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Jeśli nie chcecie samodzielnie przygotowywać 
rozgrywki lub wolicie pierwszy raz zagrać pod 
okiem doświadczonego Mistrza Gry, zgłoście się 
do naszego muzeum w celu ustalenia terminu 
rozgrywki gry „Przyszedł nam rozkaz”. Zaprasza-
my zarówno grupy nieformalne jak i zorganizo-
wane (np. młodzież szkolną).

gra RPG: Przyszedł nam rozkaz...
liczba graczy: maksymalnie 15 osób
czas rozgrywki: około 2 godzin
wiek uczestników: +14 lat
koszt: bezpłatne

,



Co to jest gra RPG?
Z języka angielskiego role-playing game, nieraz 
zwana grą wyobraźni, jest pierwowzorem gier 
komputerowych. Rozgrywka oparta jest na nar-
racji, a gracze wcielają się w wybrane role fikcyj-
nych postaci. Jej zamysłem jest rozegranie przy-
gotowanego przez Mistrza Gry (prowadzącego) 
scenariusza i osiągnięcie wyznaczonych celów.  
Wiele gier posiada specjalnie opracowane mecha-
niki (zasady), lecz nie są one konieczne, a ograni-
czeniem może być jedynie wyobraźnia...

Ale co ma do tego historia?
Choć większość gier RPG często rozgrywa się w 
świecie fantasy, coraz częstszą praktyką jest się-
ganie do historycznych realiów (jak chociażby 
średniowiecza) i szukanie alternatywnych zakoń-
czeń wydarzeń znanych z podręczników szkol-
nych. Taka rozgrywka nie tylko staje się dobrą za-
bawą, ale poprzez imersję – zanurzenie się graczy 
w klimat i realia epoki oraz poczucie na własnej 
skórze skutków swoich decyzji, pomaga lepiej 
zrozumieć historyczne wydarzenia. Suche daty 
zawarte w podręcznikach nabierają nowego zna-
czenia, jeśli „samodzielnie” brałeś udział w ich 
tworzeniu poprzez grę RPG...

Przygotowanie rozgrywki
Głównym zaangażowanym w przygo-
towanie gry jest Mistrz Gry. To on opra-
cowuje scenariusz, wyznacza cele gry  
oraz prowadzi narrację. W naszej wersji gry RPG 
rozgrywającej się w czasie walk o niepodległość 
Polski – kampanii Legionów Józefa Piłsudskiego, 
celem jest wypełnienie misji specjalnej, od której 
zależą dalsze losy wojny.  Z racji, że zadanie jest 
ściśle tajne, wiedzę o nim ma jedynie Mistrz Gry, 
który korzysta w tym celu ze specjalnie opraco-
wanego przez nas podręcznika do pobrania z na-
szej strony:
www.muzeum.kety.pl/koalicje-dla-niepodleglej-2022

Jeśli macie wyłonionego Mistrza Gry i chcieli-
byście zobaczyć jak wygląda taka rozgrywka, 
zawsze możecie zapoznać się z przykładowymi 
sesjami gier RPG, jakimi gracze dzielą się na kana-
łach YouTube’a. 

Znajdują się tam również karty postaci dla 15 
graczy. Jest to maksymalna liczba osób, 

jakie mogą wziąć udział w rozgrywce 
(dzięki czemu z gry mogą skorzystać na 

przykład grupy w szkołach). Grę można ro-
zegrać również w mniejszym gronie. 

Każda z postaci posiada szczególną historię, któ-
ra zaprowadziła ją do obecnego momentu w jej 
życiu, wpływając na jej charakter i zachowanie. 
Gracze powinni postarać się wczuć w rolę, prze-
jąć sposób myślenia a czasem nawet i zachowań 
– wszystko zależy od chęci i możliwości graczy. 

Nie musisz tworzyć kart postaci od podstaw. Za-
wsze możesz pobrać gotowe szablony z naszej 
strony internetowej.

Każda z posta-
ci posiada również wyzna-
czony ekwipunek, z którego może korzystać  
w czasie gry aby osiągnąć cele. Wyposażenie 
nie musi być realne – może ono być zupełnie 
umowne, choć wprowadzenie prawdziwych 
rekwizytów sprawi, że gra zyska klimat... Cza-
sem nie trzeba wiele – siarką może zostać pia-
sek, a cukierki mogą stać się monetami. 

Pamiętaj, że nasze propozycje nie są jedynymi 
rozwiązaniami. Możesz stworzyć indywidual-
ną fabułę i postacie w oparciu o historię swo-
jego regionu, losy znanych Ci osób lub własną 
wyobraźnię...
Przykładowe historyczne gry fabularne 
RPG

Dzikie Pola – gracze wcielają się  
w szlachciców Rzeczypospolitej od 
II połowy XVI, poprzez XVII do XVIII 
wieku.

Agon – dla lubiących klimaty antycz-
nej Grecji i boskich panteonów.

Dungeons&Dragons – ten po-
pularny system fantasy ofe-
ruje również kampanie roz-
grywające się wśród Celtów, 
Wikingów czy legend artu-
riańskich.


