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Interesują Cię niezwykłe opowieści? Chcesz 
dowiedzieć się jak zdobywano polski Dziki Zachód? 

A może pragniesz zdobyć informacje o jednym
z najciekawszych regionów w Europie? 

Ta gra jest właśnie dla Ciebie!

Archipelag Pamięci to gra, dzięki której poznasz 
najciekawsze opowieści dotyczące wysp Karsibór, 

Uznam i Wolin. Dowiesz się o intrygujących 
procesach i wydarzeniach kształtujących ten region. 
Historie, które poznasz zostaną Ci zaprezentowane 

przez naocznych  świadków tych wydarzeń. 
Gra została stworzona w oparciu o bezpośrednie 

rozmowy z najstarszymi mieszkańcami wysp 
Karsibór, Uznam i Wolin!  

CEL GRY

Gracze podzieleni na drużyny mają za zadanie jak najszybciej 
dotrzeć do mety. Zatrzymując się na prostokątnym polu gracz 
objaśnia wylosowane hasło (zobacz: objaśnianie). Zatrzymując się 
na okrągłym ciemnym polu, gracz objaśnia hasło zaproponowane 
przez drużynę przeciwną. Postój na jasnym okrągłym polu nie 
powoduje żadnych konsekwencji.
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ZASADY GRY

1. Potasowane karty należy położyć pojedynczo na stole w taki 
sposób, aby hasła były niewidoczne dla graczy. Następnie zawod-
nicy dzielą się na co najmniej dwie drużyny (minimum dwuo-
sobowe). Grę rozpoczyna drużyna, której gracz wyrzuci większą 
liczbę oczek. Dodatkowo zespoły wybierają pionek i kładą go na 
planszy na polu Start. 

2. Zespoły przesuwają się po planszy zgodnie z liczbą wyrzuconych 
oczek. Jeśli pionek ich drużyny zatrzyma się na prostokątnym 
polu jeden z graczy objaśnia swojej drużynie hasło z wylosowanej 
karty (zobacz: objaśnianie). 

3. Gracz ma minutę na objaśnienie hasła. Jeśli w tym czasie drużyna 
nie odgadnie hasła, jej gracze cofają swój pionek o liczbę pól, które 
wyrzucili, a karta z hasłem zostaje dołączona do pozostałych kart, 
które następnie zostają potasowane. Jeśli zespół odgadnie hasło, 
karta pozostaje na planszy w miejscu, w którym stoi pionek, tak 
aby hasło było widoczne dla pozostałych graczy. Następnie gracze 
wpisują odgadnięte hasło do wyszukiwarki, dostępnej na stronie 
www.archipelag.edu.pl i zapoznają się z zaprezentowaną historią.

4. W przypadku zatrzymania się pionka jednej z drużyn na polu, na 
którym znajduje się odkryta karta, gracze własnymi słowami opo-
wiadają historię, z którą zapoznali się za pośrednictwem strony 
internetowej. O poprawności opowiedzianej historii decyduje 
drużyna przeciwna. Historia nie musi zostać powtórzona „słowo
w słowo”, liczy się przede wszystkim zachowanie sensu opowieści.

5. W przypadku zatrzymania się pionka na ciemnym okrągłym polu 
gracze drużyny przeciwnej ustalają hasło, które następnie – 
zapisane na kartce – przekazywane jest jednemu z graczy 
drużyny, do której należy pionek. Ustalone hasło – maksymalnie 
trzywyrazowe – powinno w dowolny sposób nawiązywać do 
tematu wysp Karsibór, Uznam i Wolin. Gracz ma za zadanie obja-

śnić hasło pozostałym członkom swojej drużyny. Jeśli w ciągu 
minuty gracz nie odgadnie hasła, drużyna cofa swój pionek
o liczbę pól, które wyrzuciła. 

6. Zatrzymanie pionka na jasnym okrągłym polu nie powoduje 
żadnych konsekwencji. 

7. Każda drużyna wyznacza do objaśnienia haseł wszystkich swoich 
zawodników, po jednym w każdej kolejce.

8. Drużyna, której pionek najszybciej dotrze do mety, wygrywa. 
Rezultat jest jednak oceniany na koniec rundy, gdy wszystkie 
zespoły tyle samo razy mogły odgadywać hasła.

 

OBJAŚNIANIE

Objaśniający nie mogą używać żadnej części hasła lub jego 
pochodnych. Przykład: Nie można objaśniać hasła „prom” 
mówiąc „w Świnoujściu obowiązuje przeprawa promowa”. Słowo 
„promowa” zawiera bowiem w sobie słowo „prom”. Jeśli hasło 
składa się z dwóch lub więcej wyrazów, to po odgadnięciu jednego 
z nich, można go używać do objaśniania pozostałych. Zawodnicy 
mogą używać przeciwieństw. Nie można używać obcego języka.  
Użycie odgadywanego hasła lub jego części jest tożsame z nieod-
gadnięciem hasła. Zadaniem innych drużyn jest zwracanie 
bacznej uwagi na błędy osób objaśniających. Hasła muszą być 
odgadnięte dokładnie. Przykład: przy haśle „ręce”, odpowiedź 
„ręka” nie jest wystarczająca. 
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ARCHIPELAG PAMIĘCI

Archipelag Pamięci to przygodowa gra planszowa oraz platforma 
internetowa przedstawiające historię powstawania nowej, powo-
jennej rzeczywistości polskich wysp. Region wysp Uznam i Wolin, 
tak jak całe Pomorze Zachodnie, był częścią państwa polskiego 
jedynie u jego początków, w czasach Mieszka I i Bolesława Chro-
brego, oraz w XII w., za panowania Bolesława Krzywoustego.
W tym czasie, na tych terenach wyodrębniło sie rządzone przez 
ród Gry�tów Księstwo Pomorskie, które w wiekach kolejnych było 
lennem Brandenburgii, Danii, Polski, Saksonii, a od XIII w. 
niemieckiego Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Po wojnie trzy-
dziesiestoletniej, która zakończyła się w 1648 r., Księstwo Pomor-
skie zostało podzielone pomiędzy Brandenburgię i Szwecję. 
Wyspy Uznam i Wolin przypadły Szwedom. Ten stan utrzymywał 
się do 1720 r., kiedy wyspy w ramach transakcji handlowej stały się 
własnością Prus. 

Region pozostawał w obrębie państwa niemieckiego do 1945 r. Na 
konferencji w Poczdamie (17 lipca – 2 sierpnia 1945 r.), jednej
z trzech wielkich konferencji, na których decydowano o powojen-
nym ładzie w Europie, ustalono, że wyspa Wolin oraz Świnoujście 
będą należały do Polski. Region ten został zajęty przez Armię 
Czerwoną wiosną 1945 r., natomiast w połowie sierpnia formalną 
jurysdykcję nad tymi ziemiami o�cjalnie objęły władze polskie. 

Niemcy zaczęli opuszczać masowo wyspy już na początku roku 
1945, ostatnie etapy wysiedleń miały miejsce w 1947 r. Pierwsi 
polscy osadnicy pojawili się na tych terenach latem i jesienią 
1945 r., stopniowo zaludniając wyspiarskie miejscowości. Zasiedla-
nie polskich „ziem odzyskanych”, jak PRL-owskie władze nazy-
wały regiony poniemieckie, było społeczno-kulturowym fenome-
nem, nie znajdującym wielu analogii w globalnej historii. 
Zmieniły się nie tylko granice państwa, ale także społeczność 
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regionu, ustrój państwowy, kultura i gospodarka. Śmiało można 
powiedzieć, że z terenów tych zniknęła cała cywilizacja, a na jej 
miejscu tworzono zupełnie nową wersję polskiego świata.

Archipelag Pamięci to gra planszowa oraz platforma internetowa 
opowiadające historię tworzenia na polskich wyspach nowej rze-
czywistości. W Archipelagu zaprezentowana zostaje historia ludzi
z różnych regionów dawnej Polski, przywiązanych do odmien-
nych obyczajów i tradycji, reprezentujących różne klasy społe-
czne, którzy ogromnym wysiłkiem starali się zbudować nowy 
dom na nieznych sobie terenach. To historia spotkania polskich 
osadników z niemieckimi mieszkańcami wysp, oraz walki o „nor-
malność” na polskim Dzikim Zachodzie.

Archipelag Pamięci to zbiór historii, które można poznawać dzięki 
grze lub dzięki lekturze internetowej platformy. Każda z opowieś-
ci jest odrębną wyspą, dlatego można je poznawać w dowolnej 
kolejności, jednak dopiero zebrane razem tworzą całość – archi-
pelag, czyli odrębny świat mający swą niepowtarzalną specy�kę. 
Tutejsze doświadczenie oswajania polskiego Dzikiego Zachodu 
nie jest unikalnym – taki proces odbywał się na terenach od 
Świnoujścia po Kotliną Kłodzką – jednak zarówno wyspiarskość, 
jak i fakt oddalenia od państwowego centrum, zadecydowały
o niepowtarzalnej specy�ce Archipelagu.

Prezentujemy historie zebrane w trakcie rozmów z mieszkańcami 
regionu pamiętającymi ten moment dziejowy. Rozmowy zostały 
przeprowadzone w lipcu 2016 r. Oddając głos bezpośrednim 
świadkom opisywanych historii chcieliśmy pokazać procesy
i zjawiska, które ich zdaniem najlepiej pokazują ówczesną rzeczy-
wistość. Archipelag Pamięci nie ukazuje pełnej historii regionu lat 
powojennych, nie taki był też nasz cel. Mamy nadzieję, że dzięki 
platformie internetowej uda nam się oddać ducha tej epoki, zaś 
gra planszowa zachęci młodych ludzi do poznawania niezwykłych 
historii. Region wysp Karsibór, Uznam i Wolin – czyli nasz Archi-
pelag – kryje w sobie wiele tajemnic, które czekają na odkrycie.
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dom na nieznych sobie terenach. To historia spotkania polskich 
osadników z niemieckimi mieszkańcami wysp, oraz walki o „nor-
malność” na polskim Dzikim Zachodzie.

Archipelag Pamięci to zbiór historii, które można poznawać dzięki 
grze lub dzięki lekturze internetowej platformy. Każda z opowieś-
ci jest odrębną wyspą, dlatego można je poznawać w dowolnej 
kolejności, jednak dopiero zebrane razem tworzą całość – archi-
pelag, czyli odrębny świat mający swą niepowtarzalną specy�kę. 
Tutejsze doświadczenie oswajania polskiego Dzikiego Zachodu 
nie jest unikalnym – taki proces odbywał się na terenach od 
Świnoujścia po Kotliną Kłodzką – jednak zarówno wyspiarskość, 
jak i fakt oddalenia od państwowego centrum, zadecydowały
o niepowtarzalnej specy�ce Archipelagu.

Prezentujemy historie zebrane w trakcie rozmów z mieszkańcami 
regionu pamiętającymi ten moment dziejowy. Rozmowy zostały 
przeprowadzone w lipcu 2016 r. Oddając głos bezpośrednim 
świadkom opisywanych historii chcieliśmy pokazać procesy
i zjawiska, które ich zdaniem najlepiej pokazują ówczesną rzeczy-
wistość. Archipelag Pamięci nie ukazuje pełnej historii regionu lat 
powojennych, nie taki był też nasz cel. Mamy nadzieję, że dzięki 
platformie internetowej uda nam się oddać ducha tej epoki, zaś 
gra planszowa zachęci młodych ludzi do poznawania niezwykłych 
historii. Region wysp Karsibór, Uznam i Wolin – czyli nasz Archi-
pelag – kryje w sobie wiele tajemnic, które czekają na odkrycie.



Jeśli zaciekawił Państwa nasz projekt lub są Państwo 
zainteresowani współpracą zachęcamy do kontaktu:
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