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Niniejszy artykuł stanowi krótkie podsumowanie projektu 
„Budujemy skansen – wielkoformatowa gra planszowa dla 
dzieci”, realizowanego przez Muzeum Nadwiślański Park Et-
nograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec przy wsparciu 
finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach 
programu „Patriotyzm Jutra”. Zapraszamy wszystkie osoby 
pracujące z dziećmi do czerpania inspiracji z naszych do-
świadczeń, związanych z powstawaniem gry planszowej. 

Chałupa z Przeciszowa, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny 
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
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Pomysł  Punktem wyjścia projektu był pomysł na klasyczną planszów-
kę, nawiązującą do gier typu monopoly. W ramach rozgrywek 
gracze mieliby za zadanie wędrowanie po małej planszy przed-
stawiającej region zamieszkały przez Krakowiaków Zachodnich, 
odnajdywanie zabytkowych chałup (w postaci kartoników lub 
klocków) i przenoszenie ich do swoich skansenów. Realizacja 
pierwotnej wersji została jednak odroczona w czasie. Pojawił 
się pomysł, aby w pierwszej kolejności przygotować grę wielko-
formatową, która mogłaby być wykorzystywana podczas lekcji 
muzealnych i stanowiła atrakcje przede wszystkim dla uczniów 
szkół odwiedzających skansen. Dlatego w ramach projektu 
zaplanowano wakacyjne warsztaty na terenie skansenu, pod-
czas której grupa uczniów z pobliskiej szkoły miała wziąć udział 
w tworzeniu szczegółowej fabuły gry planszowej. W dalszej 
kolejności projekt zakładał wykonanie gry i przetestowanie jej 
podczas bezpłatnych lekcji muzealnych w okresie jesiennym. 

Realizacja  Wakacyjne warsztaty w skansenie były najciekawszym elemen-
tem projektu. Wzięło w nich udział w sumie 12 dzieci. Podczas 
czterech 4-godzinnych spotkań na terenie skansenu wspólnie 
tworzyliśmy ostateczną wersję gry planszowej. 

Twórcy gry planszowej w komplecie, fot. Piotr Burakiewicz
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Dużą trudnością było przygotowanie scenariuszy warsztatów 
w taki sposób, aby faktycznie to uczniowie stali się współtwór-
cami gry, a nie tylko potwierdzali pomysły, które pojawiły się na 
etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu. Oczy-
wiście, opracowanie wstępnej wersji było koniecznością, cho-
ciażby ze względu na wymóg przygotowania szczegółowego 
preliminarza kosztów. Najbardziej zależało nam, aby uczniowie 
poczuli, że ich zdanie ma znaczenie. 

Prace nad koncepcją gry planszowej, fot. Joanna Pelczar

Jak zwykle bywa w takich sytuacjach, dzieci zaskoczyły nas 
pomysłowością i zaangażowaniem. Zasugerowały rozwiązanie 
odmienne od wstępnego pomysłu. Zamiast przenoszenia do 
skansenu większej liczby miniaturowych chałup zapropono-
wały przygotowanie 4 dużych drewnianych chałup (po 1 dla 
każdej z grup graczy) oraz komplet miniaturowych mebli oraz 
innych sprzętów do ich wyposażenia. Wprowadzenie nowego 
pomysłu w życie wymagało sporządzenia aneksu do umowy 
z Muzeum Historii Polski, ze względu na zmiany pozycji koszto-
rysowych i przesunięcia kosztów. Całe szczęście udało się nie 
przekroczyć budżetu projektu i ostateczna wersja gry planszo-
wej została wdrożona do produkcji.
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Elementy gry planszowej w trakcie produkcji, fot. Piotr Bujakiewicz

Efekty   Budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia przynależności 
do lokalnego dziedzictwa było głównym celem naszego pro-
jektu. Chodziło nam przede wszystkim o to, aby młodzi ludzie 
poczuli się dumni, że miejsce ich zamieszkania może poszczycić 
się tak bogatą kulturą i tradycją, a skansen w Wygiełzowie to 
miejsce, w którym można w sposób wartościowy spędzić czas. 
Wszystko wskazuje na to, że ten cel udało się osiągnąć. Tak 
w wywiadzie udzielonym dla gazety „Przełom. Tygodnik Ziemi 
Chrzanowskiej” podsumowała nasz projekt jedna z uczestni-
czek warsztatów, Klaudia Bębenek: „Świetna sprawa zrobić coś 
takiego. Jestem z tego dumna. Gra jest nie tylko dla dzieci, ale 
i dla dorosłych. Zachęcamy turystów z całego kraju, żeby przy-
jechali do skansenu i zagrali w nią”. 

Po zakończeniu warsztatów uczniowie wielokrotnie pytali, kie-
dy znowu odbędą się kolejne, podobne zajęcia. Cieszymy się, 
że w ramach ewaluacji warsztatów padały słowa takie jak np. 
„Z chęcią przyjdę na następne zajęcia i myślę, że będą super 
jak te”.
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Z ewaluacji wakacyjnych warsztatów

Najtrudniejszą weryfikacją projektowych założeń były lekcje 
muzealne z wykorzystaniem gry. W okresie październik-li-
stopad w skansenie odbyło się 6 bezpłatnych lekcji. Reakcje 
uczniów były bardzo pozytywne. Największy zachwyt (nie tyl-
ko wśród uczniów) budziły miniaturki mebli, sprzętów i ozdób. 
Drewniane chałupy również sprawdziły się bardzo dobrze. 
Każda z chałup była miniaturą wybranego budynku z terenu 
skansenu, wykonaną z zachowaniem skali. Podczas zajęć ma-
kiety były okazją do poruszenia tematu, w jaki sposób drew-
niane budynki przenoszone są do skansenu, a także stwarzały 
możliwość dokładnego przyjrzenia się tradycyjnej konstrukcji 
budynków drewnianych. 

W dwóch lekcjach muzealnych wzięły udział klasy uczestni-
ków wakacyjnych warsztatów. Z przyjemnością obserwowali-
śmy objawy dumy i zadowolenia u współtwórców gry. Kiedy 
podczas jednej z lekcji muzealnej prowadzący podkreślił rolę 
uczniów w stworzeniu gry, jeden z uczestników warsztatów 
zawołał: „No i teraz jestem bardzo szczęśliwy”. Reakcje dzieci 
potwierdzały słuszność głównego założenia projektu. Cieka-
wość uczniów podczas lekcji muzealnych była duża, głównie ze 
względu na fakt, że większość zadań do wykonania była pomy-
słami ich rówieśników. 
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Jedna z kart do gry, oprac. Pracownia Graficzna DoLasu

Aby pozyskać na potrzeby wyposażenia swojej chałupy wybra-
ne miniaturki eksponatów, gracze musieli wykonywać zadania 
o różnorakim charakterze. Część z nich wymagała zaznajomie-
nia się z informacjami związanymi z kulturą Krakowiaków Za-
chodnich zawartych w specjalnie do tego celu przygotowanej 
broszurce. Część zadań miała charakter bardziej praktyczny – 
gracze musieli m.in. rozpoznawać gatunki drewna, zbóż, rodza-
je tkanin, czy ziół. Wszystkie zadania przygotowane były w tek-
turowych pudełkach. Pudełka, ze względu na ich ilość, okazały 
się dosyć kłopotliwym rozwiązaniem. Tym bardziej nieoceniona 
była obecność dwójki wolontariuszy - Agnieszki Kozak i Domi-
nika Kosowskiego, którzy pomagali w prowadzeniu lekcji mu-
zealnych.
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Wolontariusze podczas lekcji muzealnej, fot. Izabela Okręglicka

Jednym z celów projektu było także zaangażowanie w dzia-
łalność edukacyjną skansenu lokalnych środowisk. W ramach 
partnerstwa w realizację projektu włączył się, znajdujący się 
w bezpośrednim sąsiedztwie skansenu, Zespół Szkół w Babi-
cach, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach oraz Biblio-
teka Miejska w Chrzanowie. „Skutkiem ubocznym” tej współ-
pracy są pomysły na kolejne wspólne działania edukacyjne, 
związane m.in. z regionalną kuchnią. Udało się także „odkryć” 
miejscowy talent – panią Barbarę Starostkę-Barycką, zajmującą 
się rękodziełem, która na potrzeby gry planszowej wykonała 
serię pięknych miniaturowych haftów, nawiązujących do eks-
ponatów ze zbiorów Muzeum. Mamy nadzieję, że kolejnym 
efektem realizacji projektu będzie rodzinna wersja gry planszo-
wej, która przybliży kulturę Krakowiaków Zachodnich jeszcze 
szerszemu gronu odbiorców. 
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Dwie refleksje, o których będziemy pamiętać podczas projek-
towania kolejnych działań edukacyjnych dla dzieci:

— Podczas wakacyjnych warsztatów z dziećmi najlepiej spraw-
dziły się proste pomysły. Największym powodzeniem spośród 
wszystkich atrakcji cieszyły się klasyczne podchody, zapro-
ponowane w ostatnim dniu warsztatów. Przestrzeń skansenu 
to idealne miejsce do organizacji tego typu zabaw. Również 
rozgrywki w gry planszowe, wypożyczone dzięki uprzejmości 
Małopolskiego Instytutu Kultury (Pierścień Św. Kingi, Chłop-
ska Szkoła Biznesu), zaproponowane na początku warsztatów, 
w ramach wprowadzenia dzieci w tematykę, zyskały wielkie 
uznanie wśród uczestników i były okazją do integracji grupy. 
Prosta praca plastyczna polegająca na stworzeniu z tekturowe-
go pudełka tradycyjnej krakowskiej chałupy, bardzo zaangażo-
wała młodzież i przeciągnęła się ponad planowany czas.

Zabawa w podchody, fot. Joanna Pelczar
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— W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z panią Ewą 
Warchoł, mieszkanką pobliskiej miejscowości Mętków, która 
przygotowała dla dzieci wspaniałe poczęstunki. Jeden z nich 
miał charakter wybitnie tradycyjny i lokalny – były to słynne 
w regionie pieczone ziemniaki. Potrawa, która podczas naszych 
działań edukacyjnych prażyła się na palenisku przez ok. 1,5 
godz. skłoniła dzieci do spontanicznego dzielenia się swoimi 
doświadczeniami i wspomnieniami z domową kuchnią i lokalny-
mi tradycjami. Uwielbienie dla potraw zaserwowanych podczas 
warsztatów znalazło wyraz także podczas ewaluacji projektu. 
Pierogi z mięsem pani Ewy, wspominane były przez dzieci z no-
stalgią jeszcze przez wiele tygodni po zakończeniu warsztatów. 
Dobry pomysł na projekt edukacyjny i odpowiednio dobrane 
formy pracy z dziećmi to oczywiście podstawa. Jak pokazuje 
nasz przykład, dobrze dobrana usługa gastronomiczna w rów-
nym stopniu może przyczynić się do stworzenia niezapomnia-
nej atmosfery. W końcu nic tak nie sprzyja budowaniu więzi, jak 
wspólnie spożyty posiłek przygotowany z sercem. 

Pieczone ziemniaki, fot. Joanna Pelczar
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