie naciśnij przycisk „PRZEJDŹ DALEJ”.

Teraz podaj nazwę zabytku oraz napisz krótkie uzasadnienie, dlaczego 
ten obiekt powinien znaleźć się w naszej bazie. A następnie kliknij 
„PRZEJDŹ DALEJ”.
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