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Śpiewać każdy może,
ale czy powinien?
Wojciech Sieroń

Gra o Antku Srebrnym rozczarowuje zarówno pod
względem mechaniki, jak i wartości edukacyjnej.
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Udany komiks, nieudana mapa
Niedawno trafiła w moje ręce wspaniale prezentująca się paczka. Paka właściwie, skrzynia, można rzec. Pudełko, stylizowane
na drewniany kuferek, zawiera oryginalny pakiet materiałów
sygnowanych imieniem Antka Srebrnego. Jest to bohater cyklu
komiksów opowiadających o dramatycznych losach nastolatków
z Grodna w czasie II wojny światowej. W czterech zeszytach
z serii „Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1944”, narysowanych nowoczesną kreską, śledzimy z zainteresowaniem
ich przeżycia podczas obrony Kresów, tułaczki na nieludzkiej
ziemi, walk o Tobruk oraz kampanii włoskiej z wielką wiktorią
pod Monte Cassino. Komiksy są nie tylko ilustrowaną kroniką,
lecz także pełnoprawną opowieścią dla młodych czytelników
z wplecioną postacią czarnego charakteru – Ottona Totensteina



Fot. Piotr Życieński

ardzo lubię gry planszowe, szczególnie od chwili,
gdy poznałem ich nieco więcej niż te stereotypowe
– chińczyk, grzybobranie czy monopol. Oczywiście wśród setek nowych tytułów publikowanych
każdego roku są zarówno świetne, zasługujące na planszówkowe oskary, jak i przeciętne. Jednak wciąż czuję się pozytywnie zaskakiwany inwencją projektantów, którzy wpadają na
niesamowite pomysły, jak rozruszać szare komórki (a czasem
i resztę ciała) przy planszy, kartach czy innych rekwizytach.
I wcale nierzadko dodają do mechaniki rozgrywki elementy edukacyjne, które w sposób nienachalny pozwalają nam

pochwalić się już posiadaną wiedzą, a częściej jeszcze – mimowolnie zdobywać nową (wszak koncentrujemy się na celu
– wygranej, a nie na nauce).
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Kolejną pozycją na
liście zawartości skrzyni są puzzle. Dwustronne, będące pewnym
wyzwaniem dla układających ze względu na
nietypowe cięcie. Jedna
strona to cztery fotografie
ilustrujące najważniejsze
wydarzenia czterech tomów
komiksowej opowieści. To
dobry pomysł uzupełnienia
świadectwa tego wojennego życiorysu. Niestety, druga
strona puzzli nie budzi już tak
bezkrytycznego entuzjazmu.
Oczywiście, pomysł przedstawienia mapy prezentującej wysiłek zbrojny Polaków w czasie
II wojny światowej jest najwyższej próby. Jednak takie materiały, zwłaszcza sygnowane logo IPN,
nie mogą budzić wątpliwości, nie powinny zawierać nieścisłości, niedopuszczalne
jest, aby zawierały błędy! Trafiły się drobne
pomyłki, jak brak strefy neutralnej między
Irakiem a Arabią Saudyjską czy współczesne logo Poczty Polskiej. Można też zauważyć
pewne nieścisłości, jak ta, że greckie wyspy Lesbos i Chios oznaczono jako administrowane przez
Turcję, czy, podobnie, hiszpańskie Baleary i norweskie Lofoty pokolorowano jako terytoria zarządzane przez
aliantów. Niestety, są też jednak rażące błędy, jak oznaczenie Banatu jako Serbii, błędnie oznaczony zasięg wojsk osi
w Egipcie (właściwie zachowano granicę z Libią, przez co nie
wiadomo, kto walczył pod El Alamein), pojawia się dziwnie
okrojona wschodnia Finlandia (powstał nieopisany obszar).
Razi niekonsekwencja w oznaczaniu granic. Austria (mimo że
anektowana przez III Rzeszę już w 1938 roku) jest oznaczona
jako niezależne państwo, podczas gdy obok widać delikatnie
zarysowane granice Protektoratu Czech i Moraw! Absurdalnie
zaznaczona Serbia leży obok Jugosławii, na której terenach
okupanci w ogromnym zakresie poczynili swoje porządki.
A to tylko najbardziej rzucające się w oczy niedoskonałości
puzzlowej mapy, dostrzeżone przez miłośnika historii. Kto
zatwierdził taki twór do druku? Tym bardziej że na mapie
jest naprawdę dużo ciekawych, choć gęsto umieszczonych,
wartościowych informacji: polski wykrywacz min, agencja
Słowikowskich w północnej Afryce, miejsca walk polskich
żołnierzy, szlak kaźni katyńczyków i wiele innych danych
historycznych. Jednak podczas wczytywania się w zawartość
takiej mapy z pewnością pojawią się pytania (u zorientowanych) albo dezorientacja (u szukających tu rzetelnej historii).
Fot. Piotr
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– oraz tajemnicą losu ojca głównego bohatera, który przyczynił
się do złamania niemieckich szyfrów. Oczywiście, komiks musi
w swojej zwartej formie mocniej oddziaływać wrażeniami wizualnymi niż tekstem, stąd wyraźnie widoczne balansowanie między elementem edukacyjnym a przedstawianą historią. Dla zainteresowanych okresem II wojny światowej opowieść może być
prowadzona zbyt szkicowo, ale głównym adresatem są młodzi
ludzie, którzy rzadziej sięgają po opasłe tomy, a forma komiksu
jest bliższa ich wrażliwości. Tak, komiksowy cykl o Antku Srebrnym i jego przyjaciołach z Grodna to solidny element tej skrzyni.
Drugim elementem są dwa arkusze emblematów polskich
jednostek wojskowych walczących na szlaku Antka Srebrnego. Są to zwykłe naklejki i prasowanki na odzież. Jakość
wyśmienita, a przyspieszone bicie serca każdego miłośnika
historii – pewne! Kapitalny pomysł, mimo że w dzisiejszych
czasach możliwości poligraficzne pozwalają na przygotowanie takich rzeczy bez większych trudności. Z kolei metalowa
replika wojskowego orła noszonego przez żołnierzy 2. Korpusu zwyczajnie wyciska łzę wzruszenia i ściska za gardło! To
najmocniejsze elementy pakietu.
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Grywalność: 

ma! Innym kuriozum jest ilustracja na karcie NKWD z emblematem MWD, które powołano w 1946 roku.
Mimo tak banalnej, raczej niestosowanej już mechaniki
gry, w prostej instrukcji nie brakuje niedomówień albo wręcz
sprzeczności. Na kartach jest sporo miejsca, a i tak musimy
w instrukcji doczytać (na końcu jednej z czterech stron) zasadę specjalną do karty wydarzenia. Zastosowane rozwiązanie
z alternatywnymi drogami jest opisane jako skrót. Tymczasem
łatwo policzyć, że te rzekome skróty mają więcej pól niż droga podstawowa.

Bubel wśród diamentów
Gra o Antku Srebrnym nie spełnia kryteriów słownikowej definicji planszówki. Jest to tym bardziej przykre, że polski rynek
gier planszowych nie jest zapóźniony czy zacofany. W ostatnich
latach polskie gry zdobywają nagrody w wielu krajach, są nominowane do najwyższych międzynarodowych wyróżnień. Niemal co tydzień odbywają się spotkania miłośników tego typu
rozrywki, na których autorzy pokazują swoje prototypy, aby
wyłapać niedostatki projektów. W Warszawie działa prężnie
grupa autorów Monsoon Group, chętnie i życzliwie krytykująca
projekty. I najbardziej gorzka reﬂeksja z tym związana – Biuro
Edukacji Publicznej IPN od kilku lat wydaje gry bardzo dobrze
przyjęte przez rynek i w polskich szkołach: Kolejka, ZnajZnak,
trylogia lotnicza. Gry, które nie mają nic wspólnego z nudą ani
brakiem wpływu na wynik.
Na koniec recenzji pojawiają się trzy wartości liczbowe.
Wyjątkowo w tej sytuacji muszę opisać znaczenie tych numerów. Grywalność: 1 – bo raz można się zmusić do zagrania,
a nie ma niższej oceny. Poziom skomplikowania: 1 – chociaż
trudno to oceniać od strony ewentualnego gracza, autorów
chyba zadanie przerosło. Edukacja: 2 – notki na kartach są
wartościowe. Spora część zawartości mapy z puzzli również
może wzbogacić wiedzę historyczną. Jednak tak duża liczba
pomyłek i błędów wymusza nazwanie całego pakietu przaśnym słowem „bubel”.
Wojciech Sieroń – nauczyciel,
redaktor naczelny serwisu GamesFanatic.pl

t Ronek

Ostatnim elementem zestawu jest „gra planszowa”. Przyczyny, dla których ująłem to określenie w cudzysłów, wyjaśnią
się w najbliższych zdaniach. Gra ma swoją planszę-mapę. Nie
jest identyczna z puzzlami, obejmuje nieco mniejszy obszar
Europy. Jednak także i tu mamy Serbię obok Jugosławii, a do
tego nowy znak zapytania – dziwny obszar w północnej Afryce między Tunezją a Algierią. Jednak tym, co się najbardziej
rzuca w oczy, jest teren Polski z zaznaczonymi największymi, najważniejszymi miastami: Warszawa, Kraków, Lwów
i Grodno (skąd pochodzą bohaterowie). No i miasto zagadka:
Przysucha! Niestety, z pakietu materiałów niewiele można się
dowiedzieć o tym – miłym zapewne – miejscu, które jednak
znalazło się na planszy w zacnym towarzystwie.
Ale przecież gra planszowa to nie tylko plansza! To przede
wszystkim mechanika, sposób prowadzenia rozgrywki, który decyduje o tym, czy uczestnicy się w nią zaangażują, czy
będą chcieli do niej wrócić, czy czegoś się przy okazji nauczą.
I tu ujawnia się największy problem. W tej grze, wydanej
niedawno, a więc w XXI wieku, od gracza w zasadzie nic
nie zależy! To niezwykle smutne, ale reguły polegające na
rzucie kostką i przesuwaniu pionka wzdłuż toru umieszczonego na mapie nie angażują grających nawet w minimalnym
stopniu. W zasadzie jedna osoba może rzucać kostką i przesuwać wszystkie pionki, bo decyzje graczy zostały z mechaniki
niemal zupełnie usunięte. Na planszy mamy nadrukowanych
czterdzieści pól z wydarzeniami oraz kilka rozstajnych. Tylko tam, pod warunkiem, że nasz pionek właśnie na takie pole
trafi (!), gracz czasem decyduje o wyborze trasy (w lewo lub
w prawo) albo o poświęceniu posiadanego żetonu w zamian
za ruch o kilka pól do przodu albo uniknięcie kary cofnięcia
czy utraty kolejki. Kuriozalne jest w tej mechanice to, że zdecydowana większość napotkanych pól to zagrożenie stratą kolejki (aresztowania przez służby niemieckie albo sowieckie).
Ciekawe, jak ma się spodobać gra, w której przez większość
czasu jej uczestnik siedzi i czeka na koniec kary? Już po kilku pierwszych kolejkach gracze są znudzeni i zdegustowani
taką formą rozgrywki. Do tego dochodzi specyficzny sposób
wyłaniania zwycięzcy: pierwszy – i tylko pierwszy! – gracz,
który trafi na wybrane pola (z odznakami polskich jednostek
wojskowych albo pewnymi wydarzeniami), zdobywa punkty.
Nic tu nie zależy od decyzji uczestnika. Jeśli ma pecha i nie
trafi na takie pole, to nie dostaje punktów! Po co grać w planszówkę, która sprawdza szczęście w rzutach kostką? Zamiast
satysfakcji rodzą się frustracja i rozczarowanie festiwalem
niepotrzebnych do niczego zdarzeń losowych.
Autorzy dodali do gry talię kart z opisem wydarzeń historycznych. Może to być ciekawa (choć raczej jednorazowa)
lektura na pierwszych zajęciach z pakietem. W czasie gry
(mimo zasady nakazującej czytanie opisów) nic z tego nie
wynika i po paru kartach zazwyczaj sprawdza się tylko ich
konsekwencje. A tu zdarzają się takie kwiatki, jak nakaz przejścia na pole „Kołchoz”, mimo że na planszy takowego nie

Fot. Huber

Punkty za szczęście
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Poziom skomplikowania: 

Edukacja: 
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W obronie
Antka Srebrnego
W numerze 5/2016 „Pamięci.pl” zamieściliśmy
recenzję wydanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji
Publicznej IPN w Warszawie gry Wojenna odyseja
Antka Srebrnego. Współautorki pakietu edukacyjnego odpowiadają na krytykę Wojciecha Sieronia.

Mapa

Z

wielkim zainteresowaniem przeczytałam recenzję pana
Wojciecha Sieronia dotyczącą pakietu edukacyjnego Wojenna odyseja Antka Srebrnego, opublikowaną w czasopiśmie
„Pamięć.pl”. Jako współautorka jednego z jego elementów,
a mianowicie puzzli, najbardziej zainteresowałam się tym
fragmentem tekstu, który był poświęcony mapie przedstawiającej udział Polaków na frontach II wojny światowej. Zaczęło
się dobrze, gdyż recenzent z entuzjazmem odniósł się zarówno
do samego pomysłu, jak i do dużej liczby ciekawych ikonek
zamieszczonych na mapie. Były to jednak miłe złego początki.
Pierwszą sprawą, którą poddał krytyce, była strona techniczna
wykonania puzzli, z powodu ich niestandardowego pocięcia.
To nie podlega dyskusji. Na rewersie mapy znajdują się jednak
archiwalne zdjęcia, których zresztą recenzent nie omieszkał
pochwalić. Są one tematycznie powiązane z poszczególnymi

częściami komiksów. Nietypowe pocięcie puzzli było zatem
koniecznością, która pozwoliła na sensowne wyodrębnienie
tych zdjęć, a także na pracę w czteroosobowych grupach na
zajęciach edukacyjnych. Cykl warsztatów przeprowadzonych
w grupach głównych odbiorców pakietu, a więc uczniów
szkół podstawowych, potwierdził, że takie rozwiązanie doskonale się sprawdziło. Uczniowie poradzili sobie z tym bez
trudu – cel zatem został osiągnięty.
W dalszej części recenzent próbuje przekonać czytelnika,
że chociaż pomysł mapy jest bardzo dobry – wykonanie tragiczne. Tętno przyśpiesza, a w głowie pojawia się myśl, jakie
merytoryczne grzechy zaniedbania zostaną zaraz wyciągnięte
na światło dzienne i jaka zasłona musiała spaść na oczy autorów mapy, że oddali do druku materiał o tak kompromitującej
treści. I oto dowiadujemy się, że w południowo-wschodniej
części Norwegii na mapie znajduje się mały, wyodrębniony,
lecz nieopisany obszar. Na terenie naszego kraju w kontekście
obrony Poczty Gdańskiej, widnieje – o zgrozo! – współczesne
logo Poczty Polskiej. Dalej pojawiają się zarzuty, które pod
względem merytorycznym są oczywiście słuszne (np. pojawienie się Serbii na mapie itp.), jednak w żadnym, nawet
najmniejszym stopniu, nie dyskredytują mapy jako wartościowego materiału edukacyjnego, co zresztą zostało potwierdzone przez wielu nauczycieli podczas licznych warsztatów
edukacyjnych.
Reasumując, po przeczytaniu tego fragmentu recenzji autorzy
mapy mogli odetchnąć z ulgą. W tym niełatwym przedsięwzięciu, jakim jest pokazanie na jednej planszy działań polityczno-militarnych z sześciu lat w sposób zrozumiały dla młodego
odbiorcy, który dopiero co rozpoczyna przygodę z historią,
znalezienie paru mało istotnych niedociągnięć nie jest chyba niczym nadzwyczajnym, a już na pewno nie dyskwaliﬁkującym.
Założeniem mapy, jako integralnej części pakietu, było wyjście
naprzeciw potrzebom uczniów szkół podstawowych, którzy
dzięki niej mogli umiejscowić w przestrzeni (a ze względu na
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odpowiednią kolorystykę mapy – także i w czasie) wydarzenia
opisane w komiksach, prześledzić drogę, którą przeszedł bohater, a także przyswoić wiele ciekawych – i nieraz mało znanych
– informacji dotyczących udziału Polaków w II wojnie światowej. I nawet jeśli uczeń na tej drodze zajdzie przez przypadek
do Serbii lub też w niewłaściwym miejscu przekroczy granicę,
to wiedza, którą zdobędzie dzięki analizie tej mapy, skutecznie
złagodzi ból guza, którego być może nabije sobie, potykając się
w tej wędrówce o współczesne logo Poczty Polskiej.
Magdalena Duber – pracownik Oddziałowego
Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie

Gra

W

związku z recenzją, która ukazała się w „Pamięci.pl”,
chciałabym się odnieść do kilku kwestii. Autor, Wojciech Sieroń, wykonał dużą pracę, aby tak szczegółowo przyjrzeć się pakietowi Wojenna odyseja Antka Srebrnego, a przede
wszystkim grze planszowej pod tym samym tytułem. Wartościową uwagą w stosunku do gry jest postulat, aby w przyszłości
zmienić formę przyznawania odznaczeń Orderu Virtuti Militari
i Krzyża Walecznych w czasie rozgrywki. Warto zaznaczyć,
że każdy z uczestników może zdobyć takie odznaczenie, a nie
tylko ten, który pierwszy dotrze na odpowiednie pole.
Jednakże z innymi zarzutami nie jestem w stanie się zgodzić.
Wojciech Sieroń twierdzi, że głównym minusem gry jest jej mechanika albo raczej jej brak, ponieważ gra oparta na rzucie kostką
nie zainteresuje odbiorców. Po pierwsze, pewne uściślenie – gra,
podobnie jak i cały pakiet, jest przeznaczona dla dzieci i „młodszej młodzieży” w wieku 8–13 lat (uczniów szkoły podstawowej). Rozumiem, że starsi „planszówkowicze” nudzą się przy
grze wykorzystującej tylko rzut kostką, jednak pamiętajmy, dla
kogo jest ona przeznaczona. Dziesięcioletnie dzieci nie zaciekawią się grami w stylu amerykańskim, w których fabuła i mechanika są bardzo rozbudowane, a samo rozłożenie elementów
trwa kilkanaście minut. Dlatego uważam, że argument o zbyt
prostej mechanice jest bezzasadny. Gra i tak jest rozbudowana:
uczestnicy muszą rozłożyć różnorodne żetony, pamiętać o polach
specjalnych, polach związanych z wydarzeniami. Gdyby dorzucić do tego jeszcze skomplikowaną mechanikę, gra nie byłaby
dostosowana do odbiorcy, a z pewnością odciągałaby jego uwagę od kwestii najważniejszej, czyli od informacji historycznych.
Te zaś zostały w sposób przemyślany rozmieszczone w całym
pakiecie między wszystkimi jego elementami. Komiksy miały
za zadanie zaciekawić odbiorcę, gra dostarczyć wiedzy historycznej, a puzzle uzupełnić ją o dodatkowe elementy i pozwolić
umiejscowić dzieciom wszystkie opisywane zdarzenia na mapie.
Jeszcze raz podkreślam, że wytrawnego „plaszówkowicza” może
znudzić tzw. ściganka czy gra typu roll-and-move, ale to nie dla
takich odbiorców tworzyliśmy pakiet. Gry tradycyjne są wciąż
popularne wśród najmłodszych.

Drugi zarzut pana Wojciecha Sieronia dotyczy kart z wydarzeniami. I w tej kwestii muszę wrócić do celu, w jakim
powstała ta gra. Pakiet Wojenna odyseja Antka Srebrnego nie
jest zwykłym gadżetem, grą, która ma tylko dawać rozrywkę, pozwolić na miłe spędzenie czasu w gronie przyjaciół.
Tworząc pakiet, myśleliśmy o dzieciach w wieku szkolnym,
ale pamiętając o perspektywie nauczyciela, tak aby i on mógł
wykorzystać nasz pakiet do zajęć z uczniami. Dlatego gra Wojenna odyseja… nie mogła być tylko rozrywką, ale musiała ze
sobą nieść wartość edukacyjną. I tak naprawdę jest drugą grą
IPN, po ZnajZnak, która informacje historyczne zawiera w sobie, a nie w dołączonym opracowaniu (tak jak w przypadku
Kolejki czy gier lotniczych). Rozumiem, że uczestnicy gry nie
zawsze czytają opisy znajdujące się na kartach wydarzeń. Choć
zachęcamy do tego w instrukcji, to nie jest to konieczne do
rozgrywki. Jednakże wystarczy, aby uczniowie, wchodząc na
dane pole wydarzeń, użyli jego nazwy, aby przyswoili pewne
pojęcia, nazwiska, które z czasem będą kojarzyć z odpowiednimi wydarzeniami historycznymi. Przecież większość uczniów szkoły podstawowej nie zna nazwiska gen. Władysława
Andersa czy terminu „łagier”, a jeśli po Wojennej odysei… je
zapamięta, to już będzie to sukces edukacyjny. Ponadto karty
mogą być wykorzystywane poza grą – jako pomoc edukacyjna
w czasie zajęć. Na przykład w taki sposób: uczniowie losują
karty, zastanawiają się, do jakiej kategorii pasuje ich karta (np.
okupacja niemiecka, okupacja sowiecka, powstanie Armii Polskiej w ZSRR itd.), a następnie ustawiają się w różnych częściach klasy, które odpowiadają poszczególnym kategoriom.
Kolejny zarzut odnosi się do instrukcji. W tym wypadku
wystarczy skonfrontować recenzję z instrukcją. Alternatywne
drogi są opisane jako „skróty” i …„obejścia”! A więc niektóre
alternatywne drogi będą miały mniej pól niż droga podstawowa,
a inne będą tylko obejściem niebezpiecznych miejsc.
Wojciech Sieroń ma wątpliwości co do Przysuchy. Chciałabym zapytać, czy twórcy gry popełnili błąd, umieszczając ją
na planszy? Czy Przysucha nie leżała w granicach II RP? Błędu historycznego nie ma, a twórcy mają to szczęście, że mogą
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umieścić na swoim produkcie te elementy, które sami uznają
za stosowne. W tym wypadku umieszczenie tej miejscowości
miało zaintrygować odbiorcę, tak jak zresztą zaintrygowało
pana Sieronia. Szkoda tylko, że tym razem nie sprawdził tak
wnikliwie historyczności tego miejsca: to przecież miejsce,
w którym doszło do ostatecznego rozbicia 81 pp Strzelców
Grodzieńskich, którego odznaka – z racji pochodzenia głównego bohatera, Antka Srebrnego – jest jednym z trofeów gry.
I na koniec jeszcze kilka reﬂeksji z dziedziny edukacji, ponieważ pakiet w zamierzeniu miał służyć nie tylko domowej
rozrywce, lecz także wykorzystaniu w czasie zajęć lekcyjnych.
Warsztaty na podstawie pakietu Wojenna odyseja Antka Srebrnego były najpopularniejszymi warsztatami, jakie pracownicy
OBEP IPN w Warszawie prowadzili w 2016 roku. Niektóre z zamawianych warsztatów musiały zostać przesunięte na
kolejny rok szkolny ze względu na niewielkie możliwości
kadrowo-logistyczne. Na potwierdzenie tych słów przytoczę
kilka wypowiedzi nauczycieli uczestniczących w warsztatach.
„Poprzez grę planszową można uczyć historii II wojny światowej,
a puzzle ułożyliśmy na kółku, po czym rozsypaliśmy, aby ułożyć
drugą stronę i wreszcie, wbrew prośbom o ponowne układanie
oprawiłam je i służą mi jako pomoc edukacyjna do fantastycznego tematu o Polakach na frontach II wojny światowej!!! Lepszej
nauki nie można sobie wyobrazić!! Od teraz każde puzzle, każda
gra jest czy będzie wyczekiwana przez uczniów. Oczywiście nie
zastąpi podręcznika, ale jest świetnym uzupełnieniem, rodzajem
wizualizacji. Nauką mapy. Szczerze mówiąc, nawet mapa, której
mi na początku brakowało, jej nieobecność okazała się korzyścią dla wszystkich, bo tylko zmuszała do większego wytężenia
uwagi. No, dla słabszych czy bardziej leniwych można dołączyć.
Naklejki służą jako nagroda za aktywność, pracę na zajęciach
dodatkowych. Można by dołączyć opis tych odznak formacji
wojskowych, ale to też jest forma zmobilizowana uczniów do
szukania informacji. No, i sama forma zewnętrzna, stylizowana
na skrzynkę amunicyjną, jest pomysłem pierwsza klasa, z górnej półki. Do tego odznaka orła w pudełku po zapałkach – cały
zestaw gadżetów, które są tak przez dzieci lubiane. Jestem
naprawdę pod ogromnym wrażeniem i wiem, że każdy z moich
znajomych nauczycieli, a także osób spoza oświaty, które się
z tym pakietem zetknęły, wyraża podziw dla pomysłu i pracy
włożonej w jego przygotowanie. W ten sposób bardzo podwyższacie poprzeczkę innym, którzy mogliby czy chcieli oferować
coś dzieciom w tematyce pomoce do nauki historii w szkole
podstawowej. Jest to najlepsza odpowiedź na wałkowany od lat
i stale jałowy temat »aktywizujące formy nauczania«”.

„Jak wiadomo, najlepiej przyswaja się wiedzę podczas zabawy.
Taką też formę miały warsztaty. Wykorzystane zostały ciekawe
pomoce. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się gra planszowa
Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Dodatkową motywacją dla
uczestników były przyznawane nagrody. Zadowoleni uczniowie
jeszcze następnego dnia opowiadali o lekcji, pokazywali zdobyte
naklejki. Ja, jako nauczyciel historii, stwierdzam, że uczniowie
znacznie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu II wojny światowej,
świadczą o tym bardzo dobre oceny ze sprawdzianu. Zestaw,
który otrzymałam, wykorzystuję na zajęciach w klasie VI. Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszą się komiksy, które czytane są nawet podczas przerw”.
Ewa Piotrowska – nauczyciel w SP im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie

O komentarz na temat pakietu poprosiliśmy także Agnieszkę
Sas, doradcę metodycznego m.st. Warszawy, pracownika Wojewódzkiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń, specjalistę od nauczania w szkołach podstawowych.
„Gra planszowa Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–44 wraz
z komiksami i tematycznie związane z nią puzzle stanowią dobry
materiał do wykorzystania w praktyce szkolnej w II etapie edukacyjnym. Gra nadaje się nie tylko do wykorzystania wg zasad określonych w instrukcji (w tej wersji przede wszystkim na zajęciach
z mniejszą grupą), ale także do pracy z całą klasą (nawet ponadtrzydziestoosobową). Daje możliwość, by aktywizować uczniów,
którzy dzięki niej zdobywają wiedzę na temat wybranych zagadnień
II wojny światowej. Stwarza możliwość, by utrwalać pojęcia odległe
od uczniowskich doświadczeń, np. »deportacja«, »łagier«. Pozwala
ćwiczyć trudne w praktyce szkolnej kategoryzowanie. Bawiąc się
np. w memo-karuzelę, szukanie pary, licytując lub poprzez burzę
mózgów, młodzi ludzie mogą realizować zagadnienia z podstawy
programowej, ale także poszerzyć wiedzę. Gra, puzzle są entuzjastycznie odbieralne przez dzieci, które w formie lekkiej przyswajają
poważne treści. Materiały edukacyjne w takiej postaci są także
atrakcyjne dla nauczycieli, którzy zyskują propozycję pracy bez
podręcznika. W sytuacji obecności w szkole dzieci młodszych mają
także okazję, by pracować na konkretach, wizualizować przeszłość”.

„Zajęcia skierowane do uczniów VI klasy okazały się trafionym
pomysłem, o czym świadczyło ogromne zainteresowanie oraz
wielkie zaangażowanie uczestników w trakcie ich trwania. Organizacja zajęć warsztatowych ma głęboki sens, ponieważ w interesujący, nowoczesny sposób zapoznaje uczniów z trudnymi
losami Polaków i wydarzeniami II wojny światowej, pozwalając
wczuć się w lęki, ale też sukcesy młodego bohatera – Antka,
z którym uczniowie chętnie się identyfikują. Mamy nadzieję, że
kolejne grupy naszych uczniów będą mogły wziąć udział w tak
ciekawym doświadczeniu”.

Zdanie specjalistów, nauczycieli, a także samych uczniów
jest najlepszym dowodem na to, że cele edukacyjne przyświecające Wojennej odysei Antka Srebrnego zostały spełnione.
PS Pomimo wysokiej ceny (powyżej 100 zł) pakiety Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1944 sprzedają się dobrze i cieszą się cały czas dużym zainteresowaniem klientów
(dotychczas sprzedano 700 sztuk). Zaprezentowana w poprzednim numerze recenzja p. Wojciecha Sieronia była i jest
jak dotychczas jedynym głosem krytycznym, jaki dotarł do
twórców gry (zarówno ze strony mediów, jak i użytkowników
– czyli nauczycieli). Pozostaje mieć nadzieję, że ta niereprezentatywna recenzja nie wpłynie na zmniejszenie zainteresowania odbiorców.

Lucyna Grzybowska, Aneta Włodkowska – nauczycielki historii
w Szkole Podstawowej nr 342 w Warszawie

Anna Obrębska – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN
w Warszawie

Małgorzata Niwińska – nauczycielka SP w Gdańsku

