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Uprising 44: Powstanie Warszawskie (PC) 
 

Gra akcji „Uprising 44 – The Silent Shadows” lub „Der Kampf um Warschau”
1
, jak brzmi 

niemiecki tytuł, niezależnego polskiego studia DMD Enterprise oferuje małą lekcję historii w 

formie gry.  Jak można wnioskować z tytułu, akcja tego shootera z widokiem w trzeciej osobie 

rozgrywa się podczas II Wojny Światowej, w czasie Powstania Warszawskiego. Gracz jako jeden z 

członków Silent Shadows, jednostki specjalnej grupującej angielskich żołnierzy,  ma wspierać 

powstanie przeciwko armii niemieckiej. Utrudniają mu to jednak gniazda karabinów maszynowych, 

żołnierze podziemia wyposażeni w grze w sztuczną inteligencję oraz nudne fragmenty gry. 

 

Powstanie dla dobra Polski 

 

Jako ramy akcji służą losy dwóch żołnierzy Silent Shadows, Jimmy'ego i Johnny'ego, którzy na 

początku Powstania zorganizowanego przez Armię Krajową zostali zrzuceni za linią wroga i odtąd 

walczą o przeżycie. Obaj protagoniści o stereotypowych angielskich imionach wkrótce przyłączają 

się do walk ulicznych, które służą rozbiciu potężnej armii niemieckiej. Poprzez wiele misji gracz 

uczestniczy w prawdziwych walkach historycznych, jak na przykład w zdobyciu warszawskiego 

budynku poczty. Jimmy'emu, głównemu bohaterowi, zawsze towarzyszy jeden lub kilku 

sojuszników o sztucznej inteligencji, którzy mniej lub bardziej aktywnie biorą udział w walce. 

Dodatkowymi żołnierzami można dowodzić, naciskając klawisz i nakazując im ubezpieczanie lub  

atak, co jednak ma minimalny wpływ na rozgrywkę. Sojusznicy są nieśmiertelni, okazują się za to 

prawdziwymi nieudacznikami z karabinami, dlatego ta opcja prawie w ogóle się nie przydaje. 

 

Niemieckie i angielskie figurki ze strzelnicy 

 

Wymiany strzałów pomiędzy Niemcami a powstańcami są przedstawione w skrajnie wolnym 

tempie. Nie chodzi tu o zarzut w stosunku do taktycznego, powolnego działania, jednak 

nieprzyjacielska sztuczna inteligencja niszczy wszelką iluzję autentycznie zorganizowanej armii. 
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Zamiast tego przeciwnicy pojawiają się ot tak, stają na środku drogi i rzadko wykorzystują 

możliwość ukrycia się. Gracz może wykorzystać system osłon, by działać na swoją korzyść, co 

jednak częściowo blokuje czasochłonne kierowanie. Ponadto utrudnieniem jest nieostre sterowanie, 

przez co de facto niemożliwe jest przede wszystkim szybkie celowanie. Jako coś w rodzaju 

negatywnego zwieńczenia naszych wysiłków w grze pojawia się wielokrotnie efekt zwolnionego 

tempa, który następuje po zastrzeleniu przeciwnika. Tak więc celowanie do jego towarzyszy broni 

staje się kwestią szczęścia. Do tego dochodzą jeszcze monotonne poziomy gry, jak piwnice czy 

klatki schodowe.  

 

Szczątkowe elementy strategii czasu rzeczywistego 

 

Oprócz możliwości mniej lub bardziej bezsensownego biegania po okolicy, gra przechodzi w 

niektórych sekwencjach do widoku gry strategicznej. Wtedy Jimmy musi kontrolować małe 

oddziały powstańców, patrząc przez lornetkę. W tych sekwencjach taktyka spełza jednak na 

niczym, ponieważ żołnierze obu stron, wyposażeni w sztuczną inteligencję, celują tak źle, że aż 

boli. Wygrywa proste ukrywanie się oraz częste wykorzystywanie specjalnych zdolności 

towarzyszy broni, jak na przykład ubezpieczanie z wykorzystaniem ognia karabinu maszynowego. 

Jeśli zginą wszyscy twoi żołnierze, sekwencję trzeba powtórzyć. Zamiast napięcia rodzi się jednak 

raczej nuda, a czasami frustracja z powodu niedokładnego sterowania, które odpowiada za 

większość zgonów w wirtualnej armii. 

 

Grafika na przedwojennym poziomie, łącznie z pistoletami straszakami 

 

Podsumujmy jeszcze raz: historia toczy się, wymiany strzałów nie są w żadnym wypadku 

interesujące, a sztuczna inteligencja robi sobie urlop po obu stronach frontu. O grze na razie można 

powiedzieć wszystko, poza tym, że jest arcydziełem, ale OK, dopóki  technika gra, można 

wybaczyć jeden czy drugi zły krok. Niestety, i w tym względzie „Uprising 44 – The Silent 

Shadows” nie wyróżnia się niczym szczególnym. Podobnie, jak to ostatnio miało miejsce w kilku 

grach niezależnych, także w tej grze wykorzystano silnik Unity. Może on zapewnić nowoczesne 

efekty światłocienia, przynajmniej w teorii. Realizacja jest jednak co najwyżej taka sobie. Grafika 

gry plasuje się pomiędzy „Half life” a „Battlefield 1942”, jednak z dużą ilością rozmytych obrazów.  

Szczególnie negatywne wrażenie sprawiają bohaterowie gry, charakteryzujący się sztywną  postawą 

ciała, brakiem mimiki i żyrafowatymi szyjami. Ze strony reżyserii dźwięku dochodzi jeszcze 

skrajnie słaba (angielska) synchronizacja oraz dźwięki broni palnej jak z pistoletu straszaka. O 

efektach rag doll lepiej nawet nie wspominać, ponieważ są one mimowolnie komiczne, gdy 



prowadzą one u bohaterów do krótkotrwałego wydłużenia szyi albo do dzikich drgawek mięśni. 

 

Nasza ocena: 

Ta lekcja historii nie sprawia przyjemności. Mimo nawiązania do oryginalnej historii podczas gry w 

„Uprising 44-Th Silent Shadows” trudno o zachwyt. Zbyt duże są niedociągnięcia techniczne i 

artystyczne gry, przez co wycieczka do Warszawy nie jest spektakularna. 

 


