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Instytut Pamięci Narodowej na targach gamingowych
Gamescom 2022

W dniach 24-28 sierpnia 2022 w Kolonii odbywają się największe w Europie targi
gier cyfrowych.

IPN na targach Gamescom 2022 – Kolonia, 24 sierpnia 2022. Fot. Aneta Wigłasz

Gamescom 2022 w Kolonii to prawdziwe święto twórców i fanów gier. Targi są
organizowane już od 10 lat, ale w tym roku, po raz pierwszy od czasu wybuchu epidemii
Covid-19, festiwal odbywa się na żywo. Część wydarzeń będzie również streamowana. Już
23 sierpnia każdy zainteresowany mógł śledzić online rozpoczęcie imprezy w ramach
Gamescom Opening Night Live. 24 sierpnia to dzień zarezerwowany wyłącznie dla prasy i
osób związanych z branżą gamingową, a w dniach 25–28 sierpnia hale targowe w centrum
Koelnmesse będą dostępne dla wszystkich. Swoje produkty przedstawi ok. 550 firm z 27
krajów.

Podczas targów Instytut Pamięci Narodowej zaprezentuje „Grę Szyfrów” – sztandarowy
projekt Biura Nowych Technologii, dzięki któremu historia staje się bliska. Gracze wcielają
się w autentyczne postaci żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r. i poznają od
podszewki pracę polskich kryptologów. Dodatkowo w dniach 24-28 sierpnia zostaną
zorganizowane warsztaty edukacyjne poświęcone wojnie 1919–1921.
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Stworzona przez Instytut Pamięci Narodowej „Gra Szyfrów” to rozgrywka przygotowana w
perspektywie pierwszoosobowej, składająca się z trzech misji. Rozwiązania zastosowane w
grze powstały na bazie materiałów źródłowych lub zostały dokładnie odwzorowane z
historycznych eksponatów. Gracze stają przed zadaniem złamania bolszewickiego szyfru,
zniszczenia sowieckiego pociągu pancernego i uratowania Europy przed komunistycznym
zniewoleniem. Akcja rozpoczyna się pod koniec 1920 r., podczas walki o Korosteń –
kluczowy węzeł kolejowy i bazę techniczno-zaopatrzeniową.

Fundamentem technicznym gry jest Unreal Engine 4, jedna z najbardziej cenionych
technologii w branży gier wideo. Co ciekawe, gra nie wymaga zaawansowanego sprzętu –
działa na PC z systemem Windows oraz na urządzeniach mobilnych obsługiwanych przez
iOS i Android. Można zagrać w nią także z wykorzystaniem okularów VR.

Gra dostępna bezpłatnie na platformie Stream, AppStore oraz w Sklepie Play. Do tej pory
pobrało ją ponad 52 000 tys. graczy, a liczba nowych użytkowników systematycznie rośnie.

„Gra Szyfrów” jest częścią projektu MEiN „Gry w edukacji” i do końca 2022 roku zostanie
dodana do programu nauczania jako jedna z treści rekomendowanych. Dzięki temu może
być wykorzystywana jako narzędzie dydaktyczne w czasie zajęć.

https://store.steampowered.com/app/1945760/Gra_Szyfrw/
https://apps.apple.com/pl/app/gra-szyfr%C3%B3w/id1611340220
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chronospace.graszyfrow
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