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Światowa premiera planszowej gry edukacyjnej
„Across the Iron Curtain” – Warszawa, 13 czerwca
2017

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

„Across the Iron Curtain” to jedyna w swoim rodzaju edukacyjna gra planszowa,
opowiadająca o ludziach, którzy zdołali uciec przez żelazną kurtynę. Została opracowana
przez międzynarodowy zespół ekspertów z Czech, Słowacji i Polski. Wśród nich był Karol
Madaj z Instytutu Pamięci Narodowej, autor wielu gier planszowych, w tym bardzo
popularnej „Kolejki”, gry znanej na całym świecie.
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– Dzisiejsze młode pokolenie nie wie, jak trudno było prowadzić normalne życie za żelazną
kurtyną – mówi dr Neela Winkelmann, dyrektor Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia.
Brak towarów w sklepach nie był najgorszy, najciężej było żyć w ciągłym strachu i w
systemie, który naruszał wszystkie podstawowe prawa człowieka. Nieznośna była też
izolacja od wolnego, demokratycznego świata. Ludzie chcieli uciec z dyktatury
komunistycznej, żyć godnie w wolności. W grze „Across the Iron Curtain” odtworzyliśmy
sytuację z okresu zimnej wojny, kiedy ludzie próbowali uciec na Zachód, często z pomocą
opiekunów w kraju i za granicą. Gracze próbują przeprowadzić 30 uchodźców z 15 krajów
Europy Wschodniej przez żelazną kurtynę. Jest to pierwsza w świecie gra planszowa na
temat żelaznej kurtyny. Jej celem jest edukowanie o najnowszej historii Europy, prawach
człowieka i ich naruszeniach w komunizmie, a także przekazywanie wiedzy z geografii – o
narodach Europy. Mamy nadzieję, że gracze będą się dobrze bawić!

– Czas spędzony na projektowaniu „Across the Iron Curtain” był niesamowity – mówi Karol
Madaj, projektant i szef Wydziału Edukacji Historycznej w Instytucie Pamięci Narodowej.
– Zostałem zaproszony do Pragi, gdzie wraz z reprezentantami
Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia ciężko pracowaliśmy wyłącznie nad tą grą.
Wszystkie moje inne projekty zawsze były tworzone miesiącami, tym razem wszystko poszło
nadspodziewanie szybko, zbudowaliśmy całą mechanikę gry w ciągu dosłownie czterech dni.
Po zakończeniu tego etapu testowaliśmy grę z testerami czeskich gier planszowych. Po testach
mogliśmy odetchnąć z ulgą. Udało nam się stworzyć ekscytującą grę, która jednocześnie
dostarcza wielu wiarygodnych informacji historycznych. W ciągu kolejnych kilku miesięcy
kontynuowano prace nad projektem graficznym i treścią. Efekty będą prezentowane podczas
oficjalnej premiery 

Premiera gry odbyła się 13 czerwca 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek
Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25. Obok interaktywnego wykładu dr. Tomasza
Gintera na temat ucieczek zza żelaznej kurtyny uczestnicy mogli wysłuchać rozmowy z
jednym z uciekinierów. Odbył się także turniej z cennymi nagrodami.


