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Wstęp

Publikacja ta jest efektem projektu zrealizowanego 
przez Zespół Otwartych Zabytków (Centrum Cyfrowe Pro-
jekt: Polska), skoncentrowanego wokół odkrywania polsko-
-niemieckiego dziedzictwa i powiązanej z nim historii. Przy-
gotowana została w dwóch wersjach językowych – polskiej 
i niemieckiej – z których każda dostosowana została do 
potrzeb lokalnego kontekstu. Jej ideą jest popularyzo-
wanie aktywności skoncentrowanych wokół lokalnego 
dziedzictwa kulturowego, które w przystępny, innowa-
cyjny i atrakcyjny dla odbiorców sposób wprowadzają ich 
w lokalną historię. Wierzymy, że dziedzictwo jest dobrem 
wspólnym, które pomaga nam rozumieć nie tylko prze-
szłość, ale także współczesność, a jego potencjał może 
okazać się inspiracją do wielu działań odpowiadających 
na aktualne potrzeby lokalnej społeczności. 

Publikacja, którą oddajemy w Wasze ręce, może 
pomóc Wam włączyć się w projekt w takim zakresie, jaki 
najbardziej odpowiada Waszym potrzebom. Znajdzie-
cie w niej podstawowe informacje o samym projekcie 
„Otwarte Zabytki”, jego źródłach i specyfice, najważniej-
sze informacje dotyczące zagadnień prawa autorskiego 
i licencji Creative Commons, wskazówki dotyczące tego, 
gdzie szukać otwartych zasobów i w jaki sposób z nich 
korzystać, a także uwagi dotyczące potencjału ich ponow-
nego wykorzystania. 

Jednocześnie, publikacja ta zawiera także konkretne 
materiały, które możecie wykorzystać w swojej codziennej 
pracy, w tym porady i wskazówki niezbędne do przygoto-
wania gry miejskiej, a także szczegółową instrukcję obsługi 
serwisu krok po kroku. Ponadto, znajdziecie w niej także 
scenariusz warsztatu i gry miejskiej, których celem było 
odkrywanie polsko–niemieckiego dziedzictwa i powiąza-
nej z nim, wspólnej historii. 

Zachęcamy do czerpania z potencjału „Otwartych Za-
bytków” i zapraszamy do wykorzystywania i przetwarzania 
oferowanych przez nas narzędzi i materiałów, a także do 
wspólnego cyfrowego czynu społecznego!



OTWARTE ZABYTKI: O PROJEKCIE
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Otwarte Zabytki to projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, w ramach którego 
tworzymy obywatelski katalog zabytków. Realizując go, pragniemy ułatwić obywatelom 
dostęp do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażować 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 
dzielić i wymieniać się wiedzą oraz wspólnie działać na rzecz upowszechniania zasobów 
dziedzictwa. Tworzony przez nas otwarty obywatelski katalog zabytków, stanowi z jednej 
strony, łatwo dostępne narzędzie edukacyjne, z drugiej – przykład wykorzystania otwar-
tych danych publicznych w projekcie bazującym na modelu crowdsurcingowym.

Dzięki temu, „Otwarte Zabytki” mogą zarówno wspierać nauczycieli, bibliotekarzy, 
animatorów oraz edukatorów w codziennej pracy dydaktycznej obejmującej historię, 
historię sztuki, cyfrową ochronę dziedzictwa i nowoczesną digitalizację, jak i stanowić 
punkt wyjścia do edukacji w zakresie otwartości technologicznej i prawnej, w tym spraw-
nego wykorzystywania legalnych zasobów oraz świadomego korzystania z twórczości 
własnej i innych. Ponadto, stanowią także platformę wymiany wiedzy i sposób na dzie-
lenie się informacjami i zasobami z innymi użytkownikami internetu. Co więcej, mogą 
one także sprzyjać budowaniu świadomości na temat lokalnej historii, która zapisała się 
w miejscowym dziedzictwie.

Otwarte Zabytki – skąd nazwa?

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

Strona internetowa projektu: 
www.otwartezabytki.pl

Czym jest zabytek?
Formalne kryteria tego, czy dany obiekt jest zabytkiem dotyczą jego trzech poten-

cjalnych wartości: naukowej, gdy obiekt ma jakieś wyjątkowe rozwiązania technologiczne 

(np. Kanał Augustowski), artystycznej – obiekt jest dziełem sztuki (np. cenny barokowy 
pałac), historycznej – obiekt związany jest z ważnymi wydarzeniami lub postaciami hi-
storycznymi. Równie ważnym 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 Społecznego. Wszystkie treści 
udostępniamy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa–Na tych samych warun-
kach. Dzięki temu zdjęcia i informacje na jego temat można swobodnie wykorzystywać, 
kopiować oraz remiksować bez pytania kogokolwiek o zgodę.

Korzyści z korzystania. 
Jak możesz się włączyć?

Każdy internauta może z nami otwierać zabytki!

Co to znaczy?
• Po pierwsze można sprawdzić, czy podstawowe informacje o dowolnym, wybra-

nym zabytku są poprawne. Dane, które zamieściliśmy w metryczce (nazwa, lokali-
zacja, adres) pochodzą z bazy Narodowego Instytutu Dziedzictwa i bywają błędnę 
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 stanie i wy-

maga opieki, korzystając ze specjalnej opcji „Alert”.
• Po piąte Otwarte Zabytki żyją również poza światem wirtualnym. Możecie zorgani-

zować spacer, spotkanie czy wycieczkę rowerową szlakiem okolicznych obiektów 
zabytkowych, a potem wspólnie uzupełnić informacje o nich w serwisie.



PRAWO AUTORSKIE I LICENCJE 
CREATIVE COMMONS
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Wszystkie czy pewne prawa zastrzeżone?
Kamil Śliwowski, Creative Commons Polska

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy utwór, czyli „każdy przejaw działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. Od prac naukowych, przez filmy, progra-
my komputerowe, aż po notatki zrobione na serwetce w kawiarni – wszystko to podlega 
ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwór jest chronio-
ny prawem autorskim od chwili powstania, bez żadnych wymaganych formalności.

A oto inne ważne pojęcia związane z prawem autorskim:

Domena publiczna
Kiedy wygasną majątkowe prawa autorskie (przeważnie 70 lat po śmierci autora) utwory 

przechodzą do domeny publicznej. Wtedy rozpoczyna się ich „drugie życie”, stają się dobrem 
wspólnym. Każdy może je ponownie wydać bez konieczności proszenia o zgodę bądź płacenia 
ich autorowi czy jego spadkobiercom (tak można dziś zrobić na przykład z utworami Bacha 
czy Chopina).

Dzieła osierocone
W przypadku dzieła osieroconego nie wiadomo czy wygasły do niego autorskie pra-

wa majątkowe; nie ma również możliwości ustalenia tego przez dotarcie do posiadaczy 
praw. Takich utworów nie można upublicznić, przez co pozostają one zwykle zamknięte 
w bibliotekach, archiwach oraz prywatnych zbiorach. Obecnie przygotowywane są zmia-
ny prawne mające przewidywać możliwości publikowania dzieł osieroconych, m.in. w celu 
ich szerszego udostępnienia i ułatwienia odnalezienia posiadaczy praw.

Dozwolony użytek osobisty
Dla codziennego życia społecznego być może najważniejszym elementem prawa 

autorskiego jest dozwolony użytek, oznaczający zakres swobód, które w szczególności 
w edukacji pozwalają na sprawne poruszanie się po całym dorobku intelektualnym 
ludzkości.

Prawo cytatu
Prawo cytatu to możliwość przytaczania w całości lub we fragmentach już opubli-

kowanych utworów. Prawo nie określa jednoznacznie 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 na-
uczaniu, 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 korzystania z dzieła bez konieczności py-

tania jego autora o zgodę. Prawo gwarantuje taki dostęp ze względu na interes publiczny 
oraz potrzeby kulturalno-oświatowe społeczeństwa. W niektórych przypadkach wymaga 
otrzymania zgody właściciela praw majątkowych. Użytek publiczny obejmuje m.in. prawo 
cytatu, przedruku, dozwolony użytek związany z działalnością bibliotek, w celach nauko-
wych i prawo korzystania dla osób niepełnosprawnych.

Obok dozwolonego użytku publicznego istnieją też wyjątki w prawie autorskim. Do-
tyczą one materiałów nie objętych ochroną, takich jak urzędowe dokumenty, materiały, 
znaki i symbole, akty normatywne i ich urzędowe projekty. Jako że materiały te nie są 
chronione prawem autorskim, możemy je opublikować bez potrzeby pytania autorów 
o zgodę.

Niestety m.in. z powodu nieustającego kultu odręcznych podpisów, większość do-
kumentów urzędowych publikowana jest w formie skanów. W związku z tym są one nie-
dostępne technologicznie, wymagają dodatkowej pracy, by można było je przeszukiwać 
bądź by mogły być czytane przez syntezatory mowy.
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Otwarte licencje

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

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

Warunki licencji Creative Commons:

Uznanie autorstwa – pozwala na kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie 
i wykonywanie utworu objętego prawem autorskim oraz opracowanie na jego pod-

stawie utworów zależnych pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora 
pierwowzoru.

Użycie niekomercyjne – pozwala na kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie 
i wykonywanie utworu objętego prawem autorskim oraz opracowanie na jego pod-

stawie utworów zależnych jedynie do celów niekomercyjnych.

Na tych samych warunkach – pozwala na rozprowadzanie utworów zależnych je-
dynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Bez utworów zależnych – pozwala na kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawia-
nie i wykonywanie utworu jedynie w jego oryginalnej postaci; tworzenie utworów 

zależnych nie jest dozwolone. 

Otwartość

Codziennie tworzymy nowe, własne treści i odbieramy, czytamy i przetwarzamy tre-
ści 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 korzystania z treści cyfrowych jest bardzo 
dynamiczna, prawo mogłoby za nią nie nadążać. Dlatego powstały otwarte i wolne licen-
cje. Jest to jeden z mechanizmów, jakie stworzono, aby poradzić sobie z problemem re-
strykcyjnego prawa autorskiego, niedostosowanego do zmiennych warunków internetu.

Tradycyjna ochrona prawno-autorska działa w modelu „wszystkie prawa zastrze-
żone”, co oznacza, że potrzebujemy zgody autora bądź posiadacza praw, by dokonać 
z jego utworem czegokolwiek, co przekracza dozwolony użytek. Prowadzi to do sytuacji, 
że praktycznie z niczego, co jest dostępne w Sieci nie możemy skorzystać. Oraz nie wie-
my już co nam wolno, a czego nie, przy korzystaniu z zasobów internetu. Taka sytuacja 
jest często źródłem nadużyć, np. naruszeń takich jak te, gdy kancelarie prawne rozsyłają 
masowe zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, którego odbiorcy często nie popeł-
nili, ale nie rozumieją wystosowanych zarzutów, więc nie potrafią się przed nimi bronić. 
Wielu twórców, zarówno zawodowców 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, które oferuje 
Ustawa, np. można je kopiować, rozpowszechniać i/lub modyfikować. W praktyce oznacza 
to dostępność na jednej z licencji Creative Commons (najbardziej popularnych), licencji 
GNU FDL lub innej. Przykładowy twórca muzyk, który chce, aby jego utwór można było 
swobodnie 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 informa-
cje o autorze oraz o licencji, na bazie której korzysta z utworu.
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O licencjach możemy myśleć jak o klockach, które układamy jeden na drugim. Pod-
stawą tej budowli z klocków w wypadku każdej licencji jest zawsze warunek „Uznanie au-
torstwa”, 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”.

Jak samemu opublikować treść w otwarty sposób?
Korzystanie z licencji jest proste i nie wymaga wizyty u prawnika. Wystarczy ozna-

czyć utwór odpowiednią informacją i symbolem licencji. Taki tekst i ikonę możemy wy-
generować na stronie www.creativecommons.pl, w zakładce „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 instytucji].

W wypadku pojedynczego utworu zapis licencji powinien składać się z informacji 
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 wypadku publikacji drukowanych musimy podać pełen link do 
treści licencji, tak aby każdy odbiorca mógł ją znaleźć.

Gdzie publikować materiały na CC?

Poza poprawnym oznakowaniem dokumentów i multimediów w samych plikach, 
można też skorzystać z serwisów zawierających różnego rodzaju media, które umożli-
wiają oznakowanie materiałów licencjami CC. W większości z nich znaleźć można również 
mnóstwo ciekawych materiałów dostępnych na licencjach CC, do swobodnego wykorzy-
stania. Do najpopularniejszych tego rodzaju miejsc należą serwisy: Flickr (www.flickr.com) 
dla fotografii, Vimeo (www.vimeo.com) dla wideo, Soundcloud (www.soundcloud.com) 
i Jamendo (www.jamendo.com/pl/) dla muzyki.

Jak wykorzystywać zasoby na licencjach CC?

Wykorzystanie materiału dostępnego na licencji CC jest równie proste. Przestrze-
gając zasad licencji, trzeba koniecznie przy każdym wykorzystaniu takiego utworu (czy 
to na stronie czy w publikacji) podać nazwisko lub pseudonim autora, którym on się 
posługuje, źródło (najczęściej jako linki), z którego pochodzi utwór oraz rodzaj licencji, 
na której został udostępniony.



OTWARTE ZASOBY DZIEDZICTWA
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Materialne wytwory kultury nie są i nie muszą być 
jedynie niezmiennymi formami. Mogą się one stać narzę-
dziem do twórczego odkrywania nie tylko przeszłości, ale 
i teraźniejszości. Dzięki wolnym licencjom nie jesteśmy 
zmuszeni do oglądania ich tylko w muzeum lub archiwum, 
ale mamy je na wyciągnięcie ręki (a właściwie – kliknięcie 
myszką). Ponadto, często możemy je również modyfiko-
wać i rozpowszechniać.

Działania wokół dziedzictwa nie ograniczają się do 
korzystania wyłącznie z wiekowych źródeł, często mogą 
one wymagać również materiałów współczesnych, także 
jako uzupełnienia dla tych pierwszych. Dlatego też w po-
niższym wykazie źródeł znaleźć możecie różne typy zaso-
bów o różnych datach powstania.

Wyszukiwarka Creative Commons umożliwia znale-
zienie różnych treści dostępnych na licencjach CC, które 
zostały udostępnione w innych serwisach. Dzięki temu, 
za jednym razem można przeszukać zasoby Europeany, 
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

Krótki przegląd powyższych serwisów:

Europeana – biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i ar-
chiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturo-
wego i naukowego Europy w internecie.
Flickr – serwis, w którym można gromadzić i udostępniać 
swoje zdjęcia. Najbogatsze źródło zdjęć na licencjach Cre-
ative Commons.
Google Images – w znanej wszystkim przeglądarce mo-
żesz wybrać opcję szukania jedynie zdjęć na licencjach 
Creative Commons (wyszukiwanie zaawansowane).
Jamendo – serwis poświęcony muzyce, którą bez ogra-
niczeń możesz ściągać i wykorzystywać do swoich celów.
Open Clip Art Library – strona internetowa, na której 
znajdziesz proste znaki graficzne, tzw. kliparty. Cała za-
wartość strony jest dostępna w domenie publicznej.
Wikimedia Commons – wszystkie zdjęcia, ilustracje, filmy 
oraz dźwięki dostępne na Wikipedii są zebrane w tym ser-
wisie. Jak sama Wikipedia, wszystko dostępne na licencji 
Creative Commons Uznanie Autorstwa–Na tych Samych 
Warunkach.
YouTube – wybierając wyszukiwanie zaawansowane znaj-
dziesz tam filmy na licencji Creative Commons udostępnia-
ne przez użytkowników serwisu.
Pixabay – źródło ponad 290 000 zdjęć, grafik wektoro-
wych oraz rysunków gotowych do użycia.
ccMixter – muzyka na wolnych licencjach.
Soundcloud – serwis stworzony dla muzyków, którzy chcą 
zaprezentować swoją pracę szerszemu gronu. Część z nich 
udostępnianych jest na licencjach Creative Commons.

Remiks i ponowne wykorzystanie 
zasobów dziedzictwa

Instytucje kultury takie jak muzea, archiwa czy biblio-
teki od wieków odpowiedzialne są za gromadzenie, prze-
chowywanie i promowanie dziedzictwa kultury wśród jak 
największej liczby osób. Dzięki rozwojowi nowych techno-
logii w ciągu ostatnich lat ta ważna misja nabrała nowe-
go znaczenia. Teraz kultura jest krzewiona poprzez pliki, 
które można z łatwością skopiować, przetworzyć, wrzucić 
na bloga czy udostępnić znajomym na portalu społeczno-
ściowym. Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych zasobów 
sprawiły, że mogą one zostać wykorzystane przez użyt-
kowników w przestrzeni internetu. Upowszechnianie zdigi-
talizowanych zasobów w internecie otwiera perspektywę 
nowych sposobów budowania relacji pomiędzy instytu-
cjami i ich odbiorcami, a także nowe możliwości zaanga-
żowania użytkowników w treści związane z szeroko rozu-
mianym dziedzictwem. Ponadto, technologia sprawiła, że 
zmienił się sposób postrzegania zasobów kultury – nie 
stanowią one jedynie balastu dla budżetu państwa, ale 
także szansę na rozwój oraz katalizator zmian społecz-
nych i gospodarczych.

Ponowne wykorzystanie zasobów dziedzictwa otwie-
ra szansę dla szerokiej gamy działań, na których skorzy-
stać mogą znacząco zarówno instytucje udostępniające te 
zasoby, jak i ich odbiorcy. Remiksowanie i przetwarzanie 
zdigitalizowanych zasobów stymuluje zarówno kreatyw-
ność tych, którzy w oparciu o nie tworzą własne dzieła 
i zasoby, jak i sam proces cyrkulacji zdigitalizowanych tre-
ści oraz udostępnionych materiałów, zwiększając przy tym 
zasięg ich oddziaływania.



GRA MIEJSKA: INSTRUKCJA
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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 od-
daje organizatorom gry miejskiej wypełnioną kartę zadań. 
Gra miejska może kończyć się wygraną jednej z drużyn 
(wówczas należy na koniec zliczyć przyznane punkty), ale 
wyłanianie zwycięzcy nie jest konieczne.

Poniżej przedstawiamy 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 edu-
kować, integrować, może być formą zwiedzania i po-
znawania miasta, zawsze jest też zabawą. Od naszego 
celu zależy sporo dalszych decyzji – np. wybór ob-
szaru, 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 de-
cyzję, o tym, czy uczestnicy będą chodzić na piecho-
tę, jeździć na rowerach i/lub komunikacją publiczną? 
Pamiętajmy, że nie wszyscy mają rowery i/lub mogą 
swobodnie się nimi poruszać, dopuszczenie możliwo-
ści korzystania z rowerów stworzy nierówne szanse 
pomiędzy zespołami.

d. Na jakim obszarze będzie toczyła się gra? Jeśli nie je-
steśmy pewni, przy wyborze tego terenu weźmy pod 
uwagę cel naszej gry. Oznacza to, że np. w grze do-
tyczącej zabytków na wyznaczonym terenie muszą 
znaleźć się zabytki, które chcemy pokazać. Taki ob-
szar powinien być jednocześnie na tyle nieduży, by 
gracze mogli poruszać się po nim na piechotę (lub 
na rowerach, jeśli dopuszczamy je w grze), ale też na 
tyle rozległy, by pokonanie trasy stanowiło wyzwanie, 
a zespoły mogły swobodnie realizować zadania.

Krok 2. 
Zbieranie informacji

Na tym etapie gromadzimy i wstępnie czytamy 
wszystkie materiały (książki, strony internetowe), oglą-
damy filmy, które mogą nam się przydać. Przygotowywa-
nie 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 informa-
cje o współcześnie ważnych miejscach. Pamiętajmy o tym, 
że historia to nie tylko encyklopedia i podręcznik, ale też 
historia społeczna – wspomnienia mieszkańców, piosenki 
czy zdjęcia i grafiki.

Krok 3. 
Wycieczka w teren

Z mapką i dotychczas zebranymi informacjami od-
wiedźmy obszar naszej gry, żeby poszukać dalszych infor-
macji. Na przykład spotkanych mieszkańców warto pytać 
o przeszłość miejsc – co było tam wcześniej, co się tam 
mieściło? W trakcie warto fotografować obiekty i zapisy-
wać takie efemeryczne dane jak np. zabawna treść napisu 
na murze.
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Krok 4. 
Historia, wokół której rozegra się gra

Nadanie kontekstu wymyślanym zadaniom do zreali-
zowania podczas gry miejskiej, uczyni ją jeszcze ciekaw-
szą. Nawet najprostsza historyjka wciągnie ludzi w każdym 
wieku. Poniżej przykłady zrealizowanych gier:

• W naszej dzielnicy mieszka chłopiec o imieniu Bronek, 
któremu zginął kot. Pomóżmy mu go znaleźć! 
W tej grze gracze poznawali warszawską Pragę, a jed-
nocześnie zbierali fragmenty hasła, które pozwoliło im 
odnaleźć zaginionego kota.

• Maria Skłodowska-Curie przekazała nam zeszyt z in-
strukcją wydzielenia radu, ale zeszyt zamókł itrzeba od-
tworzyć instrukcję! 
W tej grze uczestnicy poruszali się po miejscach zwią-
zanych 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 bra-
ta, przez co uwięzionetam rybki będą głodować. Razem 
z koleżanką Idą poszukują teraz kodu, zwiedzając zabyt-
ki 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 rozrzucone 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 Open Street Map) 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 okolice danego obiektu oraz by dała się tam od-
naleźć. 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 żydowskiej historii tego miejsca.

Krok 6. 
Agenci

W grze mogą wziąć udział tak zwani agenci (lub po-
mocnicy). 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 się w tłum (np. wskazówka dla 
graczy: agenta poznacie po kapeluszu).

Wymyślając zadania wykonywane u agentów, warto 
zadbać o ich różnorodność. Mogą być związane ze śpie-
waniem czy tańczeniem (np. zaśpiewajcie hymn szkoły 
najgłośniej jak umiecie lub ułóżcie piosenkę zachęcającą 
do zwiedzania zabytków), zadania artystyczne (wycinanie 
szablonów i odbijanie ich na koszulkach), sportowe (od-
bijcie 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.
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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. agen-
ta 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 tyl-
ko 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 zadania, 
które wszystkie grupy wykonują razem. Jego celem nie jest 
zdobywanie kolejnych punktów, ale integracja i wspólna 
zabawa. Jeśli gra ma zakończyć się wyłonieniem zwycięz-
ców, wyniki mogą zostać ogłoszone w tym momencie lub 
później, np. za pośrednictwem strony internetowej.



GRA MIEJSKA: SCENARIUSZ
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Przykładowy scenariusz gry miejskiej

„Podróż do przeszłości”

Gra miejska została zrealizowana we współpracy z Bi-
blioteką Miejską w Opolu.

Muzeum Śląska Opolskiego potrzebuje pomocy w odnale-
zieniu zaginionych zdjęć dawnego Opola !!!

Kilka dni temu w okolicy Muzeum Śląska Opolskiego 
przeszła wichura. Dzień był gorący, więc wszystkie okna 
były otwarte. Silny wiatr, który wpadł do środka, zrobił 
straszny bałagan w zbiorach muzeum. Wiatr porwał też 
kilka bardzo ważnych, starych zdjęć zabytków Opola oraz 
notatki kustosza, potrzebne do przygotowania nowej 
książki o zabytkach miasta. Muzeum pilnie potrzebuje 
pomocy w odnalezieniu zdjęć i uzupełnieniu zaginionych 
informacji.

Dyrektor Muzeum alarmuje:

Muzeum jest całkiem nie uporządkowane, katalogów nie ma, 
w salach muzealnych nieład, wiele eksponatów zginęło (w tej 
liczbie cała numizmatyka) dużo szaf uszkodzonych, prawie 
wszystkie zamki wyłamane. To samo jest i w bibliotece oraz 
w pracowniach i kancelarii.1 

Po drodze spotkacie osoby, które pomogą Wam 
w odnalezieniu fragmentów zaginionych zdjęć. Ale zanim 
to zrobią, poproszą Was o wykonanie określonych zadań. 
Postarajcie się – wysiłek na pewno się opłaci. Podczas gry 
przyda się także aplikacja mobilna „Otwarte Zabytki” na 
urządzenia z systemem Android. Aplikacja jest dostępna 
do ściągnięcia za darmo w Google Play. Aplikacja nie jest 
niezbędna do wzięcia udziału w grze, ale da możliwość 
rozwiązywania dodatkowych zadań.

1 cytat autentyczny, Józef Obuchowski, dyrektor Muzeum Miejskiego 
w Opolu (obecnie Muzeum Śląska Opolskiego), 1946 r., 
źródło: http://muzeum.opole.pl/o-muzeum/historia/
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PAN WOJCIECH (pomocnik 1)
Akcesoria: czarny kapelusz na głowie
Rola: znany specjalista od architektury barokowej
Lokalizacja: Wzgórze uniwersyteckie
Tajne hasło: „VANITAS”

Kiedy grupa poda prawidłowe hasło, Pomocnik powinien 
zapytać, czy jej członkowie wiedzą, jakie jest znaczenie 
tego słowa oraz czy potrafiliby je objaśnić? Jeśli tak, prosi 
o objaśnienie i ewentualnie dopowiada. Jeśli nie, Pomocnik 
wyjaśnia im znaczenie słowa:

VANITAS po łacinie oznacza „marność”, wiąże się silnie 
z frazą z biblijnej księgi Koheleta Vanitas vanitatum and 
omnia vanitas, czyli Marność nad marnościami i wszystko 
marność. Termin charakterystyczny zwłaszcza dla epoki 
baroku, związany z refleksją nad przemijaniem i ulotnością 
życia doczesnego. Często wiązał się z takimi motywami 
w sztuce, jak czaszka, klepsydra, zegar, więdnące rośliny 
i owoce.

Przywołujemy ten termin przy tym zabytku, ponieważ 
rzeźby, które mają odnaleźć uczestnicy, stanowią przykład 
sztuki barokowej, dla której motyw VANITAS był motywem 
przewodnim.

Zadania dla uczestników:
1. Z dostępnych materiałów (kamienie, patyki lub inne do-

stępne rzeczy) ułożyć napis „Otwarte Zabytki”
2. Zapytać 3 przechodniów, jakie są najważniejsze zabytki 

w mieście i zanotować odpowiedzi.

Po tym, jak grupa wykona zadania, Pomocnik odpowiada 
za sprawdzenie i akceptację jego wykonania.

Pomocnik 1: http://blog.otwartezabytki.pl/wp-content/
uploads/2014/08/OZ-gra-miejska-Pan-Wojciech.pdf
źródło definicji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Vanitas 

PANI JUDYTA (pomocnik 2)
Akcesoria: pomarańczowy szal
Rola: historyczka sztuki przełomu wieku XIX i XX
Lokalizacja: fontanna Opolska Ceres
Tajne hasło: „SECESJA”

Kiedy grupa poda prawidłowe hasło, Pomocnik powinien 
zapytać, czy jej członkowie wiedzą, jakie jest znaczenie 
tego słowa oraz czy potrafiliby je objaśnić? Jeśli tak, prosi 
o objaśnienie i ewentualnie dopowiada. Jeśli nie, Pomocnik 
wyjaśnia im znaczenie słowa:

SECESJA – termin pochodzący od francuskiego słowa sé-
cession oznaczającego odejście. Używany na określenie 
stylu w sztuce europejskiej ostatniego dziesięciolecia XIX 
wieku i pierwszego XX wieku, którego istotą było dążenie 
do stylowej jedności sztuki dzięki łączeniu działań w róż-
nych jej dziedzinach, a w szczególności rzemiosła arty-
stycznego, architektury wnętrz, rzeźby i grafiki. Charakte-
rystycznymi cechami stylu secesyjnego są: płynne, faliste 
linie, ornamentacja abstrakcyjna bądź roślinna, inspiracje 
sztuką japońską, swobodne układy kompozycyjne, asyme-
tria oraz subtelna pastelowa kolorystyka.

Przywołujemy ten termin przy tym zabytku, ponieważ fon-
tanna reprezentuje styl secesyjny.

Zadania dla uczestników:
1. Sprawdzić, ile osób musiałoby się trzymać za ręce, żeby 

objąć fontannę
2. Ćwiczenie z trafiania piłeczkami w koło. 

Po tym, jak grupa wykona zadania, Pomocnik odpowiada 
za sprawdzenie i akceptację jego wykonania.

Pomocnik 2: http://blog.otwartezabytki.pl/wp-content/
uploads/2014/08/OZ-gra-miejska-Pani-Judyta.pdf
źródło definicji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Secesja_(sztuka) 

PANI FRANCISZKA (pomocnik 3)
Akcesoria: czerwona torba na ramieniu
Rola: specjalistka od marketingu i promocji
Lokalizacja: Staw zamkowy
Tajne hasło: „STYL ŁUŻYCKI”

Kiedy grupa poda prawidłowe hasło, Pomocnik powinien 
zapytać, czy jej członkowie wiedzą, jakie jest znaczenie 
tego słowa oraz czy potrafiliby je objaśnić? Jeśli tak, prosi 
o objaśnienie i ewentualnie dopowiada. Jeśli nie, Pomocnik 
wyjaśnia im znaczenie słowa:

STYL ŁUŻYCKI to styl budownictwa charakterystyczny 
dla okolic Łużyc, który rozpoznać można po konstrukcjach 
typu szachulcowo-przysłupowego. Szachulec to glina za-
rzucona na kosznicę, czyli plecionkę z witek lub trzciny 
bądź też glina wymieszana z trocinami i wiórami (glino-
bitka). Tego materiału używano do wypełnienia szkieletu 
drewnianego połączonego poziomymi ryglami. Efetem jest 
charakterystyczna elewacja budynku – zazwyczaj malowa-
na na biało, poprzecinana ciemnymi drewnianymi belkami 
ułożonymi w kratownicę.

Przywołujemy ten termin przy tym zabytku, ponieważ od-
nosi się on do stylu architektonicznego Domu lodowego.

Zadania dla uczestników:
1. Narysować reklamę / logo zabytku – w związku z kam-

panią w celu pozyskania środków na jego renowację.
2. Zadanie sprawnościowe: skakanie na skakance.

Po tym, jak grupa wykona zadania, Pomocnik odpowiada 
za sprawdzenie i akceptację jego wykonania.

Pomocnik 3: http://blog.otwartezabytki.pl/wp-content/
uploads/2014/08/OZ-gra-miejska-Pani-Franciszka.pdf
źródło definicji: http://www.bogatynia.dwr.pl/luzyckie.htm

Karty pomocników
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Pomocnicy | 

Pomocnik 1
Gdzieś na Wzgórzu Uniwersyteckim czeka pan Wojciech, 
znany specjalista od architektury barokowej. Poznacie go 
po czarnym kapeluszu na głowie. Podajcie mu tajne hasło: 
„VANITAS”. !

Pomocnik 2
W okolicy Fontanny „Opolska Ceres” spotkacie panią Ju-
dytę, historyczkę sztuki przełomu wieku XIX i XX. Pozna-
cie ją po pomarańczowym szalu. Podajcie jej tajne hasło: 
„SECESJA”. !

Pomocnik 3 
Gdzieś nad Stawem Zamkowym spaceruje pani Franciszka, 
specjalistka od marketingu i promocji. Poznacie ją po czer-
wonej torbie na ramieniu. Podajcie jej tajne hasło: „STYL 
ŁUŻYCKI”. ! 

W tabeli zadań miejsca, w których powinniście rozglądać się za 
pomocnikiem oznaczone zostały symbolem pomocnika.

Nazwa zespołu

Kontakt e-mail :

tel.:

Skład zespołu
(imiona 
i nazwiska
lub pseudonimy)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Karta zespołu
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Miejsce Zadanie Odpowiedź

1 PUNKT STARTU: Miejska Bilbioteka Publiczna 
ul. Minorytów 4

2 Kościół p.w. Trójcy Świętej
Plac Wolności 2

Kościół dawniej określany był jako „zamkowy”. Jest miejscem spoczynku opolskich książąt piastowskich. 
Pierwotnie była to murowana wczesnogotycka bazylika, wybudowana w drugiej połowie XIII wieku z fundacji 
księcia Władysława I. W 1307 roku zniszczył ją pożar. Dwa lata później kościół odbudowano i wzniesiono kaplicę 
św. Anny, a później przebudowano w stylu gotyckim. Na przełomie XV i XVI wieku została dobudowana kaplica 
i wieża. W podziemiach znajduje się krypta z trzynastoma trumnami książąt piastowskich i zakonników oraz 
z książęcą kryptą grobową.

Najciekawsze zabytki kościoła:
• gotycka kaplica św. Anny zwana Piastowską z 1309 roku. Znajdują się tu nagrobki książąt opolskich: Bolka I, 

Bolka II, Bolka III i jego żony Anny oraz epitafia i płyty nagrobne z XVI i XVII wieku
• krypta księżnej Elżbiety, wnuczki Władysława Łokietka

Dowiedzcie się, kiedy kościół peł-
nił rolę kościoła ewangelickiego.

Podpowiedź: poszukaj tabliczki 
opisującej jego historię. 

3 Archiwum Państwowe 
ul. Zamkowa 2

Dom w barokowym stylu zbudowano po 1765 r. Była tu manufaktura skóry zelówkowej (służącej do 
produkcji butów) Marcusa Pinkusa. W XIX w. dom zaadaptowany został na mieszkanie i hurtownię win przez 
Marcusa Friedleandera. W latach 1947-1953 komisariat Milicji Obywatelskiej. Od 1972 r. siedziba Archiwum 
Państwowego.

Ze starych detali zachował się 
tylko jeden element (przy bramie 
wjazdowej). Jakiego jest koloru? 
Znajdźcie go i narysujcie.
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4 Stara Synagoga
ul. Szpitalna 1

Synagoga została zbudowana w 1842 roku z inicjatywy lokalnych rodzin żydowskich. W 1893 roku, została 
rozbudowana. Z biegiem lat budynek synagogi nie mógł pomieścić odpowiedniej liczby wiernych.

W 1896 roku synagoga została sprzedana. Wkrótce nowa właścicielka sprzedała budynek, który został 
przebudowany na zakład litograficzny (rodzaj drukarni) Kwota ze sprzedaży posłużyła gminie żydowskiej do 
dokończenia budowy Nowej Synagogi.

Ostatnie nabożeństwo odbyło się w poniedziałek 21 czerwca 1897 roku.

W 1953 roku umieszczono w budynku magazyn księgarski. Niedawno dawną synagogę solidnie wyremontowano.

Co obcenie znajduje się 
w budynku?

Zadanie dodatkowe:
Jeśli macie ze sobą urządzenie 
z Androidem (i zainstalowaną 
aplikację Otwarte Zabytki) – 
wyszukajcie w aplikacji zabytki
„Synagoga” [w pole „gdzie” 
wpiszcie „Opole” :)] i wypełnijcie 
ankietę dotyczącą stanu 
zachowania  tego zabytku.

Jeśli macie zainstalowaną 
aplikację, ale nie macie dostępu 
do internetu, skorzystacie z opcji 
„Dodaj zabytek”, wpiszcie nazwę 
zabytku i nazwę miejscowości 
[Opole :)] i wypełnijcie ankietę.
Wyniki prześlijcie, gdy będziecie 
mieli dostęp do internetu.

5 Rynek Starego Miasta

Zasadniczy kształt opolskiemu Rynkowi nadano w średniowieczu. Początkowo zabudowa wokół rynku była 
drewniana, ale ze względu na częste pożary zaczęto wznosić domy murowane.

Do rozbudowy opolskiego Rynku (i przebudowy go z drewnianego na murowany) w znacznym stopniu 
przyczynił się książę biskup Jan Kropidło, potomek opolskich Piastów. W wyniku założonej przez biskupa 
fundacji i ofiarowaniu znacznej sumy pieniędzy dla miasta, można było zrealizować w Opolu budowę kamienic. 
Od jego nazwiska pochodzi okreslenie „kropidłówki” (półokrągłe wykusze na kamienicach, które miały chronić 
przed pożarami).
 
Podczas II wojny światowej, w 1945 r. rynek uległ dużym zniszczeniom, większość zabytkowych kamienic 
została zrównana z ziemią, a te które mniej ucierpiały po wojnie odbudowano w stylu nawiązującym do baroku.

Policzcie, ile jest na rynku 
kamienic w kolorze różowym.
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6 Kaplica i szpital św. Aleksego
ul. Katedralna / Szpitalna 17

Gotycką kaplicę i szpital św. Aleksego zbudowano ok. 1421 roku. Są to jedne z najstarszych budowli 
średniowiecznego Opola. Ich fundatorem był biskup Jan Kropidło, który zadbał, by Kaplica powstała od razu 
jako budynek murowany, Co pozwoliło jej przetrwać kilkukrotne pożary. W 1739 roku szpital doszczętnie 
spłonął, a odbudowano go w latach 1865-1866.

Wewnątrz kościoła znajdują się m.in. zabytkowe organy z klasztoru w Czarnowąsach.

Co obecnie mieści się w dawnym 
szpitalu?

Zadanie dodatkowe:
Jeśli macie ze sobą urządzenie 
z Androidem (i zainstalowaną 
aplikację Otwarte Zabytki) – 
wyszukajcie w aplikacji zabytki
„Kaplica szpitalna p.w. 
św. Aleksego” oraz „Szpital 
św. Aleksego” [w pole „gdzie” 
wpiszcie „Opole” :)] i wypełnijcie 
ankietę dotyczącą stanu 
zachowania tych zabytków.

Jeśli macie zainstalowaną 
aplikację, ale nie macie dostępu 
do internetu, skorzystacie z opcji 
„Dodaj zabytek”, wpiszcie nazwę 
zabytku i nazwę miejscowości 
[Opole :)] i wypełnijcie ankietę. 
Wyniki prześlijcie, gdy będziecie 
mieli dostęp do internetu.

7 Ratusz

Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1308 roku.

W średniowieczu w miejscu obecnego ratusza znajdował się drewniany dom kupiecki, w XIV wieku 
zdecydowaniu o postawieniu budowli z cegieł – ratusza, w którym miały znaleźć siedzibę miejskie władze.

Pierwszy zegar w mieście zawisł właśnie na wieży ratusza.

Budowa nowego gmachu miała miejsce w latach 1818-1820. Projekt wykonał znany berliński architekt Karl F. 
Schinkl. W roku 1864 postawiono nową wieżę ratuszową na wzór renesansowego Palazzo Vecchio we Florencji. 
Kolejną gruntowną przebudowę przeprowadzono w latach 1934-36, wówczas rozebrano otaczające ratusz 
kramy i kamienice, które przylegały do zachodniego i południowego skrzydła. Osłabiło to konstrukcję wieży, 
która 15 lipca 1934 roku zawaliła się. Odbudowano ją w 1936 roku, nawiązując do poprzedniego kształtu.
Obecnie w budynku mieści się siedziba władz miasta wraz z gabinetem prezydenta.

Na tablicy informacyjnej Urzędu 
sprawdźcie, co mieści się 
w pokoju nr 403.

Gdzie na budynku ratusza 
znajduje się herb Opola?

W jakich kolorach zwykle jest 
przedstawiany?

Narysujcie herb.

8 Wzgórze Uniwersyteckie (Opolski Akropol)

Wzgórze uniwersyteckie, na którym mieści się siedziba Uniwersytetu Opolskiego. Budynek uniwersytetu to 
znacznie przekształcony dawny klasztor dominikański z pierwszej połowy XVIII wieku. Później przez wiele lat 
mieścił się w nim szpital.

Na wzgórzu znajdują się także 4 barokowe figury – dzieło śląskiego rzeźbiarza Henryka Hardtmanna, 
który wykonał je dla Frankenbergów do ich letniej rezydencji w Biestrzykowicach.

Znajdźcie cztery barokowe 
figury, o których mowa w opisie. 
Co przedstawiają?
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9 Obelisk Heidebrandów.
pl. Mikołaja Kopernika 11

Podczas polowania, które miało miejsce w 1819 w lesie koło wsi Jastrzębie zginął starosta namysłowski 
Heidebrand wraz z małżonką. Po tym tragicznym wydarzeniu ich syn w miejscu tym wzniósł obelisk z kamienia 
piaskowego. Obelisk zniszczony po 1945 r. i zapomniany przeleżał w lesie około 60 lat. Odnaleziony obelisk 
przewieziony został do pracowni konserwatorskiej opolskiej uczelni. Tutaj został poddany renowacji po czym 
ustawiony na dziedzińcu Uniwersytetu Opolskiego.

Obelisk oprócz oryginalnego napisu „Starosta Heidenbbrand, ur.6 czerwca 1746 r., zm. 6 stycznia 
1819 r. – z mężnym, pogodnym opanowaniem” został wzbogacony o dodatkowe elementy. Umieszczono 
na nim dwujęzyczny napis Jana Goczoła „Ich zysk dla jednych – Ich strata dla drugich – I szala żadna nie 
przeważa”. Powyżej widnieje płaskorzeźba w kształcie okręgu i przedstawia smoka pożerającego swój ogon 
symbolizującego upływ czasu i śmierci oraz wewnątrz mosiężne aniołki na Sądzie Ostatecznym. Obelisk 
wieńczy sylwetka orła z rozłożonymi skrzydłami.

W jakich językach są napisy na 
obelisku?

10 Zabytkowa fontanna (Opolska Ceres)
pl. Daszyńskiego

Fontanna secesyjna berlińskiego rzeźbiarza Edmunda Gomanskyego. Pochodzi z początku ubiegłego wieku 
(1907 r.). Wybudowana została na miejscu dawnej miejskiej studni. Na szczycie fontanny umieszczony został 
posąg bogini urodzajów i płodności – Ceres (Demeter/Cerera). Symbolizuje ona ład i życie rodzinne, bogini ma 
być opiekunką społeczeństwa i rodziny. Wokół niej, symetrycznie ustawione są mitologiczne postaci, które 
obrazują różne zawody związane z okolicami Opola. Do czasów II wojny światowej wznosił się nad nią ażurowy 
baldachim z miedzi.

Ile postaci siedzi w dolnej części 
fontanny?

Jakie zawody reprezentują? 
(wymieńcie 2 z nich)

11 Budynek dworca
ul. Krakowska 48

Został zbudowany pod koniec XIX w., a w latach 20-tych XX w. zbudowano przejścia podziemne pod torami. 
W pobliżu znajduje się zabytkowa lokomotywa TKt – 48.

W jakich kolorach jest ozdobna 
posadzka w budynku dworca?

Obok dworca (na prawo od 
głównego wejścia) stoi duży, 
zielony pojazd. Co to jest?

12 Gmach poczty
ul. Krakowska 46

Obiekt powstał w stylu renesansu włoskiego w połowie XIX w. wg projektu architekta Albrechta. Znajduje 
się na obecnym placu dworcowym. W tych czasach oprócz dworca kolejowego nie było tam żadnych innych 
zabudowań. Pod koniec XIX w. obiekt został przebudowany przez wrocławskich i berlińskich architektów, 
w wyniku czego dodano boczne skrzydła. W latach 30-tych XX w. nastąpiła kolejna przebudowa, tym razem 
w stylu modernistycznym.

Zmierzcie, jaka liczba kroków 
dzieli pocztę od dworca.

Co jest napisane nad głównym 
wejściem do gmachu poczty
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13 Most groszowy
ul. Piastowska – Mozarta

Most spacerowy dla ruchu pieszego na Młynówce istniał już w 1894 r. Secesyjny, dwuprzęsłowy most 
zbudowano w 1903 r. Obecnie powszechnie nazywany jest też „Zielonym mostkiem”.

Skąd wzięła się nazwa mostu?

14 Dom lodowy i staw Barlickiego (Staw zamkowy)
ul. Barlickiego 2a

Zabytkowy drewniany dom w stylu łużyckim, zbudowany w 1909 roku. Staw powstał po likwidacji fosy zamkowej.

W 1934 roku odbyły się tu 
mistrzostwa Niemiec w pewnym 
sporcie. Jak myślicie, w jakim?

Ile kominów ma Dom lodowy?

15 META: Biblioteka Miejska
 ul. Minorytów 4

Źródła informacji o zabytkach: 

www. otartezabytki.pl
www. wikipedia.pl
www.opolskie.regiopedia.pl
www.polskaniezwykla.pl
www.muzeum.opole.pl
www.odyssei.com
www.pttk.jgora.pl
www.wtl.us.edu.pl
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Program warsztatu uzupełniającego grę miejską:

1. Krótka prezentacja o Otwartych Zabytkach: czym są i dlaczego realizujemy ten 
projekt. 

2. Czym jest otwartość w kontekście dziedzictwa kultury i dlaczego uważamy, że jest 
ważna.

3. Wyjaśnienie, czym są licencje Creative Commons w oparciu o infografikę:  
KOED CC BY-SA, http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Grafika_Komiks_CC.pdf

4. Ćwiczenie z korzystania z licencji Creative Commons:

a. prosimy uczestników, żeby narysowali jeden z zabytków, które dziś widzieli/
odwiedzili

b. prosimy, żeby opisali obrazek licencją
c. kserujemy wszystkie obrazki i kopie rozkładamy na stole
d. prosimy uczestników, żeby wybrali sobie po jednym obrazku - ważne, żeby nie 

był to ich własny – i dodali coś do niego / uzupełnili / zrobili remiks, a następnie 
opatrzyli odpowiednią licencją

Zadanie dla uczestników ma na celu przećwiczenie opisywanie licencją Creative 
Commons tworzonych przez siebie utworów (b), korzystanie z czyichś utworów 
zgodnie z licencją, którą są objęte (d) oraz tworzenie remiksów tych utworów, gdy 
dana licencja na to pozwala.

5. W ostatniej części uczestnicy będą dopasowywać stare zdjęcia zabytków (tych, które 
zbiorą od pomocników podczas gry) do zdjęć współczesnych.
• niech powiedzą, co jest na zdjęciu (starym) 
• niech powiedzą, co się zmieniło

6. Jeśli uczestnicy są co najmniej w wieku gimnazjalnym, dodatkowe ćwiczenie: 
wyszukiwanie w bazie Otwartych Zabytków obiektów, które są im znane 
i uzupełnienie informacji o nich oraz zdjęć.



OTWARTE ZABYTKI KROK PO KROKU
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Przeglądanie/wyszukiwanie

Aby przeglądać nasz obywatelski katalog zabytków, nie trzeba się rejestrować czy logo-
wać. Zabytek można znaleźć poprzez wprowadzenie jego nazwy i/lub miejsca w którym 
się znajduje do wyszukiwarki na stronie 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.

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 znajduje się po prawej stronie górnego menu) 
rozwinie się lista kategorii zabytków oraz województw. 
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Po wybraniu kategorii, możesz zobaczyć listę np. tylko pałaców i zamków, znajdujących 
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.

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 się też zarejestrować i logować używając swo-
jego konta na Facebooku. 
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Uzupełnianie profilu zabytku

NAZWA

Na początek warto sprawdzić, czy nazwa zabytku jest poprawna. Jeśli według Twojej wie-
dzy jest w niej błąd lub znasz nazwę zwyczajową 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 napi-
sem ZAPISZ ZMIANY

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

Po wybraniu z menu po lewej stronie „Lokalizacja” (lub klikając pomarańczowy 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.
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DATA

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). 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.
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DODAWANIE ZDJĘĆ

Aby zamieścić zdjęcie w profilu zabytku, należy kliknąć raz w zielone pole z napisem 
DODAJ ZDJĘCIA.

Jeśli dany zabytek ma już w swoim profilu zdjęcia, przycisk ma kolor pomarańczowy i znaj-
duje się nad galerią.
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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 obowiązkowe). 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. 
Kliknij w zielone pole z napisem ZAPISZ ZMIANY. 

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. Po-
siadanie takich praw jest niezbędne do umieszczenia zdjęcia w serwisie Otwarte Zabytki.
Kliknij raz w granatowy przycisk WGRAJ ZDJĘCIE
Komputer spyta teraz, które zdjęcie i skąd chcesz dodać. Znajdź zdjęcie, które chcesz 
wgrać. Kliknij w nie raz, a następnie kliknij w szary przycisk z napisem OTWÓRZ.
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Właśnie udało ci się wgrać zdjęcie! Możesz dodać kolejne zdjęcie. Wszystkie dodane zdję-
cia można zobaczyć w galerii w profilu zabytku.
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OPIS ZABYTKU

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 korzy-
stasz z własnej wiedzy, zaznacz to. Pamiętaj o zapisaniu zmian!
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CIEKAWOSTKI

Do każdego profilu zabytku możesz dodać jakąś legendę lub ciekawostkę. 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.
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LINKI

Do profilu zabytku można w osobnym polu dodać informację o źródłach z których ko-
rzystałeś/aś, adresy ciekawych stron związanych z tym obiektem, informację o interesu-
jących książkach czy artykułach. Kliknij w zielony guzik z napisem DODAJ ŹRÓDŁO, bądź 
pomarańczowy przycisk UZUPEŁNIJ. 

Aby dodać „link” kliknij w zielony punkcik ze znakiem plusa. Rozwiń pierwszy pasek znaj-
dujący się pod napisem „Typ źródła” klikając raz w małe czarne strzałki i wybierz katego-
rię, do jakiej należy strona, którą chcesz dodać.



38

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 informację o ważnych wy-
darzeniach 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 wy-
stępuje 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.
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ZGŁOŚ ALERT

Jeśli z wybranym przez Ciebie zabytkiem dzieje się coś niepokojącego, możesz nas o tym 
powiadomić, zgłaszając alert (kliknij na zielony przycisk).
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.

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.
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ZESPOŁY ZABYTKÓW

Ze względu na to, jak zbudowany jest rejestr zabytków, na którym opiera się nasz ser-
wis, sporo zabytków zgrupowana 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. 
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Widżet mapa

Bazę zabytków można też przeglądać korzystając z dostępnej w serwisie z mapy.
Tak, jak wypadku funkcji przeglądania, widok można filtrować zależnie od położenia za-
bytku oraz kategorii (np. mieszkalne, militarne itd.). 

Jeśli na przykład chcesz na swojej stronie internetowej umieścić mapkę pokazującą za-
bytki militarne w województwie dolnośląskim, wystarczy wybrać odpowiednie opcje 
w menu po lewej stronie mapy, zdecydować, jaki mapka ma mieć rozmiar i skopiować 
wygenerowany kod.
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Dodawanie zabytku

Aby dodać do bazy, którego nie ma w bazie, zaloguj się do serwisu, a potem kliknij w przy-
cisk DODAJ ZABYTEK, który znajduje się w górnym menu. 
Na początek wpisz nazwę miejscowości, w której znajduje się zabytek, który chcesz dodać 
i kliknij SZUKAJ. 

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.
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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 dodawanego zabytku. Jeśli nie, możesz kontynu-
ować dodawanie obiektu do bazy, klikając przycisk NIE MA GO NA LIŚCIE. 

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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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.
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