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wprowadzenie

Papua - Nowa Gwinea. Do brzegów wyspy przybywa pierwszy statek zza morza. 
Koloniści budują osadę u ujścia jednej z rzek. Na wyspie pojawiają się niezna-
ne wcześniej postaci i wydarzenia. Rozpoczyna się powolny acz nieuchronny 
proces, nazwany później globalizacją.
Gracze wcielają się w cztery plemiona Maringów - rdzennych mieszkańców wyspy, 
którzy bynajmniej nie są zadowoleni z nadchodzących zmian. Od niepamiętnych 
czasów ich życiem kieruje tradycja - zbiór zwyczajów i wartości plemiennych 
sankcjonowany przez rytuały religijne i kult przodków, definiujący warunki wy-
granej i przegranej w grze. 
Celem gry jest utrzymanie tradycji i zwyczajów plemien-
nych jak najdłużej to możliwe. Sprawa nie jest prosta, 
bo, jak uczy nas historia, globalizacja nie przepada 
za wy jątkami. Tym niemniej, wszystkim śmiałkom 
życzymy powodzenia. Trzymajcie się dzielnie!

idea maringów

Kolisty Świat Maringów narodził się w grudniu 2017 w Krakowie w trakcie pewne-
go spaceru. Grudnie w tym mieście to najbardziej introwertyczne miesiące roku. 
Niebo robi się szare na najbliższe 3 miesiące, zamrażając zainteresowanie świa-
tem zewnętrznym. 
Spacer poprzedzony był wizytą przy jaciół, którzy przynieśli do nas pewną grę 
planszową z piękną mapą, kolorowymi statuetkami i dość standardowym ze-
stawem zasad. Czy podstawą każdej grywalnej mechaniku musi być militarna 
i ekonomiczna ekspansja kosztem sąsiadów? Wydaje mi się, że nie. W trakcie 
spaceru przypomniałem sobie pewien tekst ze studiów religioznawczych, któ-
rym oddawałem się hobbistycznie tamtego roku w celu odmłodzenia umysłu 
i znajomości towarzyskich.
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Tak powstała idea gry opartej o plemiennne modele gospodarki zrównowa-
żonej i nieekspansywnej. W świecie Maringów puntkuje się nie maksymalizację 
ilościową jednego z dostpnych zasobów, lecz utrzymanie wszystkich dóbr w 
ekologicznym balansie wyznaczonym przez tradycję kulturową.

Roy Rappaport

"Pigs for the Ancestors: Ritual in the Ecology of a New 
Guinea People (1968)" - taki tytuł nosi jedna z ksią-
żek załoycielskich antropologii ekologicznej. Roy 
Rappaport opublikował wyniki swoich badań tereno-
wych na Papui w roku 1968. 
Życie tubylczej ludności - Tsembaga Marings - krę-
ciło się wokół rytuału KAIKO, obfitującego w za-
lotne tańce oraz ofiary składane ze świń ku czci 
przodków. Na pytania "dlaczego?" odpowiadali "bo 
przodkowie tak lubią". Sam prawdopodobnie za-
dowoliłbym się taką odpowiedzią i dołączył do za-
bawy, dociekliwy antropolog nie poprzestał jednak 
na "powierzchownych tłumaczeniach". Grzebał, analizował, zestawiał, aż ujął 
zachowania rodzimych populacji w matematycznym trybie współzależności 
razem z przyrodą, pogodą, zasobami naturalnymi, treścią wierzeń i kształtem 
obyczajów. Nazwano to cybernetycznym układem naczyń połączonych. 

sen antropologów

Czy Levi-Strauss grał w planszówki pisząć "Smutek Tropików"? Odpowiedź na 
to pytanie spodziewam się spotkać pisząć niniejszą książeczkę. KOLISTY ŚWIAT 
MARINGÓW widzę jako początek większej przygody. Strukturalizm jako mode-
lowanie zjawisk kulturowych, przyrodniczych i ekonomicznych na płaszczyźnie 
gier. Temat będzie się rozwijał, a wszystkich chętnych do zabawy - zapraszam do 
współpracy. Mam przeczucie, że gra planszowa dokonuje podobnych użytecznych 
nadużyć w stosunku do rzeczywistości co strukturalistyczna teoria antropologiczna. 
Z chęcią poddaję się pod konstruktywną (sic!) krytykę.

https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Rappaport
https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Rappaport
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_L%25C3%25A9vi-Strauss
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przygotowanie do gry

1. Losowanie osad - po jednej dla każdego z 4 graczy.
2. Ustawienie pionków w osadach wg WARTOŚCI STARTOWYCH.
3. Zapalenie świeczek T-light - po jednej w każdej osadzie.
4. Losowanie stanu plemienia: wojna lub pokój.
5. Ustawiene statku kolonistów w miejscy między dwoma wybranymi osadami.
6. Ustawienie wspólnej puli pionków na środku stołu.
7. Rozpoczęcie - pierwszy rusza się najmłodszy z graczy, dalej zgodnie z 

kierunkiem wskazówek zegara.

układ na planszy

Każdy z 4 graczy wciela się w jedno z plemion i otrzymuje jedną osadę.
Wszystko, co należy do danego plemienia, musi znajdować się na terytorium 
jego osady.
Pionki i żetony nie należące do żadnego z graczy powinny leżeć we wspólnej 
puli. Wspólna pula znajduje się w pokrywce pudełka, ustawionej do góry dnem na 
środku stołu gry.
Regulacja stanu populacji, świń oraz jedzenia dokonywana jest samodzielnie przez 
graczy, poprzez przeniesienie pionków z puli do osady lub z osady do puli.
Jeśli wszystkie zasoby, pionki czy postaci danego rodzaju są aktualnie używane 
przez graczy, nie można dobrać więcej niż znajduje się w puli.
Talię kart ustawiamy na środku planszy, rewersem do góry. 
Zużyte karty będą odkładane obok talii, awersem do góry. Miejsce to nazywamy 
cmentarzem.

10 \
5 {
5 }

1 świeczka
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tury i upływ czasu

W ciągu gry niektóre wydarzenia rozstrzygane będą losowo - gracze powinni 
samodzielnie rozstrzygnąć je na wybrany przez siebie sposób. Podpowiedź: naj-
łatwiej będzie rzucić kością K6 lub K20, ale możecie też improwizować.

Jeśli jakaś wartość wymaga zaokrąglenia (np. w trakcie walki) -  
zaokrąglamy zawsze do góry.
Gracze ruszają się zgodnie ze wskazówkami zegara. Jeden cykl po jednym ruchu 
każdego gracza to jedna tura. Upływ tur liczymy poprzez znaczniki czasu, odej-
mując jeden na początku ruchu najmłodszego 
z graczy.

duchy opiekuńcze

Każde plemię posiada specjalną zdolność, opisaną na tabliczce osady. Ze spe-
cjalnych zdolności - tj. z opieki ducha - korzysta się poprzez zdmuchnięcie 
świeczki.
Świeczka symbolizuje ducha opiekuńczego osady, który mieszka w drewnia-
nej kapliczce gdzieś na jej peryferiach i jest gotowy chronić jej mieszkańców 
przed nieszczęściami.
Zgaszona świeczka oznacza, że duch opiekuńczy regeneruje swoje moce -– 
specjalna zdolność jest wtedy niedostępna.
Jeśli zapalenie świeczek wydaje się niebezpieczne lub niewygodne, należy 
oznaczyć to w inny sposób, np. przez odwracanie świeczek do góry dnem.

osada  tsembaga
zgaś świeczkę:

ochrona wioski przed wybranym wydarzeniem

osada  tsembaga
zgaś świeczkę:

ochrona wioski przed wybranym wydarzeniem

nazwa osady

zdolność specjalna

licznik punktów
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punktacja

Wszystkie wydar zenie 
w  Ko l i stym Św iec i e 

Mar ingów dzie lą się 
na dobre i złe według 
tradycy jnego syste-
mu wartości. Gracz 
jest więc nagradza-
ny i karany według 
systemu wartości 
zawar tego w lo-
ka l n y m  ko d z i e 
kulturowym swo-

jego plemienia.
Gra kończy się po 

15 turach. Wygrywa 
g rac z  z  na jw iększą 

ilością punktów. W przy-
padku remisu, rozgrywa się 

po jednej turze dodatkowej aż 
do wyłonienia zwycięzcy.

Gracz, który uzyska -5 punktów, odpada z gry. Jeśli któremuś z graczy uda 
się uzyskać +3 punkty, wygrywa grę momentalnie. Liczbę punktów mierzy się 
za pomocą kolorowych znaczników ustawionych w odpowiednim miejcu na 
karcie osady.

koniec plemienia

Jeśli gracz przekroczy dozwoloną liczbę punktów karnych, odpada z gry, a jego 
plemię przekształca się w kolonię białych osadników. Postacie, czary, jedzenie 
i świnie – wszystko przepada, tj. trafia z powrotem wspólnej puli. Połowa popu-
lacji plemienia przekształca się w kolonistów (szare pionki), połowa migruje zaś 
do losowego z pozostałych graczy, zmieniając kolor na kolor jego plemienia. 
Kierunek tej migracji nie podlega wpływowi żadnych czarów.

kościół targowisko

1. szczęśliwe czary i wydarzenia
2. splądrowanie osady innegov gracza

3. zniszczenie kolonii

1. nadmiar lub niedobór populacji, świń, jedzenia
2. budowa kościoła lub targowiska

3. splądrowanie osady przez innego gracza
4. splądrowanie osady przez kolonistów

5. złamanie sojuszu
6. pechowe wydarzenia

7. oszustwo (np. próba ukrycia misjonarza)
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rozgrywka

War to zac ząć grę od razu ,  na 
bieżąco posiłkując się instrukcją. 
Każda tura składa się z 6 etapów 
faz, które należy rozegrać w od-
powiedniej kolejności.

1) kontrola zasobów

W pierwszej fazie tury następuje kontrola zasobów. Pod uwagę brane są trzy 
rodzaje zasobów: populacja, świnie, jedzenie. 
W tabeli KONTROLA ZASOBÓW przedstawione są dopuszczalne ramy, których 
powinno trzymać się porządne plemię Maringów. Jeśli ilość któregoś z zaso-
bów jest zbyt duża lub zbyt mała, gracz traci punkt.

2) przyrost naturalny

Przyrost naturalny podlicza się w drugiej fazie każdej tury poprzez dobranie 
odpowiednich pionków z planszy i umieszczenie ich na terenie osady.

min 4  \  16 max
min 1  {  10 max
min 1  }  10 max

1 \
1 {
1 }

fazy tury
1. KONTROLA ZASOBÓW
2. PRZYROST NATURALNY

3. EFEKT POSTACI
4. DOBÓR KART
5. KOŁO CZASU

6. ATAK

7
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3) efekt postaci

Efekt postaci podlicza się w trzeciej fazie tury. Pod uwagę brane są wszystkie 
postaci, które znajdują się w osadzie na początku tej fazy tury. Kolejność rozli-
czanych postaci należy do decyzji gracza. Efekt podobnych postaci sumuje się.
Jeśli na początku tej fazy tury w osadzie znajduje się 3 kupców lub 3 misjonarzy, 
zbudowany zostaje budynek: targowisko lub kościół. Gracz dostawia odpowiedni 
żeton na terenie swojej osady. W osadzie może znajdować się tylko 1 budynek 
jednego rodzaju. Każda budowa oznacza jednorazową stratę 1 punktu. Jeśli bu-
dynek zostanie zburzony, oznaczający go żeton wraca do puli.
Jeśli obecność antropologa każe nam dobrać kartę, dobieramy ją w tej fazie tury.
Działanie córki wodza polega na tym, że utrzymuje sojusz pomiędzy swoim 
obecnym plemieniem a poprzednim. Jeśli więc jesteśmy jej pierwszym plemie-
niem - nie daje mierzalnego efektu. Zmienić plemię może np poprzez delegacje 
lub pewne czary.

kupiec
-1] co turę

3 kupców --> targowisko

misjonarz
-1[ co turę

3 misjonarzy --> kościół

córka wodza
utrzymuje sojusz pomiędzy 
tobą a plemieniem z którego 

przyszła

antropolog
dobierz dodatkową 

kartę
+1\

reformator
rzut kością:  -3\

królowa
podwójny przyrost [ i ] dla 

wszystkich plemion

inżynier
+1[

+1]
part yzant

zbierz 1\ od  
wybranego gracza . 
kolonie atakują 

tylko 
ciebie

urzędnik
-1\
gaśnie świeczka

gubernator
+1\ we wszystkich 
koloniach
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4) dobór kart

Każdy z graczy dobiera dwie karty ze wspólnej talii. Karty w talii ułożone są 
rewersem do góry i nie ma możliwości zajrzenia do nich.

Zużyte karty odkłada się na cmentarz, ustawiony obok talii. Karty na cmentarzu 
- ułożone awersem do góry - są widoczne dla wszystkich graczy.

 Wydarzenia wywołują jednorazowy i natychmiastowy efekt, po czym od-
kładane są na cmentarz. Jeśli nie pisze inaczej, efekt wydarzenia dotyczy gracza, 
który je wylosował. 

  Postacie są to goście pojawiający się we wiosce lub specjalne osobistości 
z plemienia. Gracz, który dobrał kartę postaci, układa odpowiedni pionek na 
terenie osady, po czym odkłada dobraną kartę na cmentarz. Żetony postaci 
powinny być ustawione w sposób widoczny dla wszystkich graczy. 
Jeśli postać ginie, żeton trafia z powrotem do puli. Jeśli postać przechodzi do 
innego plemienia, jej żeton przesuwa się do nowej osady.

Czary bierze się do ręki bez pokazywania innym graczom. Kartę czaru można 
wykorzystać w dowolnym momencie, poprzez rzucenie karty na stół i wypo-
wiedzenie nazwy czaru. Czary można rzucać:

1. We własnej turze -> efekt rozpatruje się natychmiastowo.
2. W turze innego gracza -> efekt rozpatruje się pod koniec bierzącej fazy tury.

3. W odpowiedzi na czar innego gracza lub na wylosowane wydarzenie -> efekt 
rozpatruje się w pierwszej kolejności.
Można rzucić maksymalnie jeden czar w jednej turze - swojej lub innego gracza. 
Maksymalnie na ręce może znajdować się 5 czarów. Karta czaru dobrana ponad ten 
limit trafia bezpośrednio na cmentarz bez szansy jej użycia.

Flagi czyta się na głos i ustawia w widocznym miejscu obok talii i cmentarza. 
Pierwszy z graczy, który spełni warunek zawarty w karcie f lagi, przy jmuje na 
siebie skutek określony w karcie. Często jest to plus 1 punkt, więc warto się 
starać. Kartę zrealizowanego zadania odkłada się na cmentarz.
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5) koło Czasu

Kolisty czas Maringów toczy się tak:
Każde z plemion zawsze znajduje się w jednym, 
ściśle określonym miejscu na KOLE CZASU, czyli 
w jednym z 4 możliwych stanów: wojny, pokoju, 
rytuału KAIKO lub rytuału RUMBIN. Aktualny stan 
plemienia oznaczany jest przez figurę gracza usta-
wioną na Kole. Po KOLE CZASU można poruszać się 
tylko zgodnie ze wskazówkami zegara.

W tej fazie tury można podjąć decyzję o zmianie statusu plemienia, czyli:  
pozostać na miejscu albo przesunąć się o jedno pole wg wskazówek zegara.
Gracz w stanie wojny lub pokoju może pozostać przy swoim stanie lub poru-
szyć się o jedno pole, czyli zwołać jeden z rytuałów. Rytuały trwają całą turę, 
a w następnej turze następuje automatyczne przejście do następnego stanu.
Rytuały służą fizycznej i psychologicznej reorientacji plemienia. 

Wysłana delegacja przechodzi na stronę gospodarza uczty –- wymienia się 
kolor pionków ze wspólnej puli. Jeśli gracze kłócą się, który był pierwszy, 
decyduje kolejność wg wskazówek zegara. 

2 \ + opcjonalnie jedna postać

                 kaiko

KAIKO to całoroczna uczta, na której 
poświęca się świnie zgłodniałym 
duchom  przodków. Dzikie tańce, 

demonstracja witalności, mieszanie się 
plemion, wojenne tatuaże i stroje z 

ptasich piór.
Zwołanie KAIKO kosztuje 4 { 

i nie jest możliwe bez tego kosztu.
KAIKO zwołuje się mówiąc głośno 

słowo –"kaiko"–.
Najszybszy z graczy,  

który odkrzyknie"kaiko –",  
przesyła DELEGACJĘ na rytuał.

rumbin

RUMBIN to rytuał zasadzenia 
drzewka pokoju. Wszyscy męż-
czyźni pozostali w plemieniu tańczą 
dookoła wykopanej dziury, trzy-
mając wspólnie drzewko i śpiewając 
łagodzące pieśni. 
Zwołanie RUMBIN kosztuje 4 } 
i nie jest możliwe bez tego kosztu.
RUMBIN zwołuje się mówiąc głośno 
słowo "–rumbin –". 
Najszybszy z graczy,  
który odkrzyknie "–rumbin"–,  
przesyła DELEGACJĘ na rytuał. 

10
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6) Atak

Gracz w stanie wojny musi przeprowadzić działania wojenne, czyli wykonać atak. 
Gracz w stanie pokoju nie może atakować, może się jednak bronić przed każ-
dym atakiem.

Celem ataku może być jedno z plemion Maringów lub kolonia białych osadników. 
Można zaatakować tylko 1 cel w trakcie tury. 
Maksymalnie w ataku może uczestniczyć połowa plemienia. Minimalnie w ataku 
musi uczestniczyć 1 pionek populacji.
Jeśli czar lub wydarzenie zabrania prowadzenia wojny, atak nie dochodzi do skutku. 
Atak następuje poprzez przesunięcie wybranej ilości pionków populacji na gra-
nicę wroga.

Atak na gracza w stanie wojny jest bezkarny. 
Atak na gracza w stanie pokoju skutkuje dobraniem dodatkowej karty. 

Atak na gracza w stanie rytuału (kaiko lub rumbin) jest niemożliwy. 
Atak na gracza w sojuszu skutkuje punktem karnym oraz zerwaniem sojuszu.

Obrona

W obronie może uczestniczyć cała populacja plemienia. Obrona polega na 
ustawieniu wybranej ilości pionków populacji naprzeciwko atakującej grupy.

Minimalnia ilość populacji potrzebna do wystawienia obrony wynosi połowę 
liczby atakujących. Maksymalna ilość populacji jaką można wystawić do obrony 
wynosi dwukrotność liczby atakujących.

Walka

Jeśli atakujący Maringowie spotykają się z 
obroną, dochodzi do walki. Każda ze stron 
rzuca kością K6 aby obliczyć swoje straty. 

Wynik rzutów kością zaokrągla się w górę. 
Pozostali przy życiu wojownicy wracają do 
wioski.

Plądrowanie

Jeśli atakujący Maringowie nie spo-
tykają się z obroną, dochodzi do 
sp ląd rowan ia  osady .  Ataku jący 
g rac z  r zu ca  wtedy  kośc i ą  aby 
o d c z y t a ć  w y n i k  p l ą d rowa n i a . 

bez strat
ginie 1\
ginie co trzeci \
ginie połowa \
giną wszyscy \

-1 punkt dla plądrowanego
1 punkt dla plądrującego
spożycie 2 { i 2 }

rumbin

RUMBIN to rytuał zasadzenia 
drzewka pokoju. Wszyscy męż-
czyźni pozostali w plemieniu tańczą 
dookoła wykopanej dziury, trzy-
mając wspólnie drzewko i śpiewając 
łagodzące pieśni. 
Zwołanie RUMBIN kosztuje 4 } 
i nie jest możliwe bez tego kosztu.
RUMBIN zwołuje się mówiąc głośno 
słowo "–rumbin –". 
Najszybszy z graczy,  
który odkrzyknie "–rumbin"–,  
przesyła DELEGACJĘ na rytuał. 
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koloniści

Na początku gry na terenie wyspy znajduje się jedna początkująca kolonia 
białych osadników. Kolonistów (szare pionki) ustawia się na podkładce z rysun-
kiem statku. Statek ustawia się w miejscu pomiędzy dwoma wybranymi losowy-
mi graczami. Ruch kolonii odbywa się pomiędzy turami tych graczy.

Kolonia jest NPC - kieruje nią prowadzący grę 
lub wszyscy gracze wspólnie. Startowa po-
pulacja kolonii wynosi 8 pionków populacji. 
Przyrost naturalny kolonii to 1 pionek popu-
lacji rocznie. Jeśli po podliczeniu przyrostu 
naturalnego kolonia ma 10 pionków popu-
lacji lub więcej - atakuje losowo wybraną 
osadę grupą liczącą 6 pionków.

Koloniści nie przejmują się wstrzymaniem działań wojennych na skutek ko-
mety. Koloniści mogą zaatakować plemię odprawiające aktualnie rytuał KAIKO 
lub RUMBIN. Czar alkohol działa na kolonistów. Kolonie mogą być atakowane 
przez graczy. Kolonie nie atakują siebie nawzajem.

Obrona kolonii powinna być zarządzana tak, aby minimalizować jej straty.  
Jeśli kolonistów jest mniej niż połowa atakujących - bronią się wszyscy.

Jeśli jeden z graczy zaatakuje kolonię, każdy inny gracz znajdujący się w stanie 
wojny może wysłać posiłki. Wysłanie posiłków ogłasza się przed wystawieniem 
obrońców przez kolonię. Pomocy w postaci wysłanych posiłków nie można 
odrzucić.
Posiłki są liczone w walce wspólnie z atakującym jako jedna grupa –- gracze wspól-
nie rzucają kością za połączone wojsko, a otrzymaną proporcję strat każdy rozlicza 
we własnym zakresie.
Jeśli w kolonii nie pozostanie żaden obrońca - kolonia zostaje zniszczona. 
Gracze uczestniczący w ataku niszczącym kolonię otrzymują po 1 punkcie dodatnim. 
W następnej turze kolonia pojawia się jednak na nowo w tym samym miejscu, 
z podwójną wartością populacji startowej.
Wybór strategii agresywnej bądź zachowawczej należy do graczy. Możecie ko-
operować, możecie też walczyć przeciwko sobie. Z punktów rozliczani jesteście 
indywidualnie. Powodzenia!
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twórcy gry

Zbigniew Janczukowicz
Fundator Nausiki, nauczyciel filozofii i etyki, twórca gier plan-
szowych i fabularnych, animator klubów dyskusy jnych, stu-
dent mitologii (wieczny) ,  storytel ler ,  trener młodzieżowy, 
aktywista społeczny na rzecz zrównoważonego rozwoju,  

pasjonat i nauczyciel permakultury wiejskiej i miejskiej.
Patrycja Paula Gas

Antropolog, wykładowczyni UJ I  KUL,  tutor akademicki ,  
doradca zawodowy, trener kompetencji międzykulturowych, 
koordynator spotkań SIETARu, autor książki –Dajakowie – wolni 
ludzie z Borneo– (WUJ 2017), autor programów edukacy jnych 

realizowanych w ramach projektów europejskich, w tym larpów 
edukacy jnych i holistycznych metod storytellingowych.

Kuba Mularczyk.
Przy jaciel Nausiki. Uczestniczył w testach gry od początku jej 
powstawania. Zawdzięczamy jemu grafiki wszystkich postaci.
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białych osadników. Kolonistów (szare pionki) ustawia się na podkładce z rysun-
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lacji rocznie. Jeśli po podliczeniu przyrostu 
naturalnego kolonia ma 10 pionków popu-
lacji lub więcej - atakuje losowo wybraną 
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Koloniści nie przejmują się wstrzymaniem działań wojennych na skutek ko-
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lub RUMBIN. Czar alkohol działa na kolonistów. Kolonie mogą być atakowane 
przez graczy. Kolonie nie atakują siebie nawzajem.

Obrona kolonii powinna być zarządzana tak, aby minimalizować jej straty.  
Jeśli kolonistów jest mniej niż połowa atakujących - bronią się wszyscy.

Jeśli jeden z graczy zaatakuje kolonię, każdy inny gracz znajdujący się w stanie 
wojny może wysłać posiłki. Wysłanie posiłków ogłasza się przed wystawieniem 
obrońców przez kolonię. Pomocy w postaci wysłanych posiłków nie można 
odrzucić.
Posiłki są liczone w walce wspólnie z atakującym jako jedna grupa –- gracze wspól-
nie rzucają kością za połączone wojsko, a otrzymaną proporcję strat każdy rozlicza 
we własnym zakresie.
Jeśli w kolonii nie pozostanie żaden obrońca - kolonia zostaje zniszczona. 
Gracze uczestniczący w ataku niszczącym kolonię otrzymują po 1 punkcie dodatnim. 
W następnej turze kolonia pojawia się jednak na nowo w tym samym miejscu, 
z podwójną wartością populacji startowej.
Wybór strategii agresywnej bądź zachowawczej należy do graczy. Możecie ko-
operować, możecie też walczyć przeciwko sobie. Z punktów rozliczani jesteście 
indywidualnie. Powodzenia!

Koło kultury

Eksperymentalna gra złożona z 
koncentrycznych sfer obrotowych. 
Pola planszy zakodowane są wg 
alfabetu staronordyckiego (Elder 
Futhark). Umożliwia to połączenie 
pytań quizowych z czynnościami 
wróżbiarskimi. Tematyka: religie i 
mitologie świata. Projekt open-
source. Zapraszamy do wspólnej 
zabawy nad tworzeniem pytań.

Czaturanga

Zapraszamy do procesu rekonstrukcji starożyt-
nych szachów indy jskich. Wg hipotezy H. Coxa 
i D. Forbesa, pierwotnie była to gra "czterech 
żywiołów", rozgrywana przez czterech graczy. 
Zasady zachowany w źródłach historycznych 
są jednak niepełne. Uważamy, że jest tylko 
jeden sposób aby je odnaleźć - poprzez te-
stowanie grywalności różnych możliwych 
kombinacji. A w tym mamy już doświad-
czenie. Efekty wkrótce na www.nausika.eu.

zapowiedzi
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http://szachowavistula.pl/vistula/exorientelux.htm
http://nausika.eu/kolo-kultury/
http://nausika.eu/
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Nausika

Fundacja Edukacy jna Nausika powstała w kwietniu 2018 r. Naszym celem jest 
projektowanie i upowszechnianie innowacy jnych metod edukacy jnych, narzę-
dziami: gry planszowe, larpy edukacy jne, karty storytellinowe, treningi umiejęt-
ności miękkich, gry argumentacy jne, scenariusze gier fabularnych, improwizacje 
teatralne i inscenizowane opowieści.
Edukację rozumiemy szeroko: budzenie kreatywności wśród młodzieży i utrzy-
mywane jej u dorosłych, przeciwdziałanie radykalizacji i przesądom poprzez kul-
tywowanie krytycznego myślenia, promocja zrównoważonego rozwoju oraz 
permakultury rozumianej jako maksymalizacja ilości połączeń między minimal-
ną ilością elementów.
Realizujemy projekty lokalne i europejskie, prowadzimy odpłatne treningi oraz 
działalność wydawniczą, a także pracujemy niekomercy jnie, animując spotka-
nia narracy jne w konwencji unplugged oraz nieformalne grupy oddolnego 
kształcenia. Naszą wizją jest społeczeństwo samowystarczalne kulturowo, 
oparte na pełnowartościowej edukacji łączącej pokolenia i narodowości.

Mieszkamy i działamy w Krakowie. Współpracujemy ze stowarzyszeniami 
Ambasada Krakowian oraz Europe4Youth. Należymy do Federacji Małopolska 
Pozarządowa oraz do Komisji Dialogu Obywatelskiego ds Młodzieży. Można 
też umówić się z nami w domowym biurze na ul. Komandosów. Zapraszamy do 
współpracy przy organizacji gier fabularnych oraz projektowaniu gier planszowych 
i innych nośników kreatywnego myślenia.

 

FUNDACJA EDUKACYJNA NAUSIKA
www.nausika.eu/maring/

biuro@nausika.eu
+48 518 584 244
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