
WSTĘP 

               Na początku roku szkolnego 2014/2015 ja, to jest Pan Krzysztof Konsek oraz Wasi koledzy: 

Daniel Brianis, Tomek Kostyszyn i Adrian Szubert, wszyscy z klasy IV L, spotkaliśmy się po lekcjach.                     

Z tego spotkania „urodził się” pomysł na projekt edukacyjny. 

              Ów projekt zatytułowaliśmy „Konfrontacja: Gry komputerowe vs historia, czyli ile jest 

historii w grach komputerowych”. Właściwie taki projekt edukacyjny można by określid mianem 

pracy badawczej. 

              Następnie zabraliśmy się za wybór gier, które by mogły pokazad, że historii można uczyd się 

nie tylko na lekcjach, albo z książek. Bo, jak wiadomo, najlepiej uczymy się poprzez zabawę.                                 

A gry komputerowe na pewno stanowią formę zabawy, która nie zawsze musi byd tylko „zabijaniem 

czasu”. 

            Ustaliliśmy, że „na tapetę” bierzemy następujące gry: 

1. Call of Duty 

2. Total War: Rome II 

3. Assassin Creed 

              Kolejny krok należał do chłopaków. Ich zadanie polegało na tym, żeby zbadad i pokazad Wam,                                          

jak można NAUCZYD się historii w czasie grania. Chcieliśmy, żeby ten nasz projekt był nie tylko 

ciekawostką, lecz także inspiracją dla Was. Ma on pokazad, że granie w gry komputerowe to nie tylko 

forma spędzania wolnego czasu, czy bijatyka, albo powód do kłótni z rodzicami („nic nie robisz,                           

tylko grasz”), ale czas, który możecie spędzid z korzyścią dla Was – i zabawa i nauka.                                    

Efekt pracy Waszych kolegów przedstawiamy poniżej.  

Życzymy miłej lektury… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konfrontacja:  
Gry komputerowe vs historia, 
 czyli ile jest historii w grach komputerowych 

 

Czy warto to czytać? 
 Nie owijając w przysłowiową bawełnę, mogę z czystym sumieniem polecid naszą pracę                         
dla osób, które lubią grad w gry komputerowe lub w jakiś inny sposób są zaznajomione z tym 
tematem, ale nie tylko. Tekst ten powinny przeczytad, chociażby z czystej ciekawości na temat innego 
punktu widzenia osoby, które interesują się historią w jej szerokim pojęciu. Zapraszam do czytania! 
 

Call of Duty, Krwawa rzeka, autor: Tomasz Kostyszyn 
               Na pierwszy ogieo pójdzie gra Call of Duty, wydana w 2003 roku. Osoby znające temat gier 
wiedzą niewątpliwie, że tytuł ten jest zaliczany już do klasyków i nie ma się co dziwid.                                       
Gra była, jak na swoje czasy, hitem. Sam spędziłem przy niej kilka wieczorów oraz wracałem                             
w późniejszym czasie. Zniewalająca grafika i realizm (przypominam, jak na tamte czasy) wprowadzały 
gracza prosto w ferwor frontów II wojny światowej. Dziś jedenaście lat po jej premierze jestem 
zdania, że jeśli ktoś zagrał w nią za czasów jej świetności, nie zawiedzie się i teraz.                                          
Tytuł zestarzał się pod względem gameplayu i grafiki, ale fabuła, jaką posiadał, nie zestarzała się                       
ani trochę. W grze wcielaliśmy się bowiem w rolę amerykaoskiego spadochroniarza,                              
brytyjskiego komandosa oraz sowieckiego piechura. To właśnie wydarzenia z perspektywy tego 
ostatniego sprawdzę pod względem historycznym. 
               Towarzysze! Ten dzieo będzie najważniejszym dniem waszego życia! – takim oto 
podnoszącym morale tekstem jakiegoś oficera politycznego, zaczyna się nasza misja w Stalingradzie, 
a dokładniej przeprawa przez Wołgę.  

Oczywiście jako ochotnik lub nie, trafiamy do barki holowanej właśnie na drugi brzeg wyżej 
wspomnianej rzeki. Jak na razie bezbronni, ściśnięci z innymi żołnierzami, którzy w tym momencie 



prawdopodobnie myślą, że popełnili największy błąd swojego życia wsiadając do tej barki.                         
Skoro jednak w owej barce już jesteśmy, to nie ma odwrotu (szczególnie w wojskach Armii 
Czerwonej). Na podwyższonych burtach stoi oficer polityczny, zdzierający gardło, czytając 
propagandową mielonkę, mającą obudzid w chłopakach ducha walki i odwagę. Obok niego                                 
i na drugiej burcie, znajduje się kilku żołnierzy uzbrojonych po zęby w pepesze i Mosiny.                               
Spokojna atmosfera kooczy się jednak równocześnie z wypłynięciem barki w rzekę.                                    
Nie rozglądając się zbyt długo, na niebie można zauważyd jedno z zagrożeo - w tym momencie to 
chyba nawet jedyne, a mianowicie niemieckie bombowce nurkujące Junkers Ju 87, tak zwane 
Stukasy. W tym samym momencie nasz „miły” oficer przekazuje nam jakże zagrzewającą do walki 
informację, że dezerterzy zostaną rozstrzelani. Nie mija nawet chwila, a tuż obok nas jeden                                
z holowników ciągnących barki trafiony bombą jednego ze Stukasów wybucha. Chłopacy nie są 
zadowoleni, ale jeszcze jakoś znoszą te sceny. Oficer, znowuż, jak gdyby nigdy nic odczytuje dalej 
swoją propagandową paplaninę. Z prawej strony huk - tym razem w powietrze wyleciała barka pełna 
ochotników, takich jak my i tutaj chłopaki zaczynają powoli mied dośd podróży. Jedni kucają nisko, 
inni rozglądają się, jakby szukali drogi ucieczki. Jednak żaden z nich się nie odważa, bo przecież pan 
oficer powiedział, że będzie za dezercję „kulka w łeb”. On zresztą nawet nie zwrócił uwagi na śmierd 
towarzyszy i nie przerwał ani na moment czytania. W pewnej chwili, gdy już coraz bliżej drugi brzeg, 
przed naszą barką nisko zlatuje jeden ze Stukasów, najprawdopodobniej popisując się i pokazując, 
kto zaraz nas rozwali, bo śledząc go wzrokiem można dostrzec, jak wznosi się coraz wyżej i zabiera za 
zawracanie. Uwaga! – krzyczy jeden z żołnierzy stojących na burtach. Zaczyna się, trzy bombowce 
jeden po drugim nurkują i z działek ostrzeliwują barkę, zabijając przy tym niektórych ochotników                     
i dwóch żołnierzy na burtach, którzy starali się zestrzelid Stukasy pepeszami. Dla wielu ochotników 
miarka się przebrała i rzucają się w stronę burt barki. Co poniektórym udaje się wskoczyd do wody. 
Zdrajcy! Zabid ich! – wydziera i tak zdartym już głosem oficer. Jak widad nie był gołosłowny,         
ponieważ żołnierz po jego prawej stronie rozprawia się z dezerterami swoją pepeszką.  
               W koocu dopływamy do doków po drugiej stronie rzeki. Można by pomyśled „Jezu, jaka ulga, 

przeżyłem”, jak zresztą pewnie 
pomyślała połowa chłopaków                         
z barki. Wychodzimy pierwsi razem                    
z jednym z ochotników i nagle wybuch. 
Lecimy do przodu, lądujemy na brzuchu. 
Dopłynęliśmy… owszem, ale nie 
wszyscy, bo nasza barka, ochotnicy                     
i przemiły oficer, właśnie w płomieniach 
toną w dokach. Patrząc na miasto,                      
za pewne zachciałoby nam się płakad,      
bo to jedna wielka ruina, gdzieniegdzie 
płonąca jak pochodnia.                              
Szybko wpychamy się do kolejki 
pomiędzy towarzyszy przybyłych                   
do Stalingradu i ponownie spotykamy 
się z rykiem. Tym razem jest to komisarz 

informujący nas o tym, że jedna broo przypada na dwóch żołnierzy. Tradycyjnym fartem dostajemy 
tylko naboje, a nie broo. Z doków widad masy towarzyszy biegnących przez zniszczone wybrzeże                 
w stronę miasta. W rękach niektórych z nich powiewały flagi na chwałę ZSRR, inni trzymali Mosiny, 
albo samą amunicję do nich. „Spokojnie jak na wojnie, czasem coś grzmotnie, czasem coś…”                        
no właśnie wszędzie ostrzał. Nie zastanawiając się szturmujemy brzeg, ale nie jest to łatwe,  
ponieważ naziści całe wybrzeże kryją ogniem ich kaemów MG34.  



 
Znajdujemy na szczęście osłonę, w postaci niewielkich ruin, a kawałek dalej spotykamy radzieckiego 
snajpera, który pomaga nam przebrnąd przez wybrzeże. Tenże snajper nie tylko likwiduje przy naszej 
pomocy operatorów kaemów, ale również jednego z komisarzy, który próbuje nas usiec swoją 
pepeszą za kilka metrów cofnięcia się do tyłu. Chwilę później jesteśmy już w ruinach jakiegoś domu, 
gdzie spotykamy wraz z naszym snajperem operatora radiostacji, który próbuje wezwad wsparcie 
artyleryjskie. Po kłótni z dowództwem i krzykach, możemy z owej ruiny podziwiad atak pocisków 
artyleryjskich na wybrzeże. Zaraz po ostrzale, wyruszamy naprzód, by zdobyd STALINGRAD!                                                                                          
Kolejną misją kampanii radzieckiej jest „Plac Czerwony”. Jest to bezpośrednia kontynuacja wydarzeo 
po przeprawie przez Wołgę. Po niedługim wypoczynku, stajemy wraz z innymi towarzyszami                         
(nadal bez broni) pomiędzy filarami jakiejś zniszczonej kamienicy. Przed nami rozpościera się szeroki 
plac, „przystrojony” w leje po wybuchach, połamane drzewa, wrak pojazdu pancernego Sd.Kfz.253, 
opuszczone samochody. Tradycyjnie nad głową wydziera nam się komisarz subtelnie informujący nas, 
że nie ma odwrotu. Po czym tuż przed nami wybiegają wycofujący się żołnierze radzieccy.                          
Moment później „przytulają się do ziemi” Mateczki Rosji, bo ludzie komisarza „częstują” ich seriami                  
z kaemów.  
 

 
Przyszła kolej na nas. Komisarz, zdzierając gardło, „motywuje” nas słowami: Zwycięstwo lub śmierd! 
Rozlega się dźwięk gwizdka i biegniemy jak te baranki na śmierd. W koocu przy odrobinie 
szczęśliwego zrządzenia Opatrzności udaje nam się zdobyd broo - karabin Mosin. Nie daje nam on 
zbyt wiele, bo przed nami czołgi PzKpfw IV z bocznymi pancerzami i stanowiska kaemów MG34. 
Przedzieramy się więc przez plac, kryjąc się za wrakami czy resztkami murów, żeby nie oberwad kulki. 
Na nasze szczęście, znowu spotykamy pomocnego towarzysza, który ukrywał się za jakimś pomnikiem 
(najprawdopodobniej Lenina), który wskazuje nam bezpieczną drogę przez wgłębienia w ziemi, 



najprawdopodobniej po atakach artyleryjskich. Tuż przed nami mur kamienicy wybucha i odsłania 
nam drogę dalej. Niestety tym razem musimy się zmierzyd z Niemcami schowanymi w tym budynku. 
Razem z naszym towarzyszem toczymy walkę na niewielkich przestrzeniach,                                              
jednakże jeśli pomyśleliśmy, to od jednego z zabitych zabraliśmy pistolet maszynowy MP 40. 
Udajemy się na wyższe piętra, co jakiś czas walcząc z nazistami. Ostatecznie dochodzimy do pokoju,               
z którego rozciąga się widok na linię obrony Niemców. Przy oknie leży martwy radziecki snajper, 
którego musieli zaskoczyd wrogowie. Nie zastanawiając się długo bierzemy jego Mosina z lunetą 
snajperską i słuchamy poleceo naszego towarzysza. Likwidujemy z okna oficerów dowodzących 
obroną i wracamy ponownie na plac. Tam naszym oczom ukazuje się piękny widok bombardowanych 
czołgów i okopów wroga. Wyruszamy więc dalej naprzód, przechodzimy podziemnymi tunelami 
okopów z placu na drugą częśd miasta i tam prowadzimy walkę w ruinach Stalingradu.  
               W tym krótkim fragmencie gry Call of Duty, który starałem się jak najlepiej przedstawid,                           
twórcy umieścili ogrom historycznych informacji nie tylko o bitwie o Stalingrad, ale też o całym 
froncie wschodnim. Mam tutaj na myśli uporczywych komisarzy, zakaz wycofywania się, uzbrojenie 
itd. Zauważcie, ile wiedzy można wynieśd po zaledwie 20 minutach gry. Ja osobiście jestem zdania,                 
że gry takie jak ta, naprawdę są w stanie wiele nauczyd o historii. Sam jestem tego przykładem,                    
gdyż właśnie takie gry zaszczepiły we mnie historyczne hobby i wzbudziły zainteresowanie                             
tą tematyką.  

Total War, Rome II, autor: Daniel Brianis 
Rzym! 

Rzym… Samo to jedno słowo przynosi nam na myśl mnóstwo różnych skojarzeo. Czy to dotyczących 

historii samej w sobie - wielkie imperium, podboje, antyczna kultura, polityka, czy też zabytki, 

literatury, itp. 

Niemniej jednak, coraz częściej ludzie poznają historię w odmienny sposób.                                                       

Dzięki grom komputerowym czy innym źródłom, niż książka, czy podręcznik, możemy poznad historię 

równie dobrze, jak nie lepiej. 

W oparciu o tytuł „Total War: Rome II” chciałbym przybliżyd wam co nieco informacji dotyczących 

Starożytnego Rzymu. 

 

 

 

 



Dla każdego gracza obytego z tematem gier, tytuł taki jak „Total War”, nie powinien byd czymś 

obcym. Jest to bowiem klasyka sama w sobie. Seria „Total War” debiutuje na rynku gier 

strategicznych od bardzo dawna. Uchodzi za jedną z najbardziej rozbudowanych produkcji na świecie 

(jeśli chodzi o typ gier strategicznych czasu rzeczywistego). 

Zaczynając kampanię w tejże grze, w nasze ręce oddane zostaje całkowite zajęcie się paostwem.                      

Tak na tle militarnym, ekonomicznym jak i dyplomatycznym. 

Dostajemy pod swoje rozkazy liczne miasta, bohaterów pochodzących z różnych rodów,                                     

ze swoimi specyfikacjami, a także bardziej pospolite jednostki, jak szpiegów, kapłanów, i masę innych 

rodzajów jednostek, z przeróżnymi zastosowaniami. Tak na prawdę to rzucone nam zostaje paostwo 

na barki, z góry określonymi celami kampanii - podbicie danego miasta, zajęcia podanych terytoriów, 

osiągnięcia szczytu kulturalnego itp. To my decydujemy, w jaki sposób osiągniemy nasze cele.                              

Gra daje nam ogromne możliwości, poza sposobem zajęcia terytorium militarnie, jesteśmy w stanie 

też wcielid prowincję w sposób dyplomatyczny, bądź za pomocą perswazji, czy też podstępu. 

Zwycięstwa w grze można osiągad na różne sposoby, w zależności od preferencji gracza.                                 

Może to byd siłowa dominacja antycznego świata, prowadzenie rozmów dyplomatycznych,                              

lub zwycięstwo czysto ekonomiczne. 

Dzięki tej grze jesteśmy w stanie poznad chod w minimalnym stopniu, jak trudne jest utrzymanie 

takiego monstrum, jakim było Imperium Rzymskie. Musimy się bowiem martwid tam o wszystko 

naraz; morale wojsk w terenie, stan ich wyczerpania, poziom niezadowolenia w naszych miastach, 

żywnośd, kulturę, stosunki dyplomatyczne z paostwami, sprawy wewnętrzne (jak np. waśnie 

pomiędzy rodami), o naszych niewolników zdobytych w czasie wojen, miejsca pracy dla naszych ludzi, 

i całą masę innych rzeczy. 

 

Akcja gry rozpoczyna się w roku 272 p.n.e., gdzie naszym zadaniem jest zajęcie Tarentu, tym samym 

koocząc podbój południowej części Italii. Jesteśmy w stanie wojny z Ligą Etruską, a także,                                  

od samego początku, prowadzimy otwartą wojnę z Kartaginą. Wytycznymi na pierwszą kampanie              



jest także kontrolowanie prowincji Italii i Magna Graecia (nie możemy ich utracid). 

Trzeba jednak zauważyd, że jest to gra i rządzi się swoimi prawami. Kampania umożliwia nam wczucie 

się w dany okres historyczny i osiąganie zleconych nam celów, ale w temacie historii, w samej sobie, 

może odbiegad od tego, jak było na prawdę. Bo to my bowiem decydujemy, czy wraz z biegiem lat, 

zaczniemy budowad paostwo militarne i zajmiemy się podbojem, czy będziemy mniejszym 

paostwem, które osiąga potęgę ekonomiczną. To my wybieramy, czy podbijamy północ, czy południe, 

zachód czy wschód świata. Na prawdę niewiele rzeczy nas ogranicza.  

 

Mapa pokazująca paostwa obecne w grze 

Twórcy wpadli jednak na genialny pomysł dla osób spragnionych wyzwao i które faktycznie miały 

miejsce w starożytności. To tzw. tryb walk historycznych, gdzie nie musimy martwid się ekonomią, 

przygotowaniem paostwa i całą resztą aspektów, a od razu przechodzimy do walki - zaczynamy naszą 

zabawę w wodza. Do wyboru mamy między innymi: bitwa pod Rafią, bitwa pod Kannami,                            

bitwa pod Pydną, czy oblężenie Kartaginy. Jest tego oczywiście więcej, a każdy z oficjalnych dodatków 

do tejże gry poszerza nasze możliwości wyboru walki. 



W samej podstawie jednak, większośd potyczek historycznych dotyczy konkretnego rodu,                                     
a mianowicie Korneliuszy, z gałęzi Scypionów.  

Mowa tutaj o: 

   Publiusz Korneliusz Scypion Afrykaoski Starszy; tzw. Scypion Starszy, który był wybitnym wodzem 

rzymskim w czasach drugiej wojny punickiej, oraz pogromcą Hannibala w bitwie pod Zamą w Afryce 

Północnej (stąd tytuł Afrykaoski) w roku 202 p.n.e. 

   Lucjusz Emiliusz Paulus Macedooski, syn Scypiona Afrykaoskiego, i zasłużony wódz,                                   

pod którego to rozkazami zakooczona została wojna z Macedonią w bitwie pod Pydną, rok 168 p.n.e. 

   Publiusz Korneliusz Scypion Emilian Afrykaoski, inaczej nazywany Scypionem Młodszym.                              

Jest to drugi syn Emiliusza Paulusa oraz adoptowany wnuk Scypiona Afrykaoskiego Starszego.                    

Jako siedemnastolatek walczył u boku swojego ojca w bitwie pod Pydną. W roku 151 p.n.e.,                              

jako trybun wojskowy walczył w Hiszpanii. Po wypowiedzeniu wojny przez Rzym Kartaginie,                          

walczył z nimi w Afryce. Zasłużył się tam jako konsul w roku 147 p.n.e. Zdobyciem i zburzeniem 

Kartaginy w 146 p.n.e. zakooczył trzecią wojnę punicką. 

Bitwy dotyczące tych trzech postaci to: Zama, Pydna, Kanny i Kartagina. 

 

 

Gra dodatkowo posiada dodatki, takie jak cytaty różnych ludzi. Pochodzą one od filozofów,                   

wielkich generałów, poetów, i innych. Stanowią one miły dodatek do poczucia klimatu wojennego. 

Moje wybrane jako najciekawsze z nich: 

"Zabijcie wszystkich. Bóg rozpozna swoich." 

"Tylko umarli ujrzeli koniec wojny" 

"Spartanie nie pytają ilu tylko gdzie" 

"It is better to be at the right place with 10 men than absent with 10,000" (niech każdy sam 

zdecyduje, jak to przetłumaczyd) 



"Bądź życzliwy, gdyż każdy kogo spotykasz toczy ciężką bitwę" - Platon 

"Kości zostały rzucone" - Juliusz Cezar 

"Lato, żniwa, wojna" - greckie przysłowie 

"Ostrze samo w sobie podburza do gwałtu" - Horacy 

"Rzymianom przewodzi się z pierwszej linii" 

"Rozkazy działają najlepiej, gdy wydawane są osobiście" 

"Orzeł to serce i dusza legionu" 

 

Główne jednostki występujące we frakcji Rzymu w grze Total War II: 

   Velites - najmłodsi, najruchliwsi i najmniej doświadczeni spośród żołnierzy wchodzących w skład 

legionu.  

   Hastati - w rzymskim legionie republikaoskim legioniści walczący w pierwszej linii manipułów. 

Razem z velites stanowili najmłodszą i najmniej doświadczoną grupę w legionie,                                    

rekrutowano ich spośród mężczyzn w wieku 17-24 lat, których było stad na uzbrojenie hastatusa. 

   Principes - starsi żołnierze od hastati ale młodsi niż triarii. Walczyli w drugiej linii manipułów wojsk 

rzymskich. Po zdobyciu doświadczenia i skooczeniu 27-28 lat principes zostawali przydzieleni                           

do oddziałów triarii.  

   Triarii -  w rzymskim legionie republikaoskim legioniści walczący w trzeciej i ostatniej linii 

manipułów. najbardziej doświadczeni weterani stanowili linię rezerw, którą wprowadzano do walki                      

w krytycznych momentach (stąd powiedzenie res ad triarios venit – sprawa doszła do triarii) 

   Legioniści - Oddziały uniwersalne będące następcami hastati i principes i łączącymi ich cechy.              

Mogą zarówno utrzymywad linię jak i przełamywad szyki wroga. 



   Kohorta legionowa - "ulepszeni" legioniści 

   Gwardia pretoriaoska - Elita elit, najlepsze oddziały piechoty Rzymskiej.  

   Equites -  średnio zamożna rzymska klasa społeczna, w skład której wchodzili kupcy, przedsiębiorcy, 

bankierzy, posiadający majątki o wartości minimum 400 000 sestercji (III w. p.n.e.).                                 

Symbolami przynależności do stanu ekwickiego było posiadanie konia (stąd nazwa ekwitów znacząca 

"jeźdźcy": łac. equus oznacza konia) 

   Socii Equites Extraordinarii - pochodzili z szeregów socii, sprzymierzeoców Rzymu, którzy stanowili 

większośd jeźdźców w czasach wczesnej republiki.  

 

A na koniec parę dodatkowych screenów: 

 

 



 

 

 

 



Assassin Creed, autor: Adrian Szubert 

 

Każdy z nas na pewno kiedyś słyszał o cichych zabójcach, mordercach na zlecenie, asasynach.                     

Każdy widzi ich jako zamaskowanych, gibkich parkourowców, używających ukrytych ostrzy,              

sztyletów do cichego zabijania z bliska, łuków, kusz, proc do uśmiercania na odległośd, albo trucizny 

by nasza ofiara cierpiała lub umarła bezboleśnie. 

Aby zrozumied, skąd wzięli się asasyni (słowo asasyn kojarzone się z  pojęciem hasziszin, a to jest 

obraźliwe określenie stworzone przez Templariuszy na Nizarytów oznaczające "zażywający haszysz". 

Wzięło się stąd, że Nizaryci znani byli z tego, że przed każdą misją oddawali się narkotycznemu 

transowi i w ty, stanie też ruszali do misji) należy spojrzed na sam początek Koranu, ponieważ to przez 

niego Islam podzielił się na odrębne grupy.  Pierwszą z nich są Sunnici, drugą natomiast,                                 

która zmuszona została do działao w tajemnicy, przyjęła nazwę Szyitów. To właśnie od Szyitów wzięli 

się Nizaryci, nasi Asasyni, których wiara nabrała barw ezoteryczno-mistycznych. 

 



Sekta Asasynów znana jest już od XI wieku naszej ery.  Asasynami nazywano nizarytów ismailickich, 

którzy, mniej więcej w okresie pierwszej wyprawy krzyżowej, założyli swoje paostwo na terenach 

dzisiejszej Syrii i Persji. W 1090 roku zdobyli oni twierdzę Alamut, dokonując tego bez kropli przelanej 

krwi. Potajemnie dostali się do twierdzy i nawrócili załogę warowni na swoją wiarę, więc gdy ich 

armia stanęła u bram, została przywitana przez niedawnych wrogów. Dzięki temu „zwycięstwu”                   

w kolejnych latach opanowali oni kolejne twierdze, co doprowadziło do bezpośredniego sąsiedztwa                     

z paostwami krzyżowców. Nizaryci stosowali terroryzm polityczny. Była to ich specjalnośd.                                

To dzięki niej zapisali się oni na kartach historii.  

Upadek Alamut. 

Założycielem sekty był Assan ibn Sabbah, który to miał niezwykłą umiejętnośd zdobywania 

zwolenników, głosząc rzeczy nie całkiem zgodne z zapisami Koranu. Po zdobyciu Alamut zaczęto się 

go panicznie lękad, a szacunek, jakim się cieszył, był porównywalnie wielki do niechęci pozostałej 

części Islamu i Chrześcijan do tej sekty. Dzięki zdobyciu twierdzy Alamut, wysyłano morderców                       

i misjonarzy, którzy w ciągu kilku lat zdobyli 30 warowni. 

Asasyni, pomimo bycia Islamistami, akceptowali jeszcze jedną księgę, mianowicie Rasa'il.                          

Opisane w niej były arabskie prawa religijne, połączone z hinduską mistyką i grecką filozofią.                      

Bardzo duży kładli nacisk na wyedukowanie swych członków. Szkolenie ich dzieliło się na 3 etapy: 

1. Etap 1: Uczono pisania, czytanie, alchemii, astronomii, magii i podstaw świeckich zawodów 

2. Etap 2: Skupiano się na Koranie, a następnie na Rasa'il  

3. Etap 3: Tylko wybrani dochodzili do tego etapu. Uczono ich tu głębokiej ezoteryki, 

chrześcijaostwa i zoroartzymu. 



Nizarytów znano dzięki ich umiejętności planowania, gdzie wszystko było dopracowane                                

do najmniejszego szczegółu. Można powiedzied, że w planowaniu zabójstw asasyni cechowali się 

wręcz artyzmem. Nigdy nie było przed nimi ucieczki, gdyż dla asasyna zlecenie wydanie przez sektę 

było świętą powinnością, uprawniającą do wstąpienia do raju. Jeżeli zamachowiec wrócił z misji,                       

a jego towarzysze zginęli, okrywał był on haobą i wyrzekała się go rodzina. W dodatku przed 

otrzymaniem misji zwykle byli wprowadzani w narkotyczny stan pod wpływem haszyszu - miało to 

dawad cząstkę boskości, ukazad, że warto umrzed w imię misji. Otrzymywali także piękne kobiety,                  

a nade wszystko był Głos, który obiecywał o wiele więcej. Bezlitośni, fanatycznie wierzący mordercy, 

dokonywali zamachów i ginęli, nie uciekali, nie bronili się. Wysyłano ich właśnie po to, żeby zabid                       

i zostali zabitym. Byli oni tak posłuszni, że ich powrót nie był brany pod uwagę.                                           

Zwykle działali dwójkami, a ich ulubioną bronią był sztylet. Ich ofiarami nie byli tylko muzułmanie,                                         

ale także chrześcijanie, jak np.: Rajmund I, hrabia Trypolisu, czy Konrad z Montferratu (przy czym jego 

morderstwo  nie odbiło się bez echa, z tego powodu, że kilka dni później miał byd korowany na Króla 

Jerozolimy).  Na znaczeniu jednak zyskali oni dopiero w 1162 roku, gdy panowanie nad nim przejął 

t.zw. Starzec z Gór, Raszid-ad-Din as-Sinan. Dowodem na to jest już sam fakt, że za czasów istnienia 

Nizarytów, powstawały legendy na ich temat. Raszid-ad-Din as-Sinan, mimo iż dowodził małą ilością 

ludzi, pertraktował z najpotężniejszymi ludźmi świata tamtego okresu.                                                      

Uważano go za czarnoksiężnika, przyznawano moc telepatii. Potrafił on zmanipulowad każdego. 

 

Starzec z Gór 

Jeżeli natomiast chodzi o kontakty Nizarytów z Krzyżowcami, to były one z początku niewielkie,                        

lecz z upływem czasu zaczęto zawierad wiele układów. Także sama sekta coraz bardziej zaczynała się 

parad wynajmowaniem swoich zabójców jako najemników. Krzyżowcy często korzystali z usług swych 



sąsiadów, lecz od czasu, gdy zabili oni Rajmunda I, rozpoczęła się wojnę między nimi.                                   

Asasyni stracili wiele na skuteczności działao i swoim prestiżu. Doszło nawet do tego, że musieli oni 

płacid Templariuszom daninę. Mimo wszystko kontynuowali oni swą działalnośd,                                             

nadal zabijali mahometan i chrześcijan (jak wyżej już jest napisane – zamordowali przyszłego króla 

Jerozolimy).  

Krążą także pogłoski o tym, że utrzymywali oni kontakty z Ryszardem Lwie Serce w czasie Krucjaty                     

do Ziemi Świętej. O bliskości kontaktów z Lwim Sercem może świadczyd fakt, że Starzec z Gór posłał 

posła Abdulaha do Króla Amarylka I, by ten negocjował zniesienie daniny, a gdy wracał już                                 

z pozytywną decyzją dla asasynów, został zaatakowany przez zasmakowanych Templariuszy.                          

Nie chcieli oni tracid zysków z danin. 

Najzabawniejsze z tego wszystkiego jest to, że pomimo walk między oboma bractwami, mieli oni 

wspólne cele i motywacje, a to nie uszło papieskim inkwizytorom, którzy blisko po 100 latach 

wytoczyli Templariuszom proces inkwizycyjny. 

 

Firma Ubisoft postanowiła wykorzystad ludzką wyobraźnię, historię, a także wierzenia różnych kultur,  

do stworzenia gry, albo jak kto woli, całej serii gier, gdzie wcielamy się w rolę haszaszyna.                                        

W ten sposób powstał cykl pod nazwą Assassin Creed (dalej: AC). 

Przebieg gry polega na tym samym, co w większości gier z otwartym światem. Wykonujemy misje                   

z głównego wątku, by akcja "ruszyła" dalej, lub zbieramy zlecenia, które wykonujemy w zamian                            

za nagrodę. Już w tym wypadku można zauważyd na fakt, jak korzystano z usług Sekty.                                     

Od drugiej części AC (Assassin Creed II) istnieje możliwośd zbierania zleceo zabójstw. 

Co do fabuły całego cyklu, przygodę z Assassin Creedem zaczynamy w pierwszej odsłonie                       

"Assassin Creed", gdzie wcielamy się w Altaïra Ibn-La'Ahad'a a także w Desmonda Milesa.                          

Akcja dzieję się w latach 1191  i 2012 (niektóre z miast, które zwiedzimy to Akka, Damaszek, 

Jerozolima). Desmond Miles jest potomkiem Altaira, przywódcy bractwa asasynów.                                        



Zostaje on porwany przez organizacje Templariuszy Abstergo i zostaje on podłączony do Animusa.                 

To urządzenia, które odczytuje wspomnienia przodków zakodowane w krwi.                                             

Pojawiamy się w katakumbach, pod główną siedzibą sekty, Masjafem. W tym wypadku można się 

tylko domyślad, że Masjaf to Alamut. Tam spotykamy krzyżowców pragnących zdobyd                              

"Rajskie Jabłko" (w AC to artefakt dzięki, któremu można kontrolowad ludzi, co zostało ukazane                     

pod koniec pierwszej części). Po nieudanej walce, wracamy do miasta, gdzie spotykamy Starca z Gór, 

tutaj nazwanego Al-Mualim. Jako że zawiedliśmy, a nasz towarzysz został zabity, Al-Mualim decyduje 

się nas zdegradowad do najniższej rangi (co, jak widad, my wracamy a nasz towarzysz ginie... 

Całkowity dyshonor). Od teraz do wykonania mamy 9 zleceo zabójstwa na historyczne postacie                           

ze strony muzułmaoskiej, jak i chrześcijaoskiej. Naszymi ofiarami będą poplecznicy Ryszarda Lwie 

Serce (William z Montferrat, Robert de Sabre, itd) i Saladyna (Jubair Al Hakim, Abu'l Nuquada, itd).                          

Nasze ofiary stały po dwóch stronach barykady, lecz każdy z nich w grze był Templariuszem.                     

Widad jak haszaszyni parali się swoją pracą, nie oszczędzając żadnej ze stron. 

Ezio Auditore da Firenze (Art) 

AC II, AC Brootherood, AC Revelations to części, które wychodziły w tej kolejności,                                               

a ich akcja skupiona jest głównie we Florencji, Rzymie i Konstantynopolu. Nie brakło w miastach, 

rzecz jasna, znakomitych budynków, zabytków architektury (znanych i współcześnie).                                  

Mamy szanse walczyd na murach Watykanu i obejrzed kaplicę sykstyoską z bliska.                                              

W samym AC wcielamy się w młodego Ezio Auditore, młodego Włocha z okresu renesansu.                              

Nasz "nowy" bohater to kolejny praprzodek Desmonda Milesa. Tym razem akcja rozpoczyna się                             

od publicznego powieszenia całej rodziny (poza matką i siostrą Ezia). Zostali oni bowiem oskarżeni                   

o zdradę i skazani na śmierd przez powieszenie. Młody Ezio wypowiada wtedy wojnę t.zw. 

Hiszpanowi, którym tak naprawdę okazał się byd Rodrigo Borgia, postad jak najbardziej historyczna, 

znana także pod imieniem papieża Aleksandra VI czy za sprawą "Szyszkowych uczt" (co bardziej 

dociekliwych odsyłam do Internetu i życzę powodzenia w szukaniu informacji), a także ilości jego 

kochanek, przed i w trakcie trwania pontyfikatu. Autorzy, jak zawsze, zadbali o to, by nie zabrakło                  

i innych gigantów historii  - następną postacią, której wizerunek został użyty w grze,                                         



to Leonardo da Vinci (produkuje dla nas broo, wynajduje różnego rodzaju urządzenia do uprzykrzania 

życia przeciwnikom).  

 

Rodrigo Borgia znany także jako Papież Aleksander VI w grze został ukazany jako templariusz i obłudnik. Zmarł otruty 

przez swego syna Cesare, oprócz niego miał jeszcze około 11 dzieci. 

W piątej już odsłonie AC - Assassin Creed III wykorzystano już nie tylko historyczne miejsca,                         

budynki czy postacie. Wydarzenia zawarte w tej części gry związane były z Rewolucją Amerykaoską,                       

a sama akcja działa się w latach od 1754 do 1783. Odwiedzimy takie miasta,                                                       

jak Boston czy Nowy Jork. Bierzemy udział w Bostooskiej Herbatce, czy w walce o West Point,                          

a na swojej drodze spotykamy takie postacie, jak Charles Lee, Benjamin Franklin i George 

Washington. Naszym bohaterem jest Indianin Connor Kenway, syn Templariusza Haythama Kenwaya.                          

Connor to już ostatni praprzodek Desmonda Miles'a, w tej części pod koniec Rewolucji Amerykaoskiej 

nasz bohater ginie ratując świat. Kolejne odsłony AC, czyli częśd IV Assassin Creed Black Flag                                  

i Assassin Creed Unity to części, w których wcielamy się w postacie losowe, chod nadal spotykamy 

współpracowników Desmonda z wcześniejszych części gry. Black Flag, jak sama nazwa nam sugeruje, 

to częśd, dzięki której wypływamy na głębokie wody Morza Karaibskiego. W tej części nie wiele rzeczy 

można połączyd z historycznymi wydarzeniami. Są, rzecz jasna, miasta takie jak. Hawana.                                 

lecz w porównaniu do AC III, pod względem powiązao historycznych gra ta wypada słabo,                              

dlatego też od razu przejdę do bardzo świeżej części - AC Unity. Gra na rynku pojawiła się                                    

w listopadzie ubiegłego roku, a oczekiwano jej od nawet dwóch lat. Akcja dzieje się w Paryżu 

ogarniętym Wielką Rewolucją Francuską (jest to przełom XVIII i XIX wieku).  W tym wypadku twórcy 

poszli o wiele dalej, niż w którejkolwiek wcześniejszej części. Nie mamy możliwości skakania po wieży 

Eiffla, gdyż to nie ten okres, lecz Ubisfot zrekompensował to chociażby Pałacem Luksemburskim                     

czy Katedrą Notre-Dame (ponod samo stworzenie katedry zajęło 12 osobowej ekipie pół roku,                    

chcieli oni odwzorowad każdy najmniejszy jej szczegół).  



 

 

W tym wypadku prowadzimy naszego asasyna Arno Dorian. Na swojej ścieżce spotkamy chociażby 

złotnika François-Thomas Germain, który w grze pełni funkcję Wielkiego Mistrza Zakonu,                                  

czy też Maximilien Marie Isidore de Robespierre, którego w grze za zadanie mamy doprowadzid                       

do upadku. Nie zabrakło także jednego z największych przywódców wszechczasów,                                        

Napoleona Bonaparte. 

 



Twórcy gry na początku każdej z nich umieścili informację o tym, że gra tworzona jest przez 

multikulturową i wyznaniową grupę. Informują oni, że pomimo historyczności miejsc, osób,                      

wydarzeo, gra jest fikcją (lecz można zobaczyd, jak wykorzystali oni w dośd zabawny sposób 

wydarzenia takie, jak chociażby Katastrofa Tunguska; w grze wyjaśnione jest, że wybuch ten 

spowodowała grupa asasynów, sabotująca pracę w tajnej bazie Templariuszy na Syberii).                            

Nigdy nie tłumaczyli się oni dlaczego akurat sekta asasynów, która działa do dziś na terenie Indii,                       

ich zafascynowała. Może to zwykły chwyt marketingowy, może coś więcej. Prawdą jest tylko to,                            

że ludzie dziś należący do sekty już dawno zrezygnowali z polityki terroru, jaką cechowali się                             

w XI i XII wieku Nizaryci. 

CIEKAWOSTKI: 

Poniżej kilka zdjęd z AC: Unity, na których widad, jak genialnie odwzorowano rzeczywistośd 

historyczną w grze, bazując na współczesnych obiektach historycznych: 

 



 

Jedną z ciekawostek może byd fakt iż twórcy uznali za stosowne ukazad 

problem feministek w AC: Unity i połączyd ich los z losem Arno. W wyniku 

takiego połączenia otrzymujemy misję: 

 

Ludzka pomysłowośd nie zna granic. 



Ciekawostką mogą byd herby asasynów zależne od narodowości (nadal nie 

udało mi się potwierdzid herbu rosyjskiego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiast zakończenia… 

          Mamy nadzieję, że lektura wzbudziła Waszą ciekawośd. Byd może na niektóre gry komputerowe 
spojrzycie teraz z innej, bardziej „naukowej” strony. 

          Nasi „badacze - naukowcy” odwalili kawałek dobrej roboty. Pokazali nie tylko samą grę 
komputerową, ale zadbali o jej opis pod kątem uczenia się. Postarali się również o ciekawostki                            
i oprawę graficzną swoich prac. 

          Byd może ten projekt zainspirował także i Was, drodzy uczniowie. Może te trzy gry to dopiero 
początek czegoś większego – kolejnych pomysłów, kolejnych gier…  
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