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Zaczęło się pod pomnikiem Bema…

  

  

  

  

W 62. rocznicę antykomunistycznego powstania na Węgrzech w 1956 roku miała
miejsce edukacyjna premiera pierwszej polsko-węgierskiej gry edukacyjnej
ZnajZnak/Felismered?

Symbol Powstania Węgierskiego

62 lata temu pod pomnikiem gen. Józefa Bema w Budapeszcie zebrali się studenci, by
zademonstrować poparcie dla zmian dokonanych w Polsce. Tak rozpoczęło się
antykomunistyczne powstanie na Węgrzech. Edukacyjna premiera gry
ZnajZnak/Felismered? również odbyła się kilka metrów od pomnika gen. Józefa Bema,
ale na warszawskim Bemowie, w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy. Zgormadzonych gości
przywitał gospodarz miejsca Michała Grodzki, burmistrz Bemowa oraz dyrektor Biura
Edukacji Narodowej Adam Hlebowicz. Gościem specjalnym wydarzenia był Ambasador
Węgier w latach 1990–1995 Ákos Engelmayer, uczestnik Powstania Węgierskiego 1956,
członek NSZZ „Solidarność”. Ambasador Engelmayer podkreślił silne braterstwo Polaków i
Węgrów. Przypomniał jedno z haseł demonstracji, od której zaczęło się powstanie: „Polska
dzisiaj jest przykładem, Węgry musza pójść jej śladem”. Protestujący nawiązywali w ten
sposób do Poznańskiego Czerwca, czyli pierwszego buntu robotników przeciwko
komunistycznej władzy. Ákos Engelmayer, zachęcając zgormadzonych nauczycieli do gry i
poznawania węgierskiej historii zaznaczył, że 30 dni nadziei na wolność w roku 1956
ukształtowało go na całe życie. Z takim doświadczeniem wyjechał do Polski i został
pierwszym niekomunistycznym ambasadorem Węgier.

Po wykładzie odbyło się szkolenie dla nauczycieli prowadzone przez autora gry – Karola
Madaja z IPN. W czasie szkolenia nauczyciele zapoznali się z podstawowymi metodami
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pracy z grą w klasie. Podobne szkolenia planowane są także w innych miastach, między
innymi w Katowicach, Kielcach czy Poznaniu. Każdy z uczestników premiery otrzymał
pakiet umożliwiający przeprowadzenie lekcji oraz rozgrywek w ZnajZnak/Felismered? z
całą klasą.

O grze

Historia Polski i Węgier od stuleci splata się ze sobą. Przykłady tego znajdujemy nie tylko w
dalekiej przeszłości, ale także we wciąż bliskim nam wieku XX. Na wzajemną przyjaźń i
wsparcie Polacy i Węgrzy mogli liczyć także w obliczu największych totalitaryzmów
tamtych czasów – nazizmu i komunizmu (nawet pomimo tego, że Węgry stanęły u boku
Niemiec w okresie II wojny światowej). Wspólna historia obrastała legendami i symbolami.
Wciąż jednak zbyt mało wiemy o sobie nawzajem i naszej wspólnej przeszłości. Powinniśmy
się więc lepiej poznać i mamy nadzieję, że edukacyjna gra historyczna
„ZnajZnak” przynajmniej w części to umożliwi. Liczymy na to, że przyczyni się do bliższego
poznania historii Węgier przez Polaków, a Węgrom przybliży historię Polski. Historia obu
narodów jest nasycona tak wieloma symbolami, że przygotowując grę, historycy z Polski i
Węgier ograniczyli się przede wszystkim do wieku XX. W ten sposób powstał zestaw 133
symboli, które znalazły się na kartach gry.

 


