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W zeszłym miesiącu CD-Action obchodziło 
swoje piętnaste urodziny. Jako nieco młodszy 
płód – mamy około dziesięciu lat na karku – 
składamy jubilatowi spóźnione życzenia.

Najpopularniejszy magazyn o grach zmieniał 
przez te lata swoje oblicze. Nie inaczej było z 
nami. Same początki serwisu zaczynają się, jak 
głosi legenda, na papierze. Podobno ojcowie-
założyciele szybko stwierdzili, że lepiej stworzyć 
coś w rozwijającej się wówczas sieci. Na 
napisanie kodu dał się namówić Maciek !blob! 
Dzierżek i na jego technicznych rozwiązaniach 
trzymamy się do dziś. Solidna robota.

Przez te ponad dziesięć lat kształt serwisu 
się zmieniał. Przede wszystkim ewoluowała 
oprawa graficzna, ale i zainteresowania 
naszych redaktorów. Co ciekawe, dopiero 
niedawno otworzyliśmy dział gier PC i – znów 
podobieństwo do CD-A? – zainteresowaliśmy 
się konsolami.

Co dalej? Osobiście jestem dobrej myśli, głównie 
za sprawą świetnych ludzi, którzy pojawiają 
się w redakcji. To pozwala żywić nadzieję 
na dożycie w dobrej formie przynajmniej 
„sędziwego” wieku naszego jubilata.

Pourodzinowo
Maciej „repek” Reputakowski, redaktor naczelny polter.pl

http://info.polter.pl/Nasza-historia.html


Dlaczego?
Na początku były Deki i Młotek. Spotykaliśmy 
się co tydzień pod krzywym okiem rodziców 
zabijać potwory, ratować księżniczki i zdoby-
wać góry złota. Przygody od zera do bohatera 
i współpraca w ramach drużyny. Twoja postać 
nie pasowała do reszty? To ją zmieniasz. Gra 
drużyny Ci nie odpowiada? To się dostosowu-
jesz. Wyboru nie ma, z kim innym będziesz grał?
 
A potem nastąpiło odkrycie. Można inaczej. 
Można postawić na swoim. Ba, robiąc posta-
ci z różnych klanów czy rodów, można dążyć 
do swoich celów, nawet sprzecznych z celami 
innych graczy. Pełne pole do popisu i podkre-
ślenia indywidualności. Tylko dlaczego zamiast 
kampanii mamy coraz częściej jednostrzałów-
ki? Grę w rozpadających się grupach, które za-
bijają się po dwóch, trzech sesjach? Paradoksal-
nie, coraz mniej pomysłów jest realizowanych, 
coraz więcej kampanii w zeszycie przerwanych 
grubą kreską z adnotacją „Wątek przerwany”.
 
A potem drugie odkrycie. Są inni, z którymi 
można grać. I rozpad.

Zaczynałem grać w małym mieście ze zgraną 
paczką, męczącą klasykę gatunku. Kryształy cza-
su, Warhammer, DnD, Cyberpunk. Prowadziliśmy 
na zmianę, często i namiętnie. Robiliśmy coś 
innego niż rówieśnicy czy nasi rodzice. Gdy po 
raz pierwszy spotkałem się z systemem, który 
przenosił ciężar konfliktu z płaszczyzny fizyczną 
na socjalną, nie od razu zrozumiałem wszystkie 

możliwości i konsekwencje tej zmiany. Pierwsze 
drużyny w Wampirze, Legendzie 5 Kręgów czy Ga-
snących Słońcach zawierały różnorodne postaci, 
ale nadal grało się „po staremu”. A potem zaczęły 
się tarcia w grupie. Zaczęły się trudne pytania. 
Dlaczego mamy znowu siepaninę, skoro stwo-
rzyłem dyplomatę? Dlaczego moje cele mają 
być marginalizowane? I w końcu sakramental-
ne: „Dlaczego moja postać ma coś robić? Nie 
widzę tu dla niej motywacji”. Tworzyliśmy, na co 
mieliśmy ochotę, oczekując, że reszta dostosuje 
się do naszych potrzeb. A mistrz gry zostawał z 
problemem, jak to poprowadzić, żeby nie mieć 
czterech równoległych sesji na raz.

Gdy przeniosłem się do Warszawy, nigdy nie 
udało mi się stworzyć składnej, stałej drużyny. 
Wszystkie ekipy rozpadały się po 3-4 miesią-
cach. Rotacja graczy wymuszała wprowadza-
nie nowych wątków, które odchodziły razem z 
nimi. W końcu doszła praca, a z nią brak czasu 
na granie. I rezygnacja – nie chce mi się wysilać, 
skoro im nie zależy. Przestałem się łudzić, co do 
możliwości znalezienia naprawdę stałej ekipy. 
Mam kilkoro graczy, których znam od lat i gru-
pę z doskoku. Czasem udaje nam się zorganizo-
wać sesję. Czasem w ostatniej chwili trzeba ją 
odwołać, bo ktoś nie ma czasu, coś wypadło w 
pracy. Życie.
 
W moje ręce niedawno wpadły dwa systemy. 
Mouseguard i Klanarchia. I coś mnie tknęło. Tę-
sknię za dawnymi czasami. Może to nostalgia 
do pierwszych sesji i dawnej, zgranej ekipy, 
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która rozjechała się po świecie. Może świado-
mość, że na sesjach gwiazdorzenie i skupianie 
na sobie uwagi są najbardziej premiowane. 
Może wrażenie, że często MG nie ma pomysłu 
i po prostu napuszcza graczy na siebie. A może 
chęć zrobienia rachunku sumienia z własnych 
grzechów. W każdym razie, zastanawiam się, jak 
i czy da się pobudzić graczy do bardziej zespo-
łowego grania.
 
Jak?
Zastanawiałem się nad najczęstszymi przyczy-
nami rozbicia drużyny i możliwymi mechani-
zmami (częściowo wymyślonymi, częściowo 
zaczerpniętymi) mającymi wspomóc grę gru-
pową. Część z nich jest znana i wypróbowana, 
część to tylko moje pomysły (które mam zamiar 
dorzucić do swojej autorki). W większości kiero-
wane są do Mistrzów Gry, ale nie zaszkodzi jak 
poznają je gracze.

Problem 1: Grupa niepowiązanych ze sobą 
postaci. „Dlaczego moja postać ma z nimi 
współpracować?”
Pierwsza sesja, wprowadzająca dla grupy, czę-
sto służy złożeniu drużyny. I równie często 
przedstawia przed Mistrzem Gry poważny dy-
lemat: jak tę zbieraninę, którą gracze stworzyli, 
złożyć ze sobą do kupy? Czasami odbywa się to 
przy biernej lub wrogiej postaci graczy, którzy 
zamiast wyjść problemowi naprzeciw, siedzą z 
założonymi rękami i mówią: „To ty prowadzisz, 
wymyśl coś.”
 
Rozwiązaniem może być jasne i klarowne 
przedstawienie realiów przyszłej kampanii. 
Wspólna dyskusja na jej temat i ewentualna 
korekta przed pierwszą sesją. Jeżeli graczom 
nie pasuje koncept, może mają lepszy. A może 
Twój koncept, jako Mistrza Gry jest kompletnie 
nietrafiony. Ty też grasz zespołowo, a Twoje zda-

nie nie jest ostateczne. Jeśli chcesz, żeby gracze 
dali z siebie więcej, musisz zejść z piedestału i 
wyjść im naprzeciw.
 
Zamiast pierwszej sesji wprowadzającej – 
wspólne tworzenie postaci. Niech gracze wie-
dzą, czym chcą grać i co chcą osiągnąć. Jeśli 
jakaś postać znacznie odstaje od grupy, może 
warto zmienić koncept lub powiedzieć dla tego 
gracza: „tym razem zrobimy tak, następnym po 
Twojemu”. Na razie zero odgrywania. Wymyśl-
cie też, skąd postaci się znają i co ich skupia w 
grupę.

Problem 2: Rozbicie czasu sesji na wątki 
poboczne
Ile razy na sesji zdarza się sytuacja, gdy MG z 
graczem wychodzą na stronę? Co w tym czasie 
robi reszta? Jeśli jest zajęta zagadką lub „prze-
rwą na papierosa”, to problem jest niewielki. Ale 
jeśli się nudzą, to jest źle.
 
Jeśli takie sytuacje na Twoich sesjach się powta-
rzają, unikaj trzymania graczy na stronie. Jeśli 
gracz ma wątek poboczny do odegrania, po-
zwól reszcie graczy zobaczyć scenę. W sumie w 
czym to zaszkodzi? Jeśli razem tworzyli postaci, 
to i tak znają swoje tajemnice, a mogą docenić 
odgrywanie sceny. Poza unikaniem dłużyzn, 
reszta grupy powinna też nabrać do gracza i 
MG zaufania.

Problem 3: Brak zaufania i niewiedza
Jeśli zaczniesz napuszczać graczy na siebie, 
stracą oni do siebie i Ciebie zaufanie. Oczywi-
ście, jeśli takie było założenie sesji i wszyscy o 
nim wiedzieli, problemu być nie powinno. Gra-
cze powinni wiedzieć, czego się spodziewać. 
Dla prowadzącego też będzie łatwiej – jeśli 
chcesz prowadzić horror, to nie będą się nasta-
wiali na śmiechawę i odwrotnie.
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Graj Zespołowo
Krzysztof „kbender” Bender
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Zaufaj graczom i informuj ich dokładniej o 
przyszłej sesji. Może zrewanżują się jakąś pod-
powiedzią, może lepiej się przygotują do sesji. 
Na pewno na tym nie stracisz. Stawiaj graczom 
jasne cele – niech wiedzą, jaki przed nimi sta-
wiasz cel i jakie jest z nim związane ryzyko. Poza 
tym oddaj im trochę władzy i wpływu na świat 
gry – zobacz, co z tego wyjdzie.

Wciągnij drużynę w rozdawanie PD. Jeśli grupa 
się jeszcze nie zna, pozostań przy puli PD dla 
najlepszego gracza wyłanianego w ramach gło-
sowania. Jeśli znasz swoich graczy, daj im całą 
pulę PD do rozdysponowania między sobą. 
Jeszcze łatwiej jest przy sesjach na mechanice 
FATE w której Punkty Losu są nagrodą nie wpły-
wającą bezpośrednio na rozwój postaci. Jeżeli 
system oferuje różnego typu „punkty szczęścia”, 
możesz zacząć od nich.
 
Pozwól na współdzielenie zasobów. Każdy 
gracz tradycyjnie zbiera własne znajomości, 
siatki informatorów czy inne zasoby. Dlaczego 
nie pozwolić im współdzielić tych elementów 
na zasadzie znanej z filmów: „Mike mnie przy-
syła w sprawie…”?

Pozwól na otwartą wymianę myśli w trakcie 
sesji. Często stosowana zasada „to jego postać, 
niech sam to wymyśli” niczemu nie sprzyja. Je-
żeli zagadka jest źle dobrana do gracza, to albo 
powiedz wprost, że mu się nie udało albo po-
zwól reszcie pomóc. Siedzenie i rozmyślanie 
godzinę w samotności nad zagadką, której roz-
wiązanie ktoś już zna, może być frustrujące.

Zastanawiam się także, ile osób zgodziłoby się 
na oddanie części tworzenia postaci innym 
graczom? Jak na przykład przez oddanie czę-
ści procesu tworzenia postaci w cudze ręce 
(opisane tutaj). Z chęcią bym tak zagrał, ale nie 

wiem, czy pomysł przypadłby do gustu innym 
osobom.
 
Zapraszam do krytyki i dyskusji. Z chęcią po-
znam wasze obserwacje dotyczące współpracy 
graczy przy stoliku z kostkami.

Skomentuj tekst! 

Na temat magii, także obecny temat Karnawału, 
prowadzonego przez Qendiego, lubię patrzeć 
przez pryzmat biblijny. Jeżeli wierzy się w Pi-
sma, trzeba też wierzyć, że magia a) jest zła b) 
skoro jest zła, to znaczy, że musi istnieć. Pro-
blem w tym, że rozmawiając z ludźmi wokół i 
czytając polski Internet, bardzo trudno dowie-
dzieć się, czym magia jest i czym właściwie 
różni się od cudu – na przykład polska Wikipe-
dia w praktyce opisuje, że cuda i magia są tym 
samym, czyli zjawiskiem nadprzyrodzonym. 
 
Notka jest teoretyczna, skupia się na definicjach 
i znaczeniach. Do RPG przechodzę pod koniec.

Pomocne jest sięganie do choćby encyklopedii 
(nawet PWN), słowników czy choćby Wikipedii 
angielskiej. Podstawowe rozróżnienie jest na-
stępujące:

Magia jest zbiorem działań (czarów, rytuałów, za-
klęć) za każdym razem wywołujących efekt dzięki 
niematerialnym regułom świata; jest zautomatyzo-
wana, a jej skuteczność zależy od umiejętności, pre-
cyzji i / lub predyspozycji czarującego.
 
Przykład i dopowiedzenie: w wierzeniach sza-
mańskich często zakładano, że czarować mogą 
tylko wybrane osoby, np. posiadające „magiczną 
energię” w sobie, ale wielokrotnie można się spo-
tkać z wierzeniem, że czarować może każdy. Cza-
rem jest zbiór działań, które mają wywołać jakiś 
efekt w niebezpośredniej, pozanaukowej relacji 
– na przykład taniec deszczu odpowiednio wy-
konany za każdym razem powinien sprowadzić 

ulewę. Podobnie odpukanie w niemalowane 
drewno powinno odpędzić złą przepowiednię, 
a noszenie talizmanu przynieść szczęście. Regu-
ły magiczne przenikają przez świat materialny 
– podobnie, jak istnieje grawitacja, tak miałby 
działać sposób sprowadzenia nieszczęścia przez 
czarnego kota (jeden śpi teraz koło mnie). Magia 
korzysta z nienaruszalnych reguł.

Cud z perspektywy teologicznej jest wynikiem dzia-
łania o źródle pozamaterialnym, w którym uczest-
niczy istota nadprzyrodzona. Stąd cuda są niezau-
tomatyzowane, a ich skuteczność w pełni bazuje na 
woli istoty – wiara proszącego o cud może wpłynąć 
na wolę np. Boga, ale nie funkcjonuje to na zasadzie 
bezwzględnej reguły.
 
Przykład i dopowiedzenie: w Biblii „cuda” są zwa-
ne też „znakami”, gdyż cud jest przejawem dzia-
łań Boga lub diabłów. Stąd na przykład mamy w 
Biblii cudotwórcę-szatana oraz cudotwórców-
-ludzi nie będących wyznawcami Boga (w NT 
– nie wierzących w nauki Jezusa) czy cudotwór-
ców-antychrystów. Nie istnieją więc normy np. 
modlitw, które sprawiłyby, że Bóg/diabeł zosta-
liby zmuszeni do jakiegoś działania.

Uwaga do cudów – czy działanie duchów czy 
wilkołaków można uwzględnić jako „cud” (np. 
w światach fantasy – w świecie biblijnym du-
chy i wilkołaki nie nawiedzają świata ; ))? Moim 
zdaniem warto dopowiedzieć do tej definicji 
na potrzeby gry: „istota nadprzyrodzona o 
mocy boskiej”, a jeżeli świat zawiera też dia-
bły, można im ofiarować zamiast znaków ma-

KB#19 - Bogu, co boskie, magii, co magiczne
Maciej „Aureus” Gajzlerowicz

http://kbender.blog.com/2011/02/14/tworzenie-druzyny-v2/
http://polter.pl/kbender,blog.html?10845
http://qendi.wordpress.com/2011/02/11/karnawal-blogowy-19-magia/
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Moi kapłani-NPC jeżeli już maja czarować, są 
kapłanami-magami. Czyli w np. Savage Worlds 
otrzymują „Zdolności nadprzyrodzone: Magia”. 
I tyle.
 
Tabele szans udania się rzucenia „czaru boskie-
go”, tabele wykonania cudu, tabele gniewu bo-
żego są dla mnie śmieszne. Jeżeli grałbym ka-
płanem, to „the act of G(g)od” (hehe, kojarzycie 
Pulp Fiction?) powinien być spontaniczny, od 
mojej mocy niezależny, wyjątkowy i niepowta-
rzalny. W dodatku cuda powinny w pełni rato-
wać gracza z tarapatów – nie „rzuć kośćmi jesz-
cze raz, by sprawdzić czy otworzysz wytrychem 
zamek w lochu”, tylko „pojawia się anioł, który 
wyprowadza ciebie z więzienia, strażnicy śpią” 
(tak, to przykład biblijny).

Według mnie, elementy „boskie” w RPG tracą, 
gdy do gry wchodzi mechanika mająca za-
mknąć w sobie wolę bogów. Z mechaniką jest 
ten problem, że tam, gdzie mówi, co wolno, a 
czego nie wolno, tam z obawami ją naginamy 
do sytuacji. Łatwiej nam wymyślić zasady po-
trzebne tam, gdzie mechanika ich nie regulu-
je. Jeżeli mechanika nie mówi, jaką szansę ma 
arcykapłan Ulryka na to, że Ulryk pośle mu na 
ratunek przed orkami wilcze stado, za to mówi 
nam, że arcykapłan może rzucić w orków jakiś 
żart na temat Magicznego pocisku, to wybie-
rzemy opcję drugą, klarowną i nie wymagają-
cą dopowiedzeń. Mechanika, która powinna 
wspierać wyobraźnię, często ją ogranicza – 
zwłaszcza w przypadku religii, gdyż, nie ukry-
wajmy, nawet przesądni gracze w większości 
w Boga nie wierzą, więc nie potrafią jego klo-
nów przenieść do gry w sposób przekonu-
jący, bazują głównie na naiwnych wyobra-
żeniach z kultury/popkultury fantastycznej. 

 

Czy nie byłoby jednak ciekawiej, gdyby boska 
moc objawiła się raz na kilka, kilkanaście sesji, 
zaś prowadzący spokojnie powiedział: „Prze-
cież jesteś sługą Ulryka. Nie musisz rzucać ko-
śćmi. Trzymałeś się wiernie jego dróg nawet, 
gdy zdawało się, że nie słyszy twoich próśb. Po-
stanowił dać ci jeszcze jedną szansę. Niedaleko 
rozbrzmiało wycie wilka”?

Komentarz Nadiva:
IMHO bardzo fajne jest rozwiązanie z 7th Sea, 
gdzie właściwie w ogóle nie ma magii kapłań-
skiej, cudów i tym podobnych rzeczy. Ale... jest 
taka jedna zaleta, Wiara, której opis przytoczę 
poniżej:
 
„Nieważne, czyś Watycyńczyk, czy Obiekcjoni-
sta - żarliwie wierzysz w słowa Proroków. Życie 
jest dla ciebie zagadką, którą można rozwią-
zać - a kto ją zgłębi, znajdzie się bliżej Stwórcy. 
 
Nie wiesz, jak działa ta Zaleta - może nawet 
nie robić zupełnie nic. Owszem, zasugerowa-
liśmy MG kilka rozwiązań, wszystko jednak 
w jego rękach. Czy warto zatem wydawać 
Punkty? Cóż, miej wiarę, a przekonasz się.” 
 
Jest to o tyle fajne, że ksiądz jest księdzem 
(tj. odgrywa fabularną rolę duchownego) i 
nie może liczyć w dowolnej chwili na czar Le-
czenie czy inne Błogosławieństwo Obfito-
ści, ale kto wie - może w chwilach najwięk-
szej potrzeby, przy żarliwej modlitwie, stanie 
się coś nieoczekiwanego? Stanie się cud? :) 
 
Rzecz w tym, że gracz nie wie, kiedy i co może się 
stać. Ale wie, że w sytuacjach, kiedy jego wiara 
ma znaczenie, może (choć nie musi - trzeba wie-
rzyć ;)) stać się coś naprawdę niesamowitego.

Skomentuj tekst!

gię (Pamiętacie szatana od Fausta? Chociaż na 
przykład Woland i reszta zgrai z Mistrza i Mał-
gorzaty wyraźnie czynią cuda, choć wielokrot-
nie mówią, że to tylko magia – która zresztą, 
wbrew obietnicom, nie została nigdy zdema-
skowana, co również wskazuje na ich cudow-
ny, a nie magiczny charakter).

Uwaga do magii i cudów – w średniowieczu gra-
nice między magią i cudami mocno się zatarły. 
Kult relikwii jest wyraźnie magiczny („co z tego, 
że jestem złym człowiekiem, mam ten paznokieć 
w rękojeści i dlatego Bóg będzie mnie chronił”), 
podobnie tradycje pielgrzymek „przenoszonych” 
(„zapłacę komuś, by załatwił za mnie pielgrzym-
kę”) i tym podobne zabawy. Doskonałym przy-
kładem będą też egzorcyzmy i modlitwy / obraz-
ki mające wywierać konkretne efekty.
 
Uwaga do magii i cudów – znowu odwołując się 
do kultur szamańskich, należy zaznaczyć, że ma-
gowie często pełnią funkcję kapłanów. Tańczący 
wokół ogniska mogą też być pomostem do wizji 
świata umarłych, z którymi mieliby się kontak-
tować. To, że ktoś zna magię, nie znaczy, że nie 
może czynić cudów – ba, znowu odwołując się 
do Fausta, można wskazać, że mag – a więc też 
mędrzec, człowiek wiedzący niemal wszystko 
(co jest w pełni uzasadnione, skoro nawet „trzej 
królowie” to de facto magowie (i nie trzej), czy-
li mędrcy) – został zbawiony, choć magii nigdy 
się nie wyrzekł i nawet za grzech jej nie uważał. 
Literatura nie musi być przecież w pełni wierna 
dogmatom, zwłaszcza, jeżeli to nie jest jej celem.

Uwaga do cudów w RPG – moim zdaniem głu-
potą jest dawać „moce nadprzyrodzone” kapła-
nom tylko dlatego, że są wierzący. Jeżeli kapłani 
potrafią zautomatyzować bożą moc, to tracimy 
tu naturę cudu, a wchodzimy na zwykłą ma-
gię. Zabawił się tym na przykład WFRP2ndEd, 

w którym kapłani są właściwie po prostu ma-
gami, których bogowie stanowią katalizator 
mocy, jednocześnie profilujący ich działanie, 
ale też (i to już jest słabe) narażający wyznaw-
ców na „gniew boży”, jeżeli wypadną im przy 
rzucie czarów przynajmniej dwie jedynki. 

Cuda w RPG a moje sesje – w praktyce w licz-
nych kampaniach RPG, w których uczestni-
czyłem, kapłani pojawiali się bardzo, bardzo 
rzadko wśród postaci graczy. Ja raz prowa-
dziłem w WH40K Kapłana Maszyny, tyle, że 
Kapłani Maszyny nie czarują. Raz znajomy 
prowadził akolitę w WFRP, ale szybko zrezy-
gnował z RPG. Raz znajomy był kapłanem, ale 
zapominał zazwyczaj, czy wyznaje Sigmara, 
czy Ulryka (ta postać szybko umarła). Obec-
nie w jednej zawieszonej kampanii postać jest 
wyznawcą duchów i spokoju przed śmiercią. 
 
Moi kapłani-NPC pojawiają się głównie jako ka-
płani – przywódcy duchowi, mędrcy, polityczni 
intryganci. Ich funkcją nie jest rzucanie Lecze-
nia Ran. Ich funkcją jest bycie kapłanem. Zada-
niem mojego pastora nie jest rzucać Magiczny 
Kamień na nieumarłych, tylko pomagać mi w 
poznawaniu Biblii i pouczać mnie, jak być lep-
szym człowiekiem, człowiekiem bliższym Bogu. 
I tak rozumiem rolę kapłanów też w RPG.

Bardzo ładnie to wygląda w np. L5K. Kapłani są 
jednocześnie magami, swoją moc czerpią z po-
znania harmonii między żywiołami i osobistym 
talentom, co nie znaczy, że nie mogą pośred-
niczyć między ludźmi i istotami od nich potęż-
niejszymi lub posiadać zwoje pełne mądrych 
słów o życiu. Każdy jednak człowiek może 
używać też tzw. magii krwi – w Cesarstwie za-
kazanej, ale szalenie efektywnej, wymagającej 
jedynie poznania jakiegoś rytuału i wydojenia z 
krwi jednego czy dwóch ludzi (czy całej wioski). 

http://aureus.polter.pl/,blog.html?10823
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ne BNów i wrogów zajmuje mi cudownie mało 
czasu. Tych mniej ważnych nie rozpisuję wcale 
- w razie potrzeby zrobię to w czasie, w którym 
gracze rozstawiają figurki na stole... Kluczowe 
figury robi się również błyskawicznie.

Generalnie jednak, różnica zależy od tego, z 
jakim systemem porównujemy. Dla byłego 
użytkownika DnD jest to wręcz objawienie; 
dla wielu innych tylko pewien krok naprzód. 
Oprócz tego znów trzeba zastrzec wymóg dość 
dokładnej znajomości systemu - powinniśmy 
mieć mniej więcej w głowie większość zawad, 
przewag i mocy magicznych.

Jest malowniczo
Kiedy tylko gracze zaznajomili się w pełni z sys-
temem, walki zrobiły się również ciekawsze. 
Sztuczki w walce to wyjątkowo zgrabny me-
chanizm, dodający mnóstwo kolorytu do starć, 
a przy okazji wymuszający współdziałanie 
taktyczne między graczami. Dzięki sztuczkom 
i manewrom, tradycyjne „to ja go tnę” słyszę 
znacznie rzadziej.

Drugim mechanizmem spełniającym tę samą 
rolę powinny być testy zastraszania i wyśmie-
wania, dodatkowo wspierające domyślnie fil-
mowo-awanturniczą konwencję gry. Te jednak 
jakoś nie przyjęły wśród moich graczy; trudno 
powiedzieć dlaczego. Chętnie natomiast uży-
wają ich poza walką, do osiągania celów fa-
bularnych. Co z kolei mnie czasem denerwuje 
- kiedy np. planuję długą i trudną rozmowę z 
BNem, a tu test zastraszania z potrójnym prze-
biciem nie pozostawia mi wiele możliwości co 
do jego reakcji.

Z innych rzeczy związanych z walką - nie mogę 
się jakoś przekonać do przekazywania gra-
czom kontroli nad większą ilością sojuszników. 

Niby system wspiera to elegancko, ale tak jakoś 
wychodzi, że konstruuję przygody, w których 
gracze polegają na sobie, nie na pomagierach. 
Siła przyzwyczajenia? Jeżeli prowadzę scena-
riusze z innych systemów, to zwykle nie mam 
wyboru, tam raczej domyślnie bohaterowie są 
zdani na siebie.

Wrogowie natomiast to zupełnie inna sprawa 
- mechanika wspiera, ale i w pewnym stopniu 
wymusza wykorzystywanie większych ilości 
słabych przeciwników. I tutaj rzeczywiście kra-
jobraz przeciętnego starcia zmienił się bardzo. 
Zrobiło się tłoczno!

Jest odważniej
Standardowe trzy fuksy i przewaga figur nad 
blotkami znacznie zmniejszają niebezpieczeń-
stwo związane ze starciem z przypadkowym 
frajerem. Gracze, zdając sobie z tego sprawę, 
ryzykują chętniej i bardziej. Oznacza to, że 
chcąc wywołać minimum napięcia w starciu ze 
słabszym przeciwnikiem, trzeba rzucić ich do 
walki odpowiednio więcej. Także np. przyłapa-
ny przypadkowo w pokoju graczy złodziej, na-
wet uzbrojony, nie jest żadnym zagrożeniem 
dla postaci - kilka figur roznosi taką blotkę w 
jedną rundę, nie pozwalając mu nawet próbo-
wać się odezwać.

Ogólnie rzecz biorąc, gracze zrobili się odważ-
niejsi, czasem nawet bezczelni w stosunku do 
tych elementów świata, o których wiedzą, że to 
„dekoracje”. W Savage Worlds znacznie łatwiej 
pokonać przypadkowy patrol straży miejskiej, 
zastraszyć karczmarza czy ukraść coś ze skle-
pu. Źle? Niekoniecznie, po prostu SW wspiera 
taką konwencję, gdzie więcej rzeczy uchodzi 
na sucho. Trzeba sobie z tego tylko zdawać 
sprawę, w pewnych konwencjach gry może 
być to problem.

Dość przypadkowo zetknąłem się z tą mechani-
ką na pewnym erpegowym wyjeździe w góry. 
Nawet nie zagrałem ani razu, tylko przejrzałem 
podręcznik do poprzedniej jeszcze edycji, któ-
ry jeden z uczestników zabrał ze sobą. Było to 
jeszcze na długo przed wybuchem zaintereso-
wania w naszym kraju i oczywiście przed wyda-
niem polskim.

Akurat wtedy czasu na granie robiło się coraz 
mniej. Sesje z długich kampanii z jedną druży-
ną w jeden system zamieniły się w nieregularne 
spotkania na jedną-dwie przygody, z dość loso-
wym doborem graczy, często traktujących RPG 
jako okazyjną zabawę, a nie poważne i regular-
nie uprawiane hobby. Z mojej strony wygospo-
darowywałem czas na sesje, ale z przygotowa-
niem do nich już było gorzej, a z poznawaniem 
nowych systemów i mechanik już w ogóle mu-
siałem przystopować. W związku z tym, uniwer-
salna i szybka mechanika powinna być tym, 
czego potrzebowałem.

Fakt, że od dłuższego czasu gram w zasadzie 
wyłącznie w SW, udowadnia niezbicie, że sys-
tem idealnie wpasował się w moje oczekiwania.

Pytanie, co zmieniło się w moich sesjach przy 
okazji wymiany mechaniki?

Jest szybciej
Przede wszystkim podczas walki. Obecnie pla-
nuję ich na sesji sporo więcej, niż dotychczas, 
wiedząc, że ugrzęźnięcie w dwugodzinnym 
starciu mi nie grozi. Bierze w nich też udział 
znacznie więcej przeciwników. Szybka walka 

bez zliczania hapeków u każdego goblina z 
osobna to jedna z najbardziej promowanych 
zalet SW, zupełnie słusznie.

Warto jednak zwrócić uwagę, że owa szybkość 
działania wynika głównie z jednego, potężnego 
uproszczenia - założenia, że mało ważni przeciw-
nicy dzielą się na „żywych, wstrząśniętych i wy-
eliminowanych”. Nie wszystkim to odpowiada.

Drugą innowacją jest inicjatywa oparta na kar-
tach, których rozdanie zajmuje statystycznie 
mniej czasu, niż rzuty kością, a wynik jest od 
razu widoczny na stole, bez zastanawiania się, 
kto w tej rundzie wali pierwszy. Niby drobiazg, 
a usprawnia walkę bardzo istotnie. Ceną jednak 
jest ogromna losowość i ziarnistość - postacie 
dzielą się w praktyce na „zwyczajnie szybkie” i 
„nieco szybsze”, z wykupioną przewagą pozwa-
lającą wybrać lepszą kartę z dwóch. Są głosy, że 
to zbyt kosztowne uproszczenie.

W pozostałych cechach mechaniki walki wiel-
kich usprawnień w porównaniu z resztą main-
streamu nie ma. Wciąż trzeba rzucić na atak i 
na obrażenia. Do tego wybrać lepszą z dwóch 
kości, przerzucić asy, zsumować, podliczyć ilość 
przebić, przy poważnym trafieniu skonsulto-
wać się z tabelką... Nic problematycznego, ale 
też żadnych więcej innowacji i usprawnień w 
porównaniu z konkurencją.

Zupełnie innym aspektem „szybkości” syste-
mu jest łatwość przygotowania do sesji. Znów 
entuzjastyczny marketing tej cechy SW jest w 
pełni uzasadniony - przygotowanie mechanicz-

Dwa i pół roku z Savage Worlds
Grzegorz „Hastour” Stefanek
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Natomiast BRP ma nad SW jedną, niezaprze-
czalną przewagę - znacznie lepiej nadaje się 
dla początkujących graczy. Co by nie mówić o 
SW, jest to system prosty i szybki, ale dla tych, 
co umieją już go używać. Natomiast wyłożenie 
go nowym graczom wcale trywialne nie jest. 
Szczególnie widać to przy tworzeniu posta-
ci - zupełnie zieloną osobę możemy posadzić 
przed kartą do klasycznego Zewu, wylosować 
współczynniki i kazać rozdzielić punkty pro-
centowe na umiejętności - rzecz intuicyjna dla 
zupełnego laika. W SW stworzenie postaci wy-
maga jednak znajomości podstaw mechaniki, 
przeczytania przewag i zawad ze zrozumie-
niem umożliwiającym świadomy ich wybór.

Jest losowo
Testy w SW wychodzą graczom statystycznie 
częściej, niż nie wychodzą. A jak już nie wyjdą, 
to zawsze pozostają fuksy. Z tej prostej przy-
czyny okazało się, że znacznie chętniej każę 
graczom rzucać kostkami z różnych przyczyn 
- wiem, że szansa na to, że seria pechowych 
rzutów zrujnuje bohaterom dzień, jest stosun-
kowo niewielka.

Co nie zmienia faktu, że może się zdarzyć - 
uzależnienie znalezienia absolutnie kluczo-
wego tropu od jednego testu spostrzegaw-
czości wciąż nie jest dobrym pomysłem. Tym 
niemniej, tendencja jest widoczna - stosuję 
wyraźnie więcej mechaniki. Per saldo więc lo-
sowość w grze jest większa i zdarza się i tak, że 
rzuty skierują fabułę na nieoczekiwany tor.

Graczom jednak zdaje się to odpowiadać - 
osiągnięcie nawet drobnego sukcesu przy wy-
korzystaniu mechaniki i cech postaci wydaje 
się bardziej satysfakcjonujące, niż przyznanie 
ich uznaniową decyzją MG.

Jest wygodnie
Podręcznik, ze dwa dodatki i wszystkie po-
trzebne do gry akcesoria mieszczą się bez 
problemu do pudełka po edycji limitowanej. 
Zaleta nie do przecenienia, kiedy trzeba grę 
spakować do plecaka - nie tak dawno wnosi-
łem taki zestaw do górskiego schroniska, cze-
go w przypadku DnD i wielu innych bym się 
nie podjął. Mała rzecz, więc cieszy.

Jest fajnie ;)
Lubię prowadzić ten system. Konwencja, jaką 
wspiera, idealnie wpisuje się w moje aktualne 
preferencje. Gracze go lubią. Przygotowania 
do sesji idą szybciej i przyjemniej, niż kiedy-
kolwiek, a same sesje sprawniej posuwają się 
do przodu. Wszystko to sprawia, że gram i pro-
wadzę częściej, niż bym to robił w dotychczas 
stosowanych systemach. I to chyba najważ-
niejsze ze wszystkiego, co tu napisałem.

Skomentuj tekst! 

Natomiast starcia z poważniejszymi przeciw-
nikami to zupełnie inna sprawa - tutaj kilka 
szczęśliwych przebić na kostkach błyskawicz-
nie nauczyło graczy, że SW to wbrew pozo-
rom system o sporym poziomie śmiertelności, 
gdzie zupełnie realna jest śmierć od jednego 
rzutu. Dodatkowo, od dość dawna zupełnie 
zrezygnowałem z rzucania za ekranem i w 
ogóle z wszelkiego kombinowania z kostkami, 
co wybitnie dodało dramatyzmu starciom z 
ważniejszymi wrogami. I to mnie akurat bar-
dzo cieszy, a graczom przysparza emocji, ale i 
okazjonalnej frustracji.

Podział na blotki i figury powoduje czasem 
inne drobne problemy. Miałem na przykład 
gracza, który wziął sobie dość wysoką umie-
jętność hazard i do znudzenia wykorzystywał 
ją przy każdej okazji. Akurat konwencja była 
taka, gdzie kasa była dość istotna, tymczasem 
nagle okazało się, że bohater w zasadzie mógł-
by żyć z hazardu - nie dlatego, że jest zawo-
dowym szulerem, tylko dlatego, że jest figurą - 
jego dzika kość zapewniała mu stałe wygrane 
w dłuższym okresie.

Inny przypadek - spotkanie graczy z ważną fi-
gurą, której jednak nie chciałem na tym etapie 
ujawniać, że jest istotna dla fabuły. Niestety, 
idiotyczny przypadek doprowadził do testu 
przeciwstawnego w banalnej sprawie, ja rzu-
ciłem, zanim pomyślałem, a tocząca się po 
stronie BNa dzika kostka natychmiast zwróciła 
uwagę drużyny na mającego pozostać w cie-
niu przeciwnika.

Jest umowniej
Ziarnistość mechaniki sprawia czasem proble-
my. Na przykład w Zewie Cthulhu, gdzie ludzie 
przyzwyczajeni do rozbudowanej listy umie-
jętności z BRP, muszą się nagle przestawić na 

rysowanie bohaterów bardzo grubymi kreska-
mi. Trochę tu pomógł zakup Realms of Cthul-
hu, zawierającego prosty mechanizm dodat-
kowych zainteresowań.

Problemy ze zbyt ogólnikowym potraktowa-
niem pewnych kwestii zgłaszane są najczęściej 
przed sesją, podczas tworzenia postaci, przez 
nowych graczy zdziwionych np, że umiejęt-
ność „strzelanie” załatwia im i łuk, i armatę, a 
walka pięścią przekłada się na walkę halabar-
dą. W trakcie gry natomiast nie wydaje się to 
przeszkadzać.

Bywa mrocznie i mackowato
Powszechna opinia głosi, że SW nie nadają się 
do sesji w konwencji innej niż lekka, „filmowa” 
i przyjemna. To akurat w zasadzie nieprawda, 
choć system wymaga wówczas kilku mody-
fikacji. Najprostsza - zasady „gritty damage” 
- natychmiast styl rozgrywki zmienia się dia-
metralnie, a gracze w których blotka wycelo-
wuje pistolet, potulnie podnoszą ręce do góry. 
Sesje w Realms of Cthulhu z wybranym najbar-
dziej śmiertelnym wariantem zasad obrażeń i 
poczytalności nie odbiegają wcale poziomem 
trudności od tych prowadzonych na BRP.

Mimo tego, wbrew pozorom akurat w Cthulhu 
bardziej mi odpowiadają zasady w wersji przy-
jaźniejszej dla graczy. Dlaczego? Dlatego, że 
w przypadku spotkania z potworem z mitów 
niuanse mechaniczne nie mają wielkiego zna-
czenia, tak czy siak trzeba uciekać... Natomiast 
w pozostałych sytuacjach gracze zrobili się 
odważniejsi, zwłaszcza gdy są wyposażeni w 
fuksy. I to jest z korzyścią dla gry, bo chętniej 
ryzykują takie rzeczy jak śledzenie podejrza-
nych, włamywanie się do siedziby kultystów 
czy ryzykowny pościg samochodem. W sumie 
więc, zabawa jest lepsza.

http://polter.pl/Hastour,blog.html?10784
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życu Saturna. Okazuje się, że zaczyna się tutaj 
dziać to samo, czego bohater był świadkiem 
na Ishimurze. Clarke musi więc znów walczyć o 
przetrwanie i znaleźć ludzi, którzy będą w stanie 
wyjaśnić mu, co jest tego przyczyną.

Dzięki zredukowaniu do minimum interfejsu 
użytkownika, udało się zbliżyć gracza do pre-
zentowanych mu wydarzeń. Stan życia Isaaca 
możemy odczytać z urządzenia RIG na jego 
plecach. Ten sam system jest także odpowie-
dzialny za wyświetlanie przed oczami boha-
tera holograficznego obrazu jego ekwipunku. 
Licznik amunicji jest zaś umieszczony bezpo-
średnio nad aktualnie używaną bronią. Mimo 
że akcja gry nie jest już ograniczona do statku 
kosmicznego, zawiodą się ci, którzy oczekiwa-
li otwartego świata i jakiejkolwiek wolności w 
eksploracji Sprawl. Prowadzeni jesteśmy jak 
po sznurku i niemal zawsze jest tylko jedna 
droga, którą możemy pójść. Jednak gdyby ktoś 

mimo tego stracił orientację, pomocny będzie 
lokalizator na nadgarstku bohatera, który po-
trafi wskazać kierunek nie tylko do celu misji, 
ale także do najbliższego punktu zapisu, skle-
pu czy miejsca ulepszania sprzętu. Nieco wię-
cej swobody dano graczom w miejscach po-
zbawionych grawitacji. Możemy się poruszać 
we wszystkich trzech wymiarach, korzystając 
z wbudowanych w kombinezon silników ma-
newrowych. Daje to także dodatkowe możli-
wości taktyczne w trakcie walki.

Chaos on the Sprawl
Tej w Dead Space 2 na pewno nie zabraknie. 
Momentami gra zamienia się nawet w kla-
syczną strzelankę, co nie spodoba się fanom 
„jedynki”, gdzie liczyć należało się z każdym 
nabojem. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy 
jedynym sposobem na powalenie hordy po-
tworów jest wpakowanie w nich ponad 100 

Kiedy w 2008 roku na sklepowe półki trafiła gra 
Dead Space, stworzona przez studio Visceral 
Games, fani horrorów byli zachwyceni. Dostali 
bowiem produkcję, która nie dość, że przerażała, 
to jeszcze wciągała gracza fabułą i zastosowany-
mi rozwiązaniami. Dlatego też z przyjemnością 
towarzyszyliśmy Isaacowi Clarke’owi w jego mi-
sji na statku wydobywczym Ishimura. W misji, 
której celem było uratowanie załogi po tym, jak 
stracono z nią łączność. Isaakiem powodowało 
nie tylko poczucie zawodowego obowiązku. Za-
leżało mu przede wszystkim na poznaniu losu 
narzeczonej, Nicole, która za jego namową roz-
poczęła pracę na Ishimurze. Gdy jednak dostał 
się na pokład statku, okazało się, że problemy są 
dużo poważniejsze niż można było się spodzie-
wać. Cała załoga była martwa, a Ishimura zosta-
ła opanowana przez koszmarne Nekromorfy. 

Za wszystko, podobnie jak w kopalniach tol-
kienowskiej Morii, odpowiedzialna była ludzka 
chciwość. Łamacz planet sięgnął zbyt głęboko 
i wykopał tajemniczy Marker, który powołał do 
nie-życia armię krwiożerczych mutantów.

The nightmare returns
Na szczęście znajomość poprzednich przygód 
Isaaca Clarke’a nie jest niezbędna, mimo że 
Dead Space 2 jest bezpośrednią kontynuacją 
części pierwszej. W menu gry dostępny jest na-
wet kilkuminutowy filmik prezentujący wyda-
rzenia, o których traktuje poprzedniczka. Akcja 
gry rozpoczyna się trzy lata po zakończeniu 
„jedynki” i gracz znowu wciela się w skórę Isa-
aca Clarke’a. Tym razem jednak budzi się on za-
winięty w kaftan bezpieczeństwa w szpitalu w 
mieście Sprawl na Tytanie – największym księ-
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gotować się na ich przyjście. Niektóre z tych 
odgłosów są niepokojące, inne, przez kontrast 
z ich źródłem, przerażające. Dobrym przykła-
dem są Crawlery – makabrycznie zniekształco-
ne niemowlęta.

Podobnie jak w części pierwszej, przeciwnicy 
różnią się nie tylko wyglądem, ale i taktyką wal-
ki. Spotkamy więc potwory takie, jak: Slasher 
– humanoidalna istota ze szczypcami zamiast 
rąk, The Pack – zmutowane dzieci atakujące w 
dużych grupach, Lurker – czający się na ścianie 
lub suficie Nekromorf, strzelający pociskami ze 
swoich kilku macek, i inne mniej lub bardziej 
dziwne formy nie-życia. Oczywiście dosyć 
szybko należy się przyzwyczaić do specyficz-
nego sposobu czyszczenia sobie drogi. Strze-
lanie w głowę działało może w Call of Duty. Tu 
jednak dużo skuteczniejsze okazuje się pozba-
wianie przeciwników kończyn. Gdy już mutant 

definitywnie zejdzie z tego świata, należy go 
rozdeptać (sic!), co sprawi, że wypadnie z nie-
go trochę amunicji lub innych przydatnych 
w grze przedmiotów. Intencja tego zabiegu 
była pewnie słuszna, ale widok Isaaca Clarke’a 
w ciężkim kombinezonie, skaczącego po cia-
łach Nekromorfów, jest po prostu komiczny. 
Mam wrażenie, że nie o to chodziło twórcom. 
Z armią mutantów nie staniemy oczywiście do 
walki z gołymi rękami. Oprócz typowych na-
rzędzi inżynierskich, takich jak piła plazmowa 
czy pistolet linowy, które świetnie radzą sobie 
z odcinaniem kończyn napotkanych przeciw-
ników, do dyspozycji graczy oddane zostały 
także typowo militarne narzędzia zniszczenia. 
Ja używałem głównie karabinu pulsacyjnego, 
ale nic nie stoi na przeszkodzie, by potrakto-
wać chodzące trupy miotaczem ognia czy 
„poszukiwaczem” – ciężką snajperką o dużym 
zasięgu rażenia. Dodatkowo, poszczególne 

(!) naboi z karabinku pulsacyjnego. Amunicji 
zabrakło mi w ciągu całej gry tylko raz, kiedy 
przez dłuższy czas nie mogłem uzupełnić swo-
ich zapasów. Gdyby takich miejsc było więcej, 
atmosfera strachu i niepewności byłaby na 
pewno bardziej przytłaczająca. Jednak najbar-
dziej irytujące podczas starć są wszechobecne 
skrypty. Jakkolwiek dokładnie nie zbadaliby-
śmy pomieszczenia, przez które właśnie musi-
my przejść, wrogowie pojawią się zawsze do-
piero wtedy, gdy przekroczymy niewidzialną 
linię. Często kończy się to zejściem śmiertel-
nym Clarke’a, a nam daje informację, skąd przy 
następnym podejściu nadejdzie atak. Jako że 
jest to często jedyny sposób na przejście da-
nego etapu, życie protagonisty zaczyna tracić 
dla gracza na znaczeniu. Trzeba się po prostu 
pogodzić z faktem, że niektórych wyzwań nie 
pokonamy za pierwszym razem.

Jako że większa część gry toczy się w ciasnych 
korytarzach i zamkniętych pomieszczeniach, 
niewiele można powiedzieć o oprawie gra-
ficznej. Dominują odcienie szarości, a w wielu 
miejscach jest tak ciemno, że gdyby nie zinte-
growana z bronią latarka, trudno byłoby się 
poruszać. Czasami jednak mamy okazję wyj-
rzeć przez okno na ulice Sprawl czy znaleźć 
się w otwartej przestrzeni. W takich miejscach 
widoki są naprawdę imponujące.

Muzyka towarzysząca eksploracji Sprawl jest 
niemal niezauważalna. I dobrze, bo służy to 
głębszemu wniknięciu w realia przeżywanej 
historii. Duże wrażenie robi zwłaszcza absolut-
na cisza, która towarzyszy nam w trakcie prze-
bywania w próżni. Istotniejsze od muzyki są 
jednak dźwięki wydawane przez Nekromorfy. 
To właśnie dzięki nim jesteśmy w stanie loka-
lizować naszych przeciwników i w porę przy-
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fragment i powróciłem do „normalnych” Ne-
kromorfów ze szczypcami zamiast rąk.

„Make us Whole!”
Wielkie brawa należą się twórcom za fabułę 
nowego Dead Space’a. Poczynania Isaaca są 
wiarygodne, możemy się z tym mężczyzną 
utożsamić. Mimo że gra wzbudza momentami 
irytację, a nawet wściekłość, to właśnie chęć 
rozwiązania tajemnicy i poznania zakończenia 
tej opowieści trzyma gracza przed ekranem. 
Po drodze bohaterowi przyjdzie zmierzyć się 
nie tylko z zastępami Nekromorfów, ale też 
z własnym umysłem. Wspomnienia martwej 
Nicole, halucynacje, które zdają się czyhać na 
życie inżyniera, są nieodłącznymi towarzysza-

mi wędrówki. Inaczej niż w części pierwszej, 
przyjdzie nam ujrzeć twarz Isaaca i usłyszeć 
jego głos. To właśnie rozmowy bohatera ze 
spotykanymi lub prowadzącymi go przez ra-
dio ludźmi są głównym sposobem wprowa-
dzania informacji fabularnych. Sporo wiedzy 
o świecie i przyczynach katastrofy możemy 
pozyskać ze znajdowanych w trakcie roz-
grywki fragmentów tekstowych i głosowych 
dzienników. Sprawia to, że zmutowane i maka-
brycznie odkształcone ciała nabierają całkiem 
innego znaczenia. Zdajemy sobie sprawę, że 
wszystkie były kiedyś ludźmi. Przerażonymi 
ludźmi, którzy musieli patrzeć na nadchodzą-
cą ze wszystkich stron śmierć.

parametry każdej broni możemy ulepszać, 
używając znajdowanych po drodze bateryjek.

„Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań 
spogląda również w nas”
Dead Space 2 aspiruje do miana survival horro-
ru. Powinien więc przerażać. Jak studio Visce-
ral Games zrealizowało ten aspekt gry? Otóż 
dosyć standardowo… Przeciwnicy wyskaku-
ją z najmniej spodziewanych miejsc, niestety 
także z takich, które sprawdziliśmy już pięć 
razy właśnie na taką okoliczność. Podobnie 
jak w części pierwszej, niektóre mutanty po-
trafią udawać definitywnie martwe i atakować 
Isaaca, gdy ten próbuje przejść obok. Twórcy 
uznali też najwidoczniej, że hektolitry krwi i 

pourywane części ciała spowodują u graczy 
szybsze bicie serca. Dlatego też za każdym 
razem, gdy Clarke schodzi z tego świata, ra-
czeni jesteśmy sporymi zbliżeniami rozczłon-
kowanego ciała bohatera. U mnie budziło to 
wyłącznie irytację i zniesmaczenie, w żadnym 
wypadku zaś strach.

Na szczęście są wyjątki od tej rutyny. Jedna 
lokacja została zaprojektowana genialnie. Oto 
Isaac musi się przedostać przez budynek, bę-
dący jeszcze niedawno przedszkolem. Kolo-
rowe sale, muzyka z pozytywki i gaworzące, 
zmutowane dzieci wybuchające w rozbry-
zgach krwi są jakby wyjęte z narkotykowego 
snu szaleńca. Naprawdę z ulgą opuściłem ten 
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Jon von Caneghem i jego firma stworzyli praw-
dziwą legendę. Znaczna część wydawanych 
przez nich gier osiągnęła niesamowity sukces 
i na stałe zadomowiła się w sercach i umysłach 
graczy. Niestety, nic nie trwa wiecznie – twór-
cy zaczęli odcinać kupony od sławy i wydawać 
coraz słabsze produkcje. O okresie największe-
go rozwoju i pierwszych symptomach upadku 
mogliście przeczytać w poprzedniej części ar-
tykułu, w tej zaś skupimy się na tym, co nastą-
piło później. Przeczytacie więc o ostatecznej 
klęsce uniwersum Might and Magic oraz o jej 
wskrzeszeniu przez zupełnie innych twórców.

Koniec świata!
Heroes IV (2002) rozpoczęło się od wielkiego 
trzęsienia ziemi. Dokładniej zaś – jej całkowite-
go unicestwienia. Każdy kto mógł ewakuował 
się przez portale do nowego świata. Opuści-
liśmy więc planetę Enroth i przenieśliśmy się 
do Axeoth (gdzie rozgrywa się też Might and 
Magic IX). Wielu fanów pożegnało się ze „sta-
rymi Herosami” z wielkim żalem. Zmiany, jak 
się okazało, miały być ogromne. I zdecydowa-
nie nie wyszły serii na dobre.

Twórcy postanowili postawić wszystko na jed-
ną kartę, by ratować się przed bankructwem 
– zamiast powolnej ewolucji, znanej nam z 
poprzednich części, zdecydowali się na posu-
nięcia iście rewolucyjne. Sprawiło to, że przez 
wielu graczy „czwórka” nie jest uznawana za 
pełnoprawną kontynuację.

Przede wszystkim bohaterowie, dotychczas 
kierujący armiami i rzucający czary, zeszli na 
pola bitew, by osobiście brać w nich udział. 
Oznaczało to, że nasz dowódca ruszał do boju 
wraz z oddziałami, którymi zwykł kierować z 
bezpiecznej odległości. New World Compu-
ting posunęło się dalej – teraz można było 
tworzyć zarówno armie liczące po kilku bo-
haterów, jak i również złożone tylko z nich lub 
całkowicie ich pozbawione. Mocno ucierpiał 
na tym balans rozgrywki – drużyny samych 
herosów bardzo szybko zdobywały kolejne 
poziomy i stawały się siłą niemal nie do poko-
nania dla konwencjonalnych wojsk. Kwestia 
walczących bohaterów do dziś jest powodem 
sporów między zwolennikami „czwórki” a tra-
dycjonalistami.

„Rozczłonkowuj znajomych w trybie 
wieloosobowym”
Kiedy już ujrzymy koniec przygód Isaaca Clar-
ke’a, czas zagłębić się w wir rozrywki wielooso-
bowej. Gra proponuje pięć mini scenariuszy, 
rozgrywających się w różnych lokacjach. W 
każdym z nich drużyna ludzi ma do zrealizo-
wania jakiś cel, a drużyna Nekromorfów ma 
za zadanie powstrzymać przed tym przeciw-
ników. Mecz składa się z dwóch rund. W dru-
giej z nich gracze zmieniają strony. Ci, którzy 
sterowali ludźmi, wcielają się w mutantów, a 
sterujący Nekromorfami przejmują kontrolę 
nad członkami zespołu. Punkty zdobywane 
w trakcie rozgrywki mogą być wydawane na 
ulepszanie sprzętu i zakup nowych broni.

Bardzo ciekawie prezentuje się kontrolowa-
nie Nekromorfów. Po każdym zgonie możemy 
wybrać, którym z czterech rodzajów istot (The 
Pack, Lurker, Puker, Spitter) chcemy zagrać, a na-
stępnie wybrać jedno z kilku miejsc respawnu. 
Szczególnie upodobałem sobie grę Lurkerem, 
który dzięki swoim niewielkim rozmiarom może 
dostać się w miejsca niedostępne dla innych.

Syndrom sequelu
Przygoda z Dead Space 2 zostawiła u mnie 
mieszane uczucia. Jest to tytuł niezły, trzyma-
jący gracza przed ekranem, potrafiący wcią-
gnąć go w wir wydarzeń, w których uczestniczy 
Isaac Clarke. Rozwiązania które dwa lata temu 
zachwycały, dziś są już jednak tylko ciekawe. 
Co gorsza, wprowadzone zmiany wpłynęły na 
zmniejszenie przyjemności czerpanej z gry. 
Znaczące zwiększenie liczby przeciwników, a 
także dostępnej amunicji, odejście od suge-
stywnej gry cieniem i muzyką na rzecz epato-
wania krwią i wnętrznościami nie wyszło grze 
na dobre. Wciąż zapewnia wiele godzin dobrej 
zabawy, jednak za cenę, jaką obecnie trzeba za-

płacić za nowego Dead Space’a, można ocze-
kiwać dużo więcej. Biorąc pod uwagę zarówno 
poziom gry, jak również pokładane w niej ocze-
kiwania, wystawiam 7,5.

Plusy:
– wspaniały świat i fabuła
– postacie
– misja w przedszkolu!
– inżynierski arsenał Isaaca

Minusy:
– nieprzeliczone hordy przeciwników i stosy 
wystrzelonej amunicji
– skakanie po trupach
– wszechobecne skrypty
– miejscami niepotrzebna brutalność

Ocena recenzenta; 7,5/10

Skomentuj tekst!

Tytuł: Dead Space 2
Producent: EA Games
Wydawca: Electronic Arts Inc.
Dystrybutor PL: Electronic Arts Polska
Data premiery (świat): 25 stycznia 2011
Data premiery (Polska): 28 stycznia 2011
Wymagania sprzętowe: Pentium IV 2,8 GHz, 1 
GB RAM, karta grafiki 256 MB (GeForce 6800 
lub lepsza), 10 GB wolengo miejsca na dysku, 
Windows XP / Vista / 7
Nośnik: 1x DVD
Strona WWW: deadspace.ea.com
Sugerowana cena wydawcy: 149,90 zł

Uniwersum Might and Magic,
część druga
Maciej „Czarny” Kozłowski

http://gry.polter.pl/Dead-Space-2-c22715
http://deadspace.ea.com
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ut, w których dużo większą rolę przypisywano 
dialogom i fabule. M&M IX było też niedopra-
cowane, przez co gra zawierała wiele błędów, 
w tym też takie, które uniemożliwiały ukoń-
czenie gry.

Po premierze M&M IX oraz Winds of War, firma 
3DO ogłosiła bankructwo, pociągając ze sobą 
do grobu New World Computing. Jon von Ca-
neghem odszedł do NCSoft, firmy specjalizu-
jącej się w wydawaniu gier MMO. Prawa do 
marki Might and Magic wykupiło zaś Ubisoft, 
które, jak się okazało, wskrzesiło tego mocno 
już nadgniłego trupa.

Ubisoft i nowe spojrzenie
Spece od marketingu w Ubi szybko skreślili 
markę cRPG Might and Magic, jako nie posia-
dającą przyszłości. Zdecydowali się postawić 
na Heroesów oraz stworzyć kilka gier w ich 
uniwersum, opartych na swych własnych po-
mysłach.

Na pierwszą interpretację świata Mocy i Magii 
w wykonaniu Ubisoftu przyszło nam czekać 
do roku 2006, kiedy to ukazało się Heroes V. 
Gra wzbudziła niemal tak ogromne kontro-
wersje, jak poprzednia odsłona. Twórcy po-
wrócili do sprawdzonych rozwiązań (bohater 
poza polem walki, awansowanie jednostek), 
jednak zupełnie zmienili styl graficzny pro-Kolejnymi innowacjami były: możliwość wy-

posażenia bohatera w mikstury o różnym dzia-
łaniu czy – chyba najbardziej kontrowersyjna 
– rezygnacja z systemu ulepszeń jednostek na 
rzecz ich zróżnicowania. Zamiast tradycyjnego 
poprawienia jakości poszczególnych oddzia-
łów, musieliśmy zdecydować jaką budowlę 
stworzyć, co było jednoznaczne z wyborem 
jednostki. Innymi słowy – nie mogliśmy już 
awansować magów na arcymagów, a musie-
liśmy postanowić, czy zatrudnimy właśnie 
owych panów w gwieździstych szlafrokach, 
czy też golemy, i to bez możliwości późniejszej 
zmiany decyzji! Sprawa komplikowała się, gdy 
posiadaliśmy kilka miast, a każde zostało przy-
stosowane do produkcji innych wojsk – zna-
cząco przeszkadzało to w ich kumulowaniu.

Gracze skarżyli się też na zmianę stylu gra-
ficznego, z czym trudno się nie zgodzić – mo-
dele postaci były po prostu straszne. Harpie 
wyglądały jak transwestyci, a giermkowie jak 
skatowana zabawka z serii Action Man. Naj-
większym ciosem dla fanów oprawy poprzed-
niczek były chyba miasta. Zostały stworzone 
bez polotu, nieciekawie pod względem wizu-

alnym i wszystkie według tego samego sche-
matu. Niezależnie czy mieliśmy do czynienia z 
siedzibą nekromantów, czy błoniami druidów, 
budynki tego samego przeznaczenia występo-
wały wszędzie w dokładnie tym samym miej-
scu. Frakcje zatraciły niestety wiele ze swego 
stylu i różnorodności.

Również kampanie nie powalały – nie były one 
ze sobą zbyt mocno powiązane fabularnie, 
oferowały ciągle te same wyzwania i niezbyt 
ciekawe zadania.

Do gry zostały wydane dwa dodatki – Winds 
of War i Gathering Storm. Obydwa dodawa-
ły równie słabe kampanie, niewiele nowych 
jednostek i przedmiotów oraz żadnego nowe-
go miasta. Oba zawierały za to masę błędów, 
dlatego zostały bardzo nisko ocenione przez 
recenzentów.

Nie ma wątpliwości, że Heroes IV było gwoź-
dziem do trumny umierających 3DO i New 
World Computing.

„Dziewiątka”, czyli łabędzi śpiew
Równolegle z Heroes IV powstała ostatnia 
część serii Might and Magic, numer dziewięć. 
Był to naprawdę ostatni krzyk rozpaczy New 
World Computing. Twórcy robili co mogli, by 
gra sprzedała się jak najlepiej. Zainwestowa-
li dużo środków w sporą akcję reklamową, 
wprowadzili nowy, w pełni trójwymiarowy sil-
nik graficzny (niestety, przestarzały już w cza-
sach premiery) oraz połączyli fabułę ze znaną 
z H IV. Mimo wszystkich starań gra okazała się 
wielkim niewypałem. Formuła dungeon crawla 
wyczerpała się już dawno, na rzecz nowej linii 
gier cRPG, takich jak TES III: Morrowind, Go-
thic czy nawet wcześniejszych tworów Black 
Isle, jak Baldur’s Gate, Icewind Dale czy Fallo-
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później powstał port na konsolę Microsoftu. 
Była to gra akcji, z dużą ilością pełnokrwistej 
przemocy (po raz pierwszy!), o świetnej grafi-
ce i wyszukanym sposobie rozgrywki. Graliśmy 
wojownikiem, magiem lub łucznikiem i na wie-
le wymyślnych sposobów zabijaliśmy całe masy 
przeciwników, pędząc przed siebie, by osiągnąć 
finał niezbyt wyszukanej fabuły. Gra oferowała 
też wciągający i dobrze zrealizowany tryb mul-
tiplayer, w którym największą frajdę sprawiało 
możliwie finezyjne zadawanie śmierci opo-
nentom – zamrażanie posadzki, by ślizgali się 
i wpadali w przepaść, zastawianie pułapek, ko-
panie ich w stronę kolców na ścianie, etc.

Warto też wspomnieć o dziele 1C Company, 
które stworzyło grę King’s Bounty: Legenda. 
Luźno nawiązuje ona do dzieła Caneghema, 
pozostawiając bardzo podobne zasady roz-
grywki, odchodzi jednak od uniwersum Mocy 
i Magii, do którego prawa ma tylko Ubisoft. Do 
gry zostały wydane dwa dodatki: Wojownicza 
Księżniczka, wprowadzający pewne zmiany 
w gameplay’u (osobisty smok!), oraz Nowe 
Światy, dodający dwie pomniejsze kampanie 
i sporo nowych elementów.

Pomniejsze twory
Powstało wiele niszowych tworów z frazą Might 
and Magic w tytule. Moc i Magia dotarły bo-
wiem do świata gier karcianych, doczekały się 
swoich mutacji na Game Boy Color czy komórki, 
powstały też, lub nadal powstają, gry przeglą-
darkowe oraz MMO. Zastanawia natomiast mała 
ilość książek oraz brak komiksów czy filmów w 
tym uniwersum. Powstały zaledwie trzy niszowe 
czytadła: The Dreamwright, The Sea of Myst 
oraz The Shadowsmith. To zaskakująco mało, 
jak dla tak szeroko znanego świata.

Poniżej krótki spis pominiętych wcześniej gier 
spod szyldu M&M:
– Arcomage – wydana w 2000 roku interneto-
wa gra karciana. Każdy z graczy posiadał swoją 
wieżę, a celem było zniszczenie owej fortyfika-
cji u przeciwnika. Służyły temu karty z potwo-
rami, czarami, artefaktami, itd.
– Heroes of Might and Magic (Game Boy Co-
lor) – powstała w 2000 roku produkcja to po 
prostu konwersja pierwszej części Herosów na 
Game Boya. Gra doczekała się sequela w rok 
później – ten był miksem pierwszych trzech 
części Heroes. Żadna z nich nie oferowała try-
bu multiplayer, obie też zebrały słabe recenzje.
— Might and Magic Mobile – choć gra nie 
wykorzystuje fabuły z oryginalnych M&M, to 
nie ma wątpliwości, że właśnie z nich czerpie 
swoje inspiracje. W tej wydanej w 2004 roku 
grze RPG (o ile można tak nazwać produkcję 
na komórkę) kierujemy bohaterem, Ewanem, 
który stara się uratować króla Erathii z rąk de-
monów. Na swej drodze spotyka wielu sprzy-
mierzeńców oraz wrogów, stacza liczne walki i 
rozwiązuje różne zagadki. Gra została bardzo 
wysoko oceniona przez recenzentów, nie dzi-
wi więc wydanie sequela w 2007 roku.
– Heroes of Might and Magic IV Card Game 
– kolekcjonerska gra karciana, wydawana od 
2005 roku.

dukcji, nadając mu rysunkowy, mocno prze-
rysowany, a momentami nawet mangowy (!) 
charakter. Pewnemu ograniczeniu uległa ilość 
dostępnych czarów i umiejętności, przez co 
w grze znalazły się tylko te, które były realnie 
wykorzystywane przez graczy (w H IV było 
wiele elementów zupełnie nieprzydatnych). 
Powrócono też do niewielkiej ilości, za to bar-
dzo zróżnicowanych, miast – zabrakło między 
innymi barbarzyńców, obecnych od pierwszej 
części cyklu.

Dwa dodatki, Kuźnia Przeznaczenia oraz 
Dzikie Hordy, dodawały po jednej nowej 
frakcji – Krasnoludów i Barbarzyńców – nowe 
kampanie, bohaterów, etc. Wielką nowinką 
było połączenie możliwości awansu oddzia-

łów z wyborem ich opcji. Przy awansie wybie-
raliśmy jakie ulepszenie bardziej nam odpo-
wiada, a za niewielką opłatą mogliśmy zmienić 
decyzję. Dzięki temu zarówno zwolennicy „tra-
dycyjnego” modelu ulepszeń, jak i fani tego z 
Heroes IV powinni być zadowoleni.
Gra spotkała się z bardzo pozytywnym odbio-
rem recenzentów, natomiast sami gracze po-
dzielili się na dwa obozy – tych, dla których 
„hirołsi” kończą się na części trzeciej oraz tych, 
którzy uważają „piątkę” za szczytowy punkt 
ewolucji serii.

Dark Messiah of Might and Magic to projekt 
Ubisoftu, który miał wprowadzić serię w świat 
nextenowych konsol – konkretnie konsoli 
Xbox360. Przygotowano więc wersję PC, a rok 



26

POLTERGEIST - polter.pl

27

POLTERGEIST - polter.pl
Każdy gracz musi sam osądzić, na ile owe zmia-
ny są szczęśliwe. Z jednej strony może nam być 
trochę żal klimatu pierwszych Might and Ma-
gic czy Heroes, ale z drugiej... jakoś nigdy nie 
czułem pociągu do rycerzy w czołgach. A wy?

Okiem Acid Dragona
Seria gier Mocy i Magii „widziała” praktycznie 
wszystko w dziedzinie ewolucji gier kompu-
terowych. Zaczynając od najprostszej, 16-ko-
lorowej grafiki i rozgrywki w dużej mierze 
tekstowej, poprzez rozwój kart graficznych i 
dźwiękowych, nowe nośniki danych, prawie 
wszystkie generacje konsol, wreszcie na no-
woczesnych silnikach 3D kończąc. Do dzisiej-
szego dnia pozostaje znaną, cenioną wśród 
graczy i ciągle rozwijaną marką, mimo licz-
nych wzlotów i upadków.

Jako „weteran” świata Might and Magic mogę 
zapewnić, że wiele jego elementów jest po-
nadczasowych i do wielu gier miło wracać 
nawet po upływie -nastu lat. Syndromu „jesz-
cze jednej tury” z HoMM nie jest w stanie mi 
zapewnić żadna współczesna produkcja, zaś 
odkrywanie prawdziwego, ukrytego świata 
fabularnego starożytnych technologii w M&M 
jest, według mnie, godne zaadaptowania do 
dobrego scenariusza filmowego.

Za najlepsze dwa tytuły – wydane zresztą nie-
malże równolegle – uważam Heroes III oraz 
Might and Magic VII. O ile obie gry nie były 
rewolucyjne w stosunku do swych poprzed-
ników, o tyle dobrze ukierunkowana ewolu-
cja pozwoliła im osiągnąć niemalże perfekcję. 
Rewolucje wprowadzone w Heroes IV i Might 
and Magic IX z kolei uważam za największe 
„błędy ciągłości” serii.

W świecie Mocy i Magii każdy znajdzie coś dla 
siebie – zarówno miłośnicy fabularnych kam-
panii, jak i „sportowcy”, dla których liczą się 
rozgrywki sieciowe; zarówno stratedzy, którzy 
lubią myśleć nad każdym ruchem, jak i wiel-
biciele gier akcji, gdzie liczy się refleks i celne 
oko. Są nawet pozycje dla fanów łamigłówek i 
gier karcianych. Brakuje chyba tylko wyścigów 
samochodowych.

Skomentuj tekst!

– Heroes of Might and Magic Online – to 
darmowa gra przeglądarkowa z 2008 roku, o 
umiarkowanej popularności. Rozgrywa się na 
trzech poziomach: globalnym, przypominają-
cym Ultimę Online, gdzie gracze rozmawiają 
ze sobą, otrzymują zadania, itd.; strategicz-
nym, podobnym do klasycznego stylu poru-
szania się bohaterów w serii Heroes oraz tak-
tycznym, gdzie prowadzimy bitwy w podobny 
sposób, jak w Heroes III.
– Might and Magic: Clash of Heroes – wydana 
na Nintendo DS w 2009 roku gra puzzle RPG 
o bardzo mangowej grafice. Powstały również 
konwersje na PS3 i Xbox 360.
– Might and Magic Heroes Kingdoms – wyda-
na oficjalnie (na razie) tylko we Francji, prze-
glądarkowa gra MMO. Zaczynamy w niej z 
jednym miastem, a naszym celem jest podbój 
następnych, poprzez walkę z innymi graczami 
oraz komputerowym AI. Przyjęta bardzo cie-
pło przez francuskich recenzentów, silnie styli-
zowana graficznie na piątą część Heroes.
– Swego czasu karty z potworami i miastami 
z Heroes IV były dodawane do chipsów w ra-
mach promocji.

Od science fiction do fantasy
Uniwersum Might and Magic przechodziło 
przez cały okres swego istnienia mocne zmia-
ny stylistyczne. Początkowe przemieszanie 
elementów sf oraz fantasy odeszło do lamusa 
– Ubisoft nie wydaje się być zainteresowany 
tworzeniem gier o rycerzach w kosmosie. Se-
ria coraz bardziej oddalała się też od bajkowe-
go stylu w klimacie telewizyjnych seriali dla 
dzieci, na rzecz coraz poważniejszej tematyki 
i formy. Zabieg ten osiągnął szczyt w Heroes 
III, z jego bardzo realistycznymi portretami 
postaci, a momentami naprawdę strasznymi 
potworami. Ostatecznie, dzięki Ubisoftowi, 
mamy do czynienia ze stylistyką albo bardzo 
realistyczną i brutalną (Dark Messiah) albo też 
przekolorowaną, a nawet mangową (Heroes 
V, Clash of Heroes).

Warto też wspomnieć, że powstało wiele fa-
nowskich produkcji ze świata Might and Ma-
gic, jak Legends of the Ancients, Equilibris 
czy najsłynniejszy – In the Wake of the Gods. 
Trwają też prace nad Horn of the Abyss, które 
– podzielone na trzy części – ma wprowadzić 
trzy nowe zamki.

http://gry.polter.pl/Uniwersum-Might-and-Magic-czesc-druga-c22731
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lub ulepszenia z każdym następnym etapem 
gry. Misji mamy piętnaście, zaś każda z nich 
posiada dwa zadania – główne i poboczne. Są 
ograniczone czasowo i często punkty docelo-
we znajdują się dość daleko od siebie, jednak 
jeśli nie będziemy bezsensownie zwiedzać 
miasta, to spokojnie można wykonać oba cele. 
W nagrodę dostajemy gotówkę, którą przed 
następną misją możemy wydać na ulepsze-
nia samochodu, oraz odblokowujemy kolejne 
typy pojazdów czy broni. W sumie posiadamy 
dziesięć aut oraz siedem rodzajów zróżnico-
wanego uzbrojenia, od karabinów maszy-
nowych począwszy, przez wyrzutnie rakiet, 
na miotaczu cząsteczek kończąc. Ulepszenia 
dotyczą dwóch spraw. Po pierwsze – same-
go samochodu, w którym możemy podnieść 
trzy parametry: szybkość, pancerz i szerokość 

oraz umocnienie zderzaka. Po drugie – zaj-
mujemy się podnoszeniem efektywności na-
szego uzbrojenia, które możemy rozwinąć do 
trzeciego poziomu, zwiększając w ten sposób 
szybkostrzelność oraz siłę rażenia. Ulepszenia 
są o tyle istotne, że nieumarła menażeria z 
każdym kolejnym etapem staje się liczniejsza 
oraz odporniejsza. Warto też uważnie czytać 
wytyczne zadań, ponieważ podają ile osób 
musimy uratować. Jest to bardzo istotne, gdyż 
każdy z naszych pojazdów dysponuje inną 
ładownością, a ponowny dojazd na miejsce 
misji może okazać się trudny, co w efekcie nie 
pozwoli wykonać zadania.

Krwawy wyścig oraz szkoła przetrwania
Oprócz kampanii fabularnej, w grze mamy 
jeszcze dwa dodatkowe tryby rozgrywki. 
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Zombie to jeden z najpopularniejszych tema-
tów, poruszanych ostatnio w masowej roz-
rywce, szczególnie zaś w grach i filmach. Nie 
inaczej jest w Zombie Driver, wydanym na 
platformę STEAM, który w Polsce ukazał się za 
sprawą CITY Interactive. Jest to lekka mieszan-
ka serii filmowej o żywych trupach z grą Car-
mageddon oraz niewielką domieszką klimatu 
Taxi. O dziwo, takie połączenie wypadło w tym 
przypadku wyjątkowo dobrze, zwłaszcza że 
gra należy do grupy tych tanich, robionych na 
kolanie.

Waleczny taksówkarz
Fabuła w Zombie Driver jest prosta jak cep i, w 
zasadzie, robi za mętne tło, które snuje się po-
między kolejnymi misjami. Wszystko zaczyna 
się w jednym z większych miast Stanów Zjed-
noczonych, gdzie dochodzi do katastrofy che-

micznej. W fabryce, utylizującej odpady biolo-
giczne, wybucha zbiornik i zabójcza toksyna 
wydostaje się na zewnątrz, infekując całe mia-
sto poprzez sieć kanalizacyjną. Ludzie zaczyna-
ją masowo umierać, jednak błyskawicznie po-
wracają do „życia” jako krwiożerczy nieumarli. 
Wałęsają się po mieście i mordują wszystko, 
co jeszcze żyje. Gracz natomiast wciela się w 
postać taksówkarza, który postanawia zakosz-
tować krwawej zabawy na ulicach zdewasto-
wanego miasta, ratując przy tym ocalałych 
mieszkańców. W tym celu uzbraja swoje auto 
i rusza aby rozjeżdżać, palić, siec i mordować 
szwendające się stada ożywionych trupów.

Miejska maszyneria zombijnej zagłady
Do likwidowania nieumarłej hołoty w nasze 
ręce oddano całkiem pokaźny arsenał broni, 
który możemy wzbogacić o kolejne nowinki 

Zombie Driver
Artur „Vermin” Tojza
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ciem kolejnych poziomów tak ilość, jak i siła 
zombie pojawiających się na arenie, drastycz-
nie wzrasta. Rozgrywka kończy się z chwilą, 
gdy stada wygłodniałych truposzy rozszarpią 
nasz samochód na kawałki.

Audio i grafika
Szata graficzna bardzo przypomina tę z dru-
giej części GTA, tyle że jest bardziej koloro-
wa i posiada więcej szczegółów w obiektach. 
Wszystko jest naprawdę dopracowane, po-
cząwszy od modeli i różnorodności pojazdów 
czy budynków, na eksplozjach kończąc. Sło-
wem, cieszy oko. Niestety całość burzy jeden 
bardzo ważny mankament – ruch kamery. 
Jest on wyjątkowo chaotyczny, co bardzo czę-
sto przeszkadza podczas szaleńczej ucieczki 

krętymi ulicami miasta. Nieraz zupełnie nie 
wiedziałem czy jadę prosto, skręcam czy po 
prostu wpadam w poślizg, co przyczyniało się 
nieustannie do rozbijania się prowadzonym 
autem o, dosłownie, wszystko. Czasem owo-
cowało to detonacją kierowanego pojazdu, 
gdyż albo nie wytrzymywał ilości ciosów jakie 
zebrał, albo czołowe zderzenie z jakimś po-
rzuconym na ulicy samochodem kończyło się 
barwną kulą ognia.

Jeśli idzie o oprawę dźwiękową to jest ona wy-
konana porządnie – i nic ponadto. Na począt-
ku każdej misji lektor czyta nam wyświetlany 
tekst, zaś podczas jazdy odgłosy ryku silnika 
przyjemnie mieszają się z piskiem opon, jęka-
mi zombie oraz z wszelkiej maści wystrzałami, 

Pierwszym z nich jest wyścig, podzielony na 
kilkanaście poziomów, z których każdy składa 
się z kilku, najczęściej pięciu, etapów. Mamy 
przy tym do czynienia ze zróżnicowanymi ty-
pami rywalizacji. Pierwszy z nich to klasyczna 
ściganka, podczas której możemy masakro-
wać hordy zombie oraz brutalnie wykańczać 
naszych przeciwników. Jeśli któryś z zawodni-
ków polegnie, to odrodzi się po paru sekun-
dach tam gdzie zakończył podróż. Miejsce na 
podium zależy od tego, ile punktów oraz pie-
niędzy udało nam się zdobyć. Kolejny etap to 
Jazda z bombą. W skrócie – mamy za zadanie 
jak najdłużej utrzymać się na torze, z włączoną 
bombą zegarową w bagażniku. Każde minię-
cie punktu kontrolnego dolicza nam trochę 
dodatkowego czasu, zaś podczas samej prze-

jażdżki kosimy truposzy, zyskując w ten spo-
sób pieniądze. Ostatni etap to wyścig mający 
na celu zabicie odpowiedniej ilości nieumar-
łych w jak najkrótszym czasie. W tym celu jeź-
dzimy po mieście i mordujemy co tylko się da, 
starając się upolować truposzy nim uczynią to 
nasi konkurenci.

Drugą formą rozrywki jest arena, gdzie po 
prostu staramy się jak najdłużej utrzymać przy 
życiu, atakowani przez hordy nieumarłych. 
Każdy przekroczony próg ilości zabitych zom-
bie odblokowuje kolejny rodzaj broni, który 
pojawia się w stałych miejscach na zamkniętej 
mapie. W tym trybie nie liczy się czas tylko jak 
największa ilość ukatrupionych przeciwników, 
byle jakim sposobem. Oczywiście z osiągnię-
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Ostatni raz bliższy kontakt z przygodówkami 
miałem jeszcze za czasów Amigi. Godzinami 
przesiadywałem wówczas nad zabawnymi 
grami z serii Goblins, opartą o prozę Franka 
Herberta Diuną i innymi historiami rozpikseli-
zowanych postaci. Późniejszy rozwój techniki 
spowodował wysyp gier 3D, za którymi już tak 
nie przepadałem – na dłużej wciągnęła mnie 
jedynie Syberia, a mój romans z tym gatun-
kiem ograniczył się do krótkich, flashowych 
gierek. Wtedy też trafiłem na Samorost i jego 
kontynuację, dzieło naszych południowych 
sąsiadów – studia Czech Amanita Design. Po 

sukcesie obu gier, Czesi wydali kolejnego po-
int&clicka, Machinarium, tym razem już jako 
komercyjny tytuł dostępny na CD i platformie 
Steam.

Przyrdzewiały labirynt
Odpalając aplikację, gracz trafia do osobliwe-
go świata pozbawionego ludzi i zwierząt, za-
mieszkałego natomiast przez różnego rodzaju 
roboty. Jednym z nich jest główny bohater – 
mała blaszana postać, która niezasłużenie zo-
stała wyrzucona na wysypisko. Gdy już udaje 
się mu pozbierać i poskładać utracone koń-

hukami i wybuchami. Niestety w całej grze jest 
stosunkowo mało muzyki, która tworzy cał-
kiem miłe tło. Jednak kiedy po kilkunastu mi-
nutach słyszymy po raz trzeci ten sam utwór, 
to trochę wkurza.

Zupełnie chybiono z polonizacją. Wedle dys-
trybutora mamy do czynienia z wersją kinową 
gry. Jednak zaraz na początku instalacji, zosta-
jemy przeniesieni do instalatora STEAM, gdzie 
mamy wybór, co najwyżej, angielskiego i kilku 
innych języków, ale w żadnym wypadku pol-
skiego. Nie przeszkadza to w rozgrywce, ale 
trochę razi niesłownością polskiego wydawcy.

Rozjeżdżanie zombie daje radość
Zombie Driver to gra godna polecenia na od-
móżdżający relaks po ciężkim dniu w pracy. 
Jak na grę, która kosztuje dwadzieścia złotych, 
dostaliśmy dużo więcej niż można by się spo-
dziewać. Co prawda nie jest to pozycja, przy 
której będziemy zarywać nocki przez kilka ty-
godni, ale miło jest, od czasu do czasu, po pro-
stu usiąść za kółkiem żółtej taksówki i ruszyć 
na krwawy rajd po mieście pełnym żywych 
trupów.

Plusy:
– grafika i audio
– nie nudzi się zbyt szybko
– prosta w obsłudze
– dużo pojazdów i uzbrojenia
– system ulepszeń
– trzy zróżnicowane tryby rozgrywki
– tania

Minusy:
– wymaga STEAM
– niedopracowana kamera
– mało muzyki
– brak obiecanej polskiej wersji językowej

Ocena recenzenta: 7/10

Skomentuj tekst!

Tytuł: Zombie Driver
Producent: Exor Studios
Dystrybutor PL: CITY Interactive
Data premiery (świat): 4 grudnia 2009
Data premiery (Polska): 30 listopada 2010
Wymagania sprzętowe: Pentium IV 1,6 GHz, 
1 GB RAM, karta grafiki 128 MB, 600 MB HDD, 
Windows XP/Vista/7
Strona WWW: www.zombiedriver.com
Sugerowana cena wydawcy: 29,90 zł

Machinarium
Urocza przygodówka pachnąca rdzą
Tomasz „Arakin” Czajka

http://gry.polter.pl/Zombie-Driver-c22735
http://www.zombiedriver.com
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wówki powinni sobie poradzić ze znakomitą 
większością zagadek. Choć skomplikowanie 
łamigłówek rośnie wraz z rozwojem fabuły, 
to poznanie świata gry i możliwości bohatera 
pozwala na jej ukończenie w przewidzianym 
przez twórców czasie.

Uroki stali, chrobotania i skrzypnięć
Ogromną zaletą Machinarium, która wyróżnia 
tytuł na tle innych przygodówek, jest oprawa 
audiowizualna. Choć już obie części Samoro-
sta były charakterystyczne, to zachwyt powo-
duje dopiero grafika w najnowszej produkcji 
Czechów. Zarówno wszystkie elementy tła, jak 
i klatka animacji, zostały narysowane i pokolo-
rowane ręcznie. Dzięki temu każda czynność 
bohatera wygląda inaczej i po prostu cieka-
wie. Tego, co nie udało się najnowszym trój-
wymiarowym strzelankom i przygodówkom, 
dokonała prosta flashowa gierka – wywołała 
chęć podziwiania niesamowitych widoków. 
Oprawę graficzną świetnie uzupełnia muzyka 
skomponowana przez tego samego artystę, 
który stworzył ścieżkę do Samorostów, czyli 
Tomáša Dvořáka, znanego jako Floex. Szcze-
gólnie przyjemnie brzmi utwór grany przez 
wspomniany wcześniej zespół muzyczny zło-
żony z robotów.

Soundtrack znajduje się również jako dodatek 
na płycie instalacyjnej. To doskonałe uzupeł-
nienie pięknego wydania gry – kupując przy-
godówkę na tradycyjnym nośniku, dostajemy 
ładne, metalowe pudełko, którego nie powsty-
dziłaby się niejedna kolekcjonerska edycja to-
powych tytułów.

Powrót do starych dobrych czasów
Podsumowując, Machinarium to genial-
na produkcja. Dzięki niej oraz poprzednim 
dwóm tytułom odzyskałem wiarę w gatunek 

gier przygodowych i wierzę, że nadal istnieje 
miejsce dla dwóch wymiarów. Urocza histo-
ria, dobrze przemyślane zagadki, logicznie 
zaprojektowane etapy oraz przecudna grafika 
są niewątpliwymi zaletami tytułu. W połącze-
niu z niewyśrubowanym poziomem trudności 
otrzymujemy idealny prezent dla młodszych 
graczy, choć również starzy wyjadacze będą 
zachwyceni. Gdyby gra była dłuższa o kilka, 
kilkanaście poziomów, byłaby wręcz idealna. 
Polecam!

Plusy:
– ciekawe zagadki o idealnie wyważonym po-
ziomie trudności
– piękna oprawa audiowizualna
– znikoma ilość kreskówkowej przemocy
– niska cena
– ładne wydanie

Minusy:
– odrobinę za krótka

Ocena recenzenta: 9/10

Skomentuj tekst!

Tytuł: Machinarium
Producent: Amanita Design
Wydawca: Daedalic Entertainment
Dystrybutor PL: IQ Publishing
Data premiery (świat): 16 października 2009
Data premiery (Polska): 24 lutego 2010
Wymagania sprzętowe: Pentium 4 1.8 GHz, 
1 GB RAM, karta grafiki 128 MB (GeForce FX 
5200 lub lepsza), 250 MB HDD, Windows XP/
Vista/MacOS
Nośnik: 1 CD
Strona WWW: machinarium.net/demo
Sugerowana cena wydawcy: 49,90 zł

czyny, postanawia wrócić do wielkiego mia-
sta stali i pary, gdzie natrafia na spiskujących 
opryszków. Dowiaduje się, że planują podło-
żenie bomby w siedzibie przywódcy miasta, 
znajdującej się w najwyższej wieży. Dzielny 
protagonista postanawia pokrzyżować im 
plany, motywowany dodatkowo pragnieniem 
uwolnienia swojej dziewczyny.

Choć Machinarium nie należy do najdłuż-
szych produkcji (na jego ukończenie potrzeb-
nych jest około siedmiu godzin), to podczas 
przygody gracz przeżyje wiele zabawnych 
sytuacji i pomoże mieszkańcom poszkodowa-
nym przez bandziorów. A to trzeba naprawić 
instrumenty mechanicznej kapeli, a to przy-
nieść staremu robotowi oliwę, a to zdobyć ba-
terie dla małego robocika. Wszystkie pomniej-
sze zadania przybliżają nas do głównego celu, 
dając jednocześnie satysfakcję z ich wykona-
nia. To właśnie tak dobrze przemyślane za-

gadki stanowią wielką zaletę gry. Ich rozwią-
zanie wymaga wysiłku umysłowego, a taktyka 
polegająca na klikaniu po całym ekranie nie 
sprawdzi się w Machinarium. Główny bohater 
może bowiem używać jedynie przedmiotów, 
które znajdują się w zasięgu jego rąk. Sprawę 
dodatkowo utrudnia zdolność wydłużania się 
i skracania robota, zapewniając jeszcze wię-
cej miejsc do przeszukania. Łamigłówki nie 
są jednak przesadnie wymyślne, na większość 
rozwiązań gracz wpadnie po kilku chwilach, 
często dzięki subtelnym podpowiedziom, jak 
na przykład drobny rysunek przy urządze-
niach sterujących. Jeśli dany rebus nadal spra-
wia zbyt duże problemy, istnieje możliwość 
uzyskania podpowiedzi w grze, a w przypad-
ku totalnego utknięcia w jakimś obszarze – 
opcja ukazująca kompletne rozwiązanie. Na 
szczęście korzystanie z niej właściwie nie jest 
konieczne – poziom trudności jest tak wywa-
żony, że nawet najmłodsi uczniowie podsta-

http://gry.polter.pl/Machinarium-c22755
http://machinarium.net/demo
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Chciałbym drogi Czytelniku, abyś pomyślał 
teraz o czymś, co chciałbyś, ale wiesz, że nie 
zrobisz – bo nie wypada, jest nieetyczne albo 
nielegalne. O tej małej rzeczy stojącej zaraz 
za granicą, której nie pozwoli przekroczyć Ci 
Twoje sumienie. O tak, właśnie o tym, co wy-
wołuje ten de-
likatny chytry 
uśmiech w ką-
cikach ust. Ku-
szące prawda? 
Wszyscy mamy 
takie pragnie-
nia i czasami 
chciel ibyśmy 
dać skusić się 
Ciemniej Stro-
nie Mocy, ale 
na szczęście 
(chyba) tego 
nie robimy. 
Jedyną moż-
liwością, żeby 
przez chwilę 
poczuć się tak, 
jakbyśmy na-
prawdę zba-
czali ze ścieżki 
światła, są gry.

Złe miłego początki
No właśnie, czy producenci w dostateczny spo-
sób zapełniają tę rynkową niszę? Czy na półkach 
sklepowych znajdziemy tytuły o naprawdę plu-
gawych, złych i zasługujących na pogardę an-

tybohaterach? Tytuły pozwalające zaspokoić 
nasze najskrytsze, mroczne pragnienia i uśpić 
na jakiś czas bestię próbującą wyrwać się na 
wolność? Czy w dzisiejszych czasach, z jednej 
strony ograniczonych poprawnością politycz-
ną, z drugiej strony pełnych przemocy i charak-

ter yzując ych 
się hasłem cel 
uświęca środki, 
jest miejsce na 
takie rzeczy?

Przy tak posta-
wionych py-
taniach moje 
pierwsze sko-
jarzenie brzmi: 
Overlord. Trze-
ba przyznać, 
że ludziom z 
Codemasters 
udało się za-
wrzeć w obu 
o d s ł o n a c h 
tego tytułu 
kwintesencję 
bycia prawdzi-
wym czarnym 
charakterem. 

W końcu nie zawsze możemy wcielić się w 
Lorda Ciemności, który mając do pomocy słu-
gi z piekła rodem, myśli tylko o panowaniu 
nad światem, sianiu śmierci, zagłady i wszyst-
kim innym, od czego zwykłym śmiertelnikom 
jeży się włos na głowie. Zresztą już za samo 

(Nie)Dobrze być złym
Łukasz „Qrchac” Kowalski

zabijanie małych, białych i puchatych fo-
czek Overlord powinien trafić na czarną listę 
wszystkich zdrowo myślących ludzi, z dopi-
skiem „nie dotykać: grozi sparchaceniem”.

Słudzy mroku są wśród nas
No dobrze, ten tytuł jest oczywisty, ale czy są 
inne? Czy mamy do dyspozycji coś bardziej 
namacalnego i realnego, niż bycie przeryso-
wanym okrutnym władcą w świecie fantasy? 
Oczywiście, nie musimy nawet daleko szu-
kać – Vito Scaletta jest tego dobrym przykła-
dem. Główny bohater Mafii II, choć wzbudza 
sympatię graczy, jest tak naprawdę wilkiem 
w owczej skórze. Kradnie, zabija, sprowadza 
policjantów na złą drogę i uważa, że prawo 
jest dla cieniasów. A jego najlepszy kumpel i 
przyjaciel Joe Barbaro? Jest chyba jeszcze gor-
szy, zabić to dla niego jak splunąć. Na dodatek, 
mówiąc dosadnie, ma zadatki na alkoholika i 
dziwkarza.

Z drugiej strony nie jest to najgorszy duet jaki 
w tej chwili przychodzi mi do głowy. (Anty)Bo-
haterowie ze stajni 2K przynajmniej mieli ja-
kieś zasady, kodeks moralny, ale Kane i Lynch 
to już zupełnie inna liga. Zawodowy najemnik 
i zabójca w duecie z psychopatą tworzą na-
prawdę wybuchową i zabójczą mieszankę. Po-
licjanci istnieją dla nich tylko po to, żeby było 
do czego strzelać, a szarzy obywatele… może 
lepiej pominę ten temat.

No dobrze, Kane chce odzyskać córkę, ale na-
leży zwrócić uwagę na to, dlaczego ją stracił. 
Słowem kluczem w tej sytuacji jest „kasa” oraz 
małe pytanie: „co będę z tego miał?”. Świat to 
dżungla, przeżyją tylko najsilniejsi, reszta zo-
stanie zagryziona.

Jeszcze gorszy jest od nich wszystkich razem 
wziętych jest Kratos. Duch Sparty, morderca 
własnej rodziny, bóg wojny we własnej osobie. 
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i pomnożyć cierpienie znajdujących się tam 
dusz. Czy ktoś taki nie jest godzien naszej naj-
większej pogardy?

Ale zejdźmy na Ziemię i przyjrzyjmy się Ezio 
Auditore da Firenze – szlachcic, człowiek ho-
noru i ofiara podłego spisku. Czy ktoś jeszcze 
w to wierzy? Przecież to morderca, płatny za-
bójca żyjący tylko dla zemsty i do tego świet-
nie na tym zarabiający. Fakt, że przy okazji 
walczy o wolność innych, ale to tylko wypadek 
przy pracy. To, co naprawdę się liczy, to ukryte 
ostrze, miecz, kusza oraz inne narzędzia śmier-
ci. Jakby tego było mało, zadaje się głównie z 
dziwkami, złodziejami i innymi typami z pod 
ciemnej gwiazdy, a wszystko w imię „sprawie-
dliwości”. Kolejny pożal się Boże bohater, o du-
szy czarnej jak piekielna smoła.

Jeśli to za mało, weźmy pod lupę Jacka Slate’a 
oraz jego wiernego psa Shadowa. Dumni stró-
że prawa broniący niewinnych i uciśnionych. 

Oczywiście tak to opisują media. Prawda jest 
jednak taka, że to sadysta, w słowniku którego 
nie istnieje słowo litość. Lubuje się w łamaniu 
kości i efektownych egzekucjach, a jego pu-
pilek nie jest wiele lepszy. Ulubioną rozrywką 
słodkiej psiny jest rozrywanie gardeł, wyrywa-
nie nadal bijącego serca, a jeszcze lepiej, jak 
zaraz przed tym ofierze można ogryźć jaja. 
Według tego sympatycznego duetu złoczyńca 
ma prawo tylko do bolesnej śmierci i niczego 
więcej. Ale kto jest złoczyńcą zasługującym na 
takie cierpienie? Za chwilę okaże się, że odbije 
mu całkiem i zacznie wysyłać ludzi do szpita-
la za przejście na czerwionym świetle! Takich 
psychopatów powinno się zamykać w klat-
kach, a nie pozwalać biegać po ulicach.

Milusińscy psychopaci
Oczywiście wszyscy wymienieni tutaj to bo-
haterowie gier dla dorosłych, a przynajmniej 
wyrośniętej młodzieży. Na szczęście tytuły 
dla naszych milusińskich są wolne od złych 

Postać mająca na rękach oceany krwi, przelanej 
osobiście i przez innych w jego imieniu. Sensem 
jego istnienia jest sianie zagłady i odegranie się 
na swoich wrogach, nawet jeśli są to bogowie. 
Nie ma dla niego znaczenia, jakim kosztem 
osiągnie swój cel, czy ucierpią niewinni, czy 
cały świat rozpadnie się na części.

(Nie)Dobrzy do bólu
Ale od czego mamy herosów, obrońców uci-
śnionych i bohaterów pozytywnych w ogóle? 
Oni zawsze obronią nas przed takimi zwyrod-
nialcami. Tylko czasami tak zastanawiam się, 
czy oni rzeczywiście różnią się od tych, z który-
mi walczą? Na pierwszy ogień weźmy Starkille-
ra. Przecież Ciemna Strona Mocy praktycznie się 
z niego wylewa. Nie ma oporów przed niczym 

i jest w stanie zniszczyć wszystko i wszystkich, 
którzy staną na jego drodze. Niby był po stronie 
miłości i Rebeliantów, ale dlaczego? Z zemsty, 
żądzy mordu, ze zdradą w sercu. Szczerze mó-
wiąc, ja dziękuję za takiego herosa.

Ktoś powie, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, 
że w koszu zawsze znajdzie się jeden zepsuty 
owoc. A g…uzik prawda. Miłość to wymówka 
nie tylko władających Mocą. Wystarczy spoj-
rzeć na Dantego. Masowy morderca, za któ-
rego sprawą ulice spłynęły krwią niewinnych. 
Mało tego – doprowadził do upadku swoją 
ukochaną i niewinną Beatrycze, skazując jej 
duszę na potępienie. To człowiek, który zszedł 
do piekła, nie po to, żeby przyjąć zasłużoną za 
swoje grzechy karę, lecz by siać spustoszenie 
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Rzadko kiedy jest tak, że odpalając grę po 
raz pierwszy, wiesz, że jest to dla ciebie ideał. 
Rzadko kiedy jest tak, że przechodzisz ją dwa-
dzieścia razy z tą samą frenetyczną ekscytacją. 
Rzadko kiedy, w głowie, budujesz grze ołtarzyk, 
uznając ja za archetyp danego gatunku. W 2001 
dla rzeszy fanów taką produkcją okazał się Go-
thic - gra stworzona przez niemieckie studio 
Piranha Bytes. Ten sam developer, rok później, 
wydał część drugą owej produkcji, która nadal 
trzymała, a może i nawet przewyższała, poziom 
swojego poprzenika. Dalej był świetny dodatek 
– Noc Kruka – po czym daleko, daleko nic… O 
jakości wspomnianych gier rozpisywał się nie 
będę, bo wstęp mówi sam za siebie. Z dzien-
nikarskiego obowiązku wspomnę, że kolejna 
część, jak i dodatek do niej, przez wielu uzna-
wana była za kiepską - tak, wiem, to eufemizm, 
ale pamiętajcie, że czytają nas też młodsi. Nic 
wiec dziwnego, że po wielu perturbacjach 
związanych z developingiem, nazwą, formą i 
zmianą producenta na Spellbound (m.in. Robin 
Hood: Legenda Sherwood, Desperados), fani 
z nieukrywanym sceptycyzmem podchodzili 
do Arcanii: Gothic 4, która miała, jak zwykle, 
przywrócić blask serii. Czy ekipie ze Spellbound 
udało się spełnić rosnącą od kilku lat bańkę 
oczekiwań?

Arcania czy Gothic?
Akcja gry dzieje się kilka lat po wydarzeniach z 
trzeciej części serii. Dawny bezimienny bohater 
zostaje królem Rhobarem III, który za cel uzna-
je sobie zjednoczenie wszystkich terenów za-
mieszkanych przez ludzi. W pewnym momen-

cie zatraca się on jednak w ogniu walki, stając 
się niezdolny do prowadzenia dalszych działań. 
Gracz wciela się w rolę pastucha (pierwotnie 
miał to być rybak, ale ze względu na brak umie-
jętności pływania…) mieszkającego na małej 
wyspie Feshyr, położonej w pobliżu Argaan. 
Młodzieniec zaleca się do miejscowej piękno-
ści, pomaga sąsiadom i w spokoju snuje pla-
ny na przyszłość. Sielskie życie zostaje jednak 
szybko przerwane przez wojska Rhobara, które 
niszczą doszczętnie wyspę, popychając młode-
go bezimiennego do podjęcia zemsty. Jak wi-
dzicie, podstawy fabuły są bardzo sztampowe, 

postaci. No dobrze – czy ktoś to jeszcze ku-
puje? Ja już dawno przestałem mieć złudze-
nia. Niektóre z nich nawet nie kryją się z tym, 
co sobą reprezentują. Wystarczy spojrzeć na 
Naughty Bear z jego PEGI 12 pozwalającym 
grać czystej wody socjopatą i psychopatą. 
Pierwszy rzut oka na to, jak reklamują swoje 
działo producenci mówi wszystko: „Nękaj inne 
misie, wykorzystując do tego całą gamę nie-
konwencjonalnych rodzajów broni.” Czy to nie 
słodkie? Aż serce się raduje, że dzieci też mogą 
się wyżyć, nawet jeśli tylko pluszakami. Ken, 
Barbie – uważajcie, możecie być następni!

Można się kłócić, czy dwunastolatek jest na to 
wystarczająco dojrzały czy nie. Ale czy jest to 
maksymalny wiek, w którym niewinne umysły 
mogą zostać spaczone przez zło wylewają-
ce się telewizorów podłączonych do naszych 
konsol? Śmiem twierdzić, że nie. Przyjrzyjmy 
się grom dla siedmiolatków. Sly Cooper to 
przecież pospolity złodziej, ba, cała jego ro-

dzina parała się tym plugawym zajęciem, a on 
jest z tego dumny. Przepraszam, ale czy to ma 
być idol naszych maleństw? Albo jakże znane 
i lubiane Wormsy i ich Armageddon. Przecież 
jedyne, na czym im zależy, to wyrżnąć w pień 
innych sobie podobnych. Są do tego tak prze-
siąknięte złem, że używają broni biologicznej 
– innych bogu ducha winnych zwierzątek, ta-
kich jak małe, puchate owieczki zamieniane w 
żywe bomby! Co za chory i pokręcony umysł 
mógł wymyślić coś takiego? Gdzie obrońcy 
praw zwierząt, gdzie policja, gdzie Kościół i In-
kwizycja?!

A miało być tak pięknie
Mógłbym wymienić jeszcze wiele takich po-
staci i gier, ale chyba nie jest to konieczne. 
Sam widzisz drogi Czytelniku – mrok, przemoc 
i grzech czają się wszędzie. Czasami nie ukry-
wając swojej prawdziwej natury, innym razem 
maskują je, ukrywają pod pozorami dobroci 
serca, obrońców miłości i sprawiedliwości. Co 
z tym zrobić? Zawsze można wyrzucić wszyst-
kie gry i zniszczyć konsole. Albo zaszyć się 
gdzieś głęboko w puszczy.

Można też to wykorzystać i jeśli najdą Cię 
mroczne wizje, nieodparta chęć mordu, gwał-
tu i niszczenia świata, nie musisz tłamsić tego 
w sobie. Po prostu weź pada do ręki i zostań 
(nie)dobrym bohaterem – uwolnij się od złych 
emocji…

Skomentuj tekst!

Arcania: Gothic 4
„Akkarin”

http://konsole.polter.pl/NieDobrze-byc-zlym-c22737
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Dungeons &… more dungeons!
Większość akcji rozgrywa się na wyspie Argaan, 
która, zgodnie z obowiązującą ostatnio modą, 
przywita nas szerokim wachlarzem lokacji – 
piaszczyste plaże, ośnieżone góry czy lasy to 
tylko część z tego co przyjdzie nam zwiedzić. 
I jak na złość, znowu mamy problem, bo auto-
rzy zabrali nam możliwość swobodnego zwie-
dzania okolicy. Cała wyspa podzielona jest na 
kilka sektorów, do których dostęp uzyskujemy 
sekwencyjnie, co sprawia, że rozgrywka jest li-
niowa do bólu; spada też poziom trudności, bo 
potwory są odpowiednio przystosowane do 
poziomu gracza. Sytuacji nie ratują podziemia 
– są krótkie, mało rozbudowane i puste, więc 
zwiedzamy je bardziej z obowiązku niż chęci 
odkrycia mapki. Niemcom pochwała należy 
się za bestiariusz czerpiący pełnymi garściami 
z poprzednich części serii. Na swojej drodze 
spotkamy znane już kretoszczury, zębacze, 
ścierwojady i topielce, a także nowe stwory np. 
kryształowe pająki.

I Need A Hero
Jeśli już mówimy o przeciwnikach, to warto rzu-
cić okiem na przygotowany przez developera 
arsenał. Na pewno na plus należy zaliczyć ilość 
dostępnego żelastwa, jestem pewny, że każdy 
znajdzie tu coś dla siebie: miecze, pałki, noże, 
topory, widły, kosy i halabardy to tylko niektó-
re z wielu narzędzi mordu. Warto powiedzieć, 
że w grze występuje ponad 30 rodzajów tarcz! 
Mnóstwo jest też pełnych zbroi, karwaszy, heł-
mów i amuletów podnoszących ‘staty’. Twórcy 
przesadzili trochę z rolą przedmiotów w rozwo-
ju postaci. W grze małe znaczenie ma poziom 
gracza, liczy się tylko sprzęt, który może na sie-
bie założyć, bo to on zapewnia największe bo-
nusy do statystyk.

I tak dochodzimy do sprawy rozwoju postaci. 
Jak dla mnie panowie ze Spellbound odwalili 
tu taką fuszerkę, że zakrawa to o absurd... bo 
jak inaczej nazwać likwidację elementu rozpo-
znawczego serii? System nauczycieli został w 

a sam motyw zemsty jest po prostu śmieszny – 
temat oklepany na milion sposobów. Dalej nie 
jest lepiej, pojawia się kilka nowych wątków, ale 
są one tak trywialne, że trudno pozbyć się sar-
donicznego uśmieszku podczas czytania quest 
logu. To samo muszę powiedzieć o zadaniach 
pobocznych, których ilość została zredukowa-
na ze względu na… rozbudowany główny wą-
tek!? Nie ma jednak co płakać, bo większość z 
nich, czasami okraszona ciekawym pomysłem, 
polega na starym ,dobrym „idź-zabij-przynieś”.

Zaczynając rozgrywkę byłem w stanie przy-
mknąć oko na nieciekawy motyw przewodni, 
licząc na wspaniały klimat, który od zawsze to-
warzyszył grom z pod znaku Gothic. I co? Za-
wiodłem się na całej linii, a o mało co nie zsze-
dłem za zawał… I wierzcie mi, nie przesadzam 
w tej kwestii ani trochę. Zacznijmy od podsta-
wy – „starych znajomych” – elementu, który jest 
znakiem rozpoznawalnym serii i częścią budu-
jącą niesamowitą immersję. W grze spotkamy 

Diega, Lestera, Gorna czy Miltena, ale ich rola 
jest tu całkowicie zmarginalizowana. Ergo, ci z 
Was, którzy liczyli na nawiązania do „trójeczki”, 
srogo się zawiodą, bo Arcania oferuje w tym za-
kresie wielkie „nic”. Osobiście nie mam zielone-
go pojęcia, jak można odciąć się od takiej ilości 
materiału. Co do NPC’ów, po pierwsze trzeba 
powiedzieć o liniowości wszystkich dialogów 
- zazwyczaj mamy możliwość wyboru kilku od-
powiedzi, ale zawsze prowadza one do jedne-
go słusznego końca. Po drugie wszystkie posta-
cie poboczne są niezniszczalne, nie uczestniczą 
także w rozgrywce, więc całą grę przechodzimy 
sami. Herezją natomiast jest dla mnie zlikwido-
wanie systemu frakcji! Tak, już nie ma możliwo-
ści przyłączenia się do jakiejkolwiek grupy, a co 
za tym idzie nie ma systemu respektu i dedyko-
wanych zadań. Twórcy w jednym z wywiadów 
tłumaczyli tę decyzję większą swobodą i ela-
stycznością gry – nie pomyśleli jednak o czymś 
takim jak „wczówka” i replayability.
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bardzo mało i często zdarza nam się spotkać 
klony, oraz sztywną animację postaci. Całość 
dopełniają błędy z pod znaku zapadających 
się przeciwników, niewyjaśnionych zniknięć 
elementów gry i, o zgrozo, doczytujących się 
drzew i roślin. Podoba mi się natomiast design 
zamków, miast gdzie zachowany został styl po-
przednich odsłon. Nowego Gothica możemy 
porównać do niedawno wydanego Risena, któ-
ry też konwersją pochwalić się nie mógł.

Do ścieżki dźwiękowej nie można się przycze-
pić, lecz nie ma jej też za co szczególnie chwalić. 
Gdzie trzeba jest mroczna, podkreślająca cha-
rakter lokacji, niekiedy patetyczna lub szybsza 
podczas potyczek. Całość komponuje się z grą 
i nie sprawia problemów, choć daleko jej do 
pięknych utworów Kaia Rosenkranza. Voice ac-
ting jest bardzo nierówny, jako całość wypada 
miernie, dlatego trzeba podkreślić dobrze pod-
łożone dialogi głównego bohatera. Reszta, tak 
jak napisałem, jest nierówna – raz słyszymy do-
brą i emocjonalnie nacechowaną wypowiedź, 
aby chwile później zostać uraczonym płytką 
jak kibel z „półką” ripostą. Do studia nagrań po-
winno się wstawić automaty z darmowa kawą, 
może poprawiłoby to sytuację.

Allzuviel ist ungesund!
Wydawca serii, JoWood, postawił przed niedo-
świadczonym na RPGowym gruncie Spellbo-
und bardzo trudne zadanie: stworzyć grę, która 
zachowa starych ortodoksyjnych fanów z Nie-
miec, Polski tudzież Rosji i jednocześnie dobrze 
sprzeda się w Ameryce. Każdy miał nadzieję na 
sukces i każdy się zawiódł, bo zadanie było zde-
cydowanie ponad siły developera. W efekcie 
nacisków wydawcy otrzymaliśmy produkt, dla 
którego bardzo trudno określić końcowy tar-
get. Fani poprzednich odsłon Gothica nie maja 
czego tu tak naprawdę szukać, bo całość zosta-

ła wykastrowana z najważniejszych elementów 
rozgrywki; Amerykanie natomiast nie zainte-
resują się nieznaną marką, która nie może po-
chwalić się dobrym scenariuszem, grafiką czy 
ekscytującym gameplayem. Przed napisaniem 
recenzji miałem poważny dylemat jak ocenić tę 
produkcję, w końcu doszedłem do wniosku, że 
mimo wszystko potrzebne są tutaj dwie oceny. 
Osoby nieznające poprzednich odsłon proszo-
ne są o spojrzenie na ocenę główną, natomiast 
fani mogą z czystym sumieniem odjąć jedno 
oczko, i dbając o nerwy – nie podchodzić.

Ocena recenzenta: 5/10

Skomentuj tekst!

Tytuł: Arcania: Gothic 4
Producent: Spellbound
Wydawca: JoWooD
Dystrybutor PL: CD Projekt
Data premiery (świat): 12 października 2010
Data premiery (Polska): 12 października 2010
Platformy: PS3, Xbox 360
Strona WWW: www.arcania-game.com

Arcanii pominięty, a na jego miejsce otrzymu-
jemy kilka pasków, w które co poziom lokujemy 
punkty. Wraz z inwestycją w daną gałąź dosta-
niemy nowe umiejętności lub dopakujemy te 
stare. A specjalnych zdolności jest tutaj jak na 
lekarstwo, na dodatek bardziej przeszkadzają 
niż ułatwiają rozgrywkę. Pół biedy w przypad-
ku wojowników i łuczników, najbardziej dosta-
je się magom, którzy od dzisiaj dysponują tylko 
trzema zaklęciami ofensywnymi – błyskawicą, 
pociskiem z lodu i kulą ognia. W grze występuje 
5 run, w dwóch postaciach - słabej i mocnej, ale 
ich działanie jest bardzo nieefektywne i w prak-
tyce używamy tylko przyśpieszenia. Zmiany 
systemu walki w znaczny sposób wpływają na 
odczucia płynące z rozgrywki, które najlepsze 
nie są, bo co to za przyjemność używać jedne-
go ataku przez 70% gry?

Lepiej wygląda sprawa z wojownikami, choć 
szału nie ma. Wraz z rozwojem bohater wykonu-
je dłuższe combo, które aktywujemy wciskając 

„atak” w odpowiednim momencie. Do dyspozy-
cji mamy tez unik i blok. Na papierze wszystko 
wygląda bardzo fajnie, zabawę jednak psuje 
kompletnie niedopracowane AI oponentów. 
Atakowany przeciwnik nie może nam nic zrobić, 
prócz ładowanego od czasu do czasu silniejsze-
go ataku, którego nie możemy zablokować. Ta-
kie specjalne uderzenia po prostu unikamy, po 
czym wyprowadzamy combo, i tak naprawdę 
do tego sprowadza się większość potyczek.

Architektura gotyku
Produkcja Spellbound bardzo ładnie wygląda 
na screenach, jak wypada przy konfrontacji z 
rzeczywistością? Gra posiada dwa style doboru 
kolorów: amerykański i europejski. Ten pierw-
szy jest zdecydowanie za jasny, drugi od biedy 
może być. Nie ratuje to jednak sytuacji, która 
wygląda nieciekawie. Pierwsze co rzuca się w 
oczy to okropnie niska jakość tekstur, później 
przychodzi czas na fatalną animację bohatera, 
brzydkie modele twarzy, których notabene jest 

http://konsole.polter.pl/Arcania-Gothic-4-c22716
http://www.arcania-game.com
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GTA-podobnej produkcji, dziejący się podczas 
wyzwalania Sycylii z rąk Nazistów, to mocne, 
nowatorskie i dobre uderzenie.

Po powrocie do kraju Vito ponownie nawią-
zuje kontakt z Joe, tym razem by uniknąć 
powrotu na front. Próbuje także na szybko 
zdobyć sporą ilość gotówki, by opłacić długi 
zaciągnięte przez nieżyjącego już ojca. I tak 
już będzie przez całą grę - właściwie wszędzie, 
gdzie się udajemy, czeka na nas Joe, by ramię 
w ramię podpalać, wymuszać i wspinać się po 
szczeblach kariery w rodzinnej organizacji, 
jaką jest Mafia.

O dwóch takich...
W tym momencie zazwyczaj zaczynam w re-
cenzji wyliczankę: grafika - muzyka - rozgryw-
ka. Nie tym razem, bo o ile wszystkie te elemen-
ty w grze występują (z lepszym lub gorszym 
skutkiem dla oceny tego tytułu), to jednak w 
drugiej części Mafii urzekło mnie coś innego, a 
mianowicie więź. Więź nie z organizacją, bo ta 

kantuje nas, kiedy tylko może (a i Vito nie jest 
jej dłużny), ale właśnie z Joe Barbaro, kumplem 
z dzieciństwa. Wśród gatunków filmowych ist-
nieje cos takiego jak buddy movie, w którym 
najważniejszą funkcję pełni dwójka ludzi i ich 
przyjaźń. Tak też jest w Mafii - jeśli jedziemy na 
akcję, to z Joe, jak jeden wdepnie w coś moc-
no nieświeżego, to drugi od razu pojawia się z 
pomocna dłonią (i tommy-gunem pod płasz-
czem). Więź przedstawiona jest świetnie, role 
bardzo dobrze rozpisane, a scenariusz ładnie 
ogrywa pewne schematy, ale i dodaje coś no-
wego, w tym całkiem fajne zakończenie.

Droga donikąd
Dobra, znacie jedną z największych zalet dru-
giej Mafii, czas przejść do innych elementów 
składających się na ocenę. Zacznijmy od świa-
ta i jego „piaskownicowatości. Najpierw jed-
nak wyznanie - nie podobała mi się, kultowa 
w pewnych kręgach, czwarta część GTA. Po 
prostu było tam za dużo opcji - w jednym mo-
mencie mogę pracować dla kilku BNów, do 
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Jakiś czas temu moda na sandboxy, piaskow-
nice pełne zabawek, w których to my decy-
dowaliśmy, czym będziemy się bawić, ustąpi-
ła. Czy może raczej takie ukazanie świata gry 
przestało zaskakiwać i przeszliśmy nad nim 
do porządku dziennego. Takie gry ciągle się 
zdarzają, ale wydaje się, że jest ich mniej. Być 
może dlatego, że okazało się, iż sandbox, poza 
wielką arena działań oraz wieloma możliwo-
ściami, musi mieć też grafikę, muzykę, a nade 
wszystko fajny scenariusz i nie jest to takie 
proste w otwartym świecie (tak, panie The Sa-
boteur, mówię między innymi o panu!). Rock-
star potrafi robić sandboxy, które działają. Czy 
potrafią to także Czesi z K2?

Lata prosperity
Opowieści o gangsterach jest wiele. Mafia II 
jako kolejna wpisuje się w ten nurt i idzie dro-
gą wyznaczoną przez swoja poprzedniczkę, 
opisując życie zorganizowanej przestępczości, 
tym razem w latach 40. i 50. XX wieku. Naszym 
protagonistą jest Vito Scaletta, włoski imigrant 
z widokami na amerykański sen. Jak wszyscy 
jego rówieśnicy dorasta, zaliczając do spółki 
z przyjacielem, Joe, drobne rozboje, kradzie-
że i inne przygody na bakier z prawem. Pod-
czas jednego włamania Vito dostaje się w ręce 
stróżów prawa i, aby uniknąć odsiadki, zostaje 
wysłany na europejski front. Tam zaczyna się 
nasza przygoda i muszę stwierdzić, że tutorial 

Mafia II
Piaskownica bez piasku
„Akkarin”
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piero teraz), a więc od czasu do czasu trzeba 
je zatankować. Nie wiąże się to z jakimiś przy-
godami, jest to prozaiczna wyprawa na stację 
benzynową. Dziwne i nic nie wnoszące. Za 
to pochwalić trzeba to, że rzeczywiście różne 
marki samochodów prowadzą się inaczej, są 
mniej lub bardziej sterowne czy mają różne 
przyspieszenie. W pewnym momencie pewnie 
każdy będzie miał swój ulubiony model, wte-
dy może go zachować w garażu (miejsce na 
kilka różnych samochodów), a nawet stunin-
gować (większe przyspieszenie czy maksymal-
na prędkość).

Jeśli zaś chodzi o walkę, to w większości przy-
padków będzie dotyczyła strzelania (czasem 
pojawiają się walki wręcz, które ograniczają się 
do naparzania w dwa przyciski, a po pewnym 
czasie zastosowania kontry, nic wymyślnego). 
Autorzy postanowili zastosować system osłon 
oraz odradzające się życie, co, przy dosyć ni-
skiej AI przeciwników, sprowadza się do wyce-
lowania w miejsce, gdzie co chwilę pojawia się 

wychylający się przeciwnik i poczekanie aż to 
zrobi. Voilà, tyle. Nic specjalnego, porywcze-
go czy odkrywczego. Chyba najsłabsza część 
składowa Mafii II.

Cały ten szajs
Czas przejść do technikaliów. Grafika nie wy-
różnia się niczym szczególnym - nie jest ani 
straszliwie szpetna, ani nie powoduje ślinoto-
ku, szczękościsku i ataków epilepsji z zachwy-
tu. Dobra, porządna, rzemieślnicza robota, nic 
więcej, ale też nie mniej. Choć trzeba przyznać, 
że gdy w pewnym momencie zmienia się czas 
akcji ze smutnej i szarej zimy lat 40. na koloro-
we i szalone lato lat 50., to różnica aż wylewa 
się z ekranu. Naprawdę fajny myk.

Za to pochwalić trzeba muzykę, która leci z 
radia. Stacje są trzy i trzeba przyznać, że słu-
cha się ich z przyjemnością, a zmiana czasu o 
sześć lat w połowie gry, powoduje także zmia-
nę muzyki i pojawienie się rock’n’rolla. Cała 
ścieżka jest tak skomponowana, że fani takich 

tego randki, kawiarnia netowa, wyścigi, zlece-
nia na samochody i nie wiadomo, co jeszcze. 
Osiołkowi w żłoby dano... Dla mnie idealnym 
rozwiązaniem jest inFamous, gdzie wybór jest 
mniejszy (zadania główne, odbijanie dzielnic 
i dwa rodzaje znajdziek), ale łatwiej oddzielić 
mi to, co ważne od elementów dodatkowych. 
Na tym tle Mafia II wypada blado, bo wyboru 
nie ma w ogóle. Linia fabularna prowadzi nas 
za rękę, ale nie jest to złe. Problem w tym, że 
dano nam sandboxa, w którym nie ma nic do 
roboty. Jasne, można kraść bryki i sprzedawać 
je na złomowisku, tylko po co? Bo uzyskane w 
ten sposób pieniądze są nam na nic (można 
kupić kilka ubrań, aby mieć wszystkie wystar-
czy napaść na kilka sklepów).

I tak bujamy się po Empire Bay fajnymi, klima-
tycznymi brykami, ale, poza miejscem rozpo-
częcia czy zakończenia misji, nie ma dokąd 
jechać. No, chyba że chcemy pozwiedzać czy 
porobić trofea. Ale od strony rozgrywki - król 
jest nagi.

Co ja robię tu?
No dobra, wiemy już, że jesteśmy aspirującymi 
bandziorami z widokami na dostanie się pod 
opiekę potężnych mafijnych Donów, ale co 
mamy dla nich robić? Może zabrzmi to zabaw-
nie, ale większość zadań nie pochodzi od nich 
ani ich podwładnych, gdyż polegają na wycią-
ganiu z kłopotów Joe albo siebie. Nawet jeśli 
robota jest zlecona przez naszych włoskich 
patronów, to zazwyczaj coś idzie nie tak i trze-
ba brać nogi za pas (albo chwytać za klamkę). 
Jest w tym jakaś przewrotność, która sugeruje, 
że obaj bohaterowie są łazęgami nie z tej zie-
mi. No, a jak kłopoty, to drogi są dwie - uciecz-
ka (lub pościg) lub walka.

Kiedy kogoś gonimy lub sami jesteśmy celami 
pogoni, to zazwyczaj siedzimy wygodnie w 
jakimś automobilu. Sterowanie takowym jest 
bardzo przyjemne, całkowicie nierealistycz-
ne, ale przez to łatwe. Ciekawe jest jednakże 
to, że auta posiadają bak i spalają benzynę 
(nowość, którą autorzy gier odkryli chyba do-
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to nudzi i tak na dobrą sprawę nie ma na nic 
wpływu. Zachowanie otoczenia też zostawia 
całkiem dużo do życzenia. Czasami przechod-
nie rzucają się w rozpaczliwej ucieczce przed 
nami, kiedy jedziemy spokojnie po ulicy, a 
gdy gnamy na złamanie karku i mijamy ich o 
centymetry - nie reagują. Ruch uliczny też jest 
dość dziwny, są odcinki, gdzie praktycznie ni-
gdy nie jedzie żaden samochód z naprzeciw-
ka, ale kiedy zawrócimy i pojedziemy w druga 
stronę, nagle napotykamy całkiem spory ruch. 
A kwintesencją dziwności jest to, że na środku 
mostu jest on prawie zawsze pusty, ale na jego 
końcu stoi przynajmniej kilka aut.

Jednak kwintesencją Mafii i tym, co nie po-
zwala się od niej oderwać, jest coś zupełnie in-
nego. Nie ma tutaj większego znaczenia śred-
niej jakości gameplay, duże miasto, w którym 
nie ma za dużo do zrobienia czy jego dziwnie 
zachowująca się populacja. W tej grze urzekły 
mnie klimat, opowiadana historia i wszystko, 
co się na nie składało. Tak naprawdę liczą się 

szczegóły, które budują więź między graczem, 
Vito i całą reszta ferajny. Takie momenty jak 
obwożenie zalanych w trupa, śpiewających 
(albo raczej wyjących) i nietrzymających za-
wartości żołądka kumpli przez miasto, barw-
ne rozmowy między postaciami czy fakt, że 
możemy dostać ochrzan za przejechanie czer-
wonego światła lub przesadnie szybką jazdę, 
czynią ten tytuł wyjątkowym. Bohaterami są 
ludzie z krwi i kości, którzy mają swoje słabo-
ści, kłopoty i przede wszystkim przyjaciół, na 
których zawsze można liczyć. Przechodząc ko-
lejne rozdziały, z niecierpliwością czekałem na 
następne cut sceny popychające historię do 
przodu. Patrząc na to z boku, można powie-
dzieć, że Mafia II jest czymś pomiędzy GTA a 
Heavy Rainem – jakkolwiek dziwnym wydaje 
się to zestawienie.

Jest to tytuł skierowany do konkretnego rodza-
ju odbiorów. Mocny język, brutalność, nasyce-
nie erotyzmem (momentami ocierającym się o 
pornografię) oraz nacisk położony na historię 

klimatów muzycznych powinni kupić OSTa. 
Naprawdę warto.

No i to chyba wszystko. Dobry scenariusz, 
świetna muzyka, przeciętna grafika, piaskow-
nica z jedną zabawką i dwa rodzaje znajdziek 
(choć rozkładówki Playboya to strzał w dzie-
siątkę, gołe panie dobrze motywują do szu-
kania). Co mi zostało w głowie po skończeniu 
gry? Wielka rozpierducha w chińskiej restaura-
cji (i piosenka Chow Mein), ciekawa końcówka 
i przyjaźń dwóch mężczyzn. No i cały stos wir-
tualnych pisemek dla panów.

Zdaniem Qrchaca:
O Mafii II mówiło się długo, dużo i w samych 
superlatywach. Jednak życie to nie bajka, a to, 
że o czymś mówią, nic nie gwarantuje. Tak też 
jest w przypadku tego tytułu. Czy to oznacza, 
że jest zły? W żadnym wypadku, po prostu nie 
jest to gra idealna.

Największym rozczarowaniem jest system 

walki, a raczej zabawa w chowanego. Całość 
ogranicza się do znalezienia dobrej osłony i 
strzelania zza niej, aż wybije się wszystkich. 
Jeśli mamy w dłoni magnum i oswoiliśmy się 
już ze sterowaniem, to przeciwnicy padają jak 
muchy, w większości przypadków z kulą w gło-
wie. Od tej reguły jest tylko jeden wyjątek, któ-
ry bardziej irytował niż cieszył. Podczas walki 
w jednym z końcowych rozdziałów zostajemy 
zamknięci w magazynie, otoczeni przez kil-
ku wrogów z karabinami i do tego obrzucani 
koktajlami Mołotowa, praktycznie bez żadnej 
skutecznej osłony. Powiem tylko, że mocno 
zastanawiałem się nad obniżeniem poziomu 
trudności.

Miasto, w którym się poruszmy jest dość duże, 
całkiem przyjemne dla oka, ale nie ma do 
zaoferowania nic ponad to. Brakuje przede 
wszystkim misji pobocznych. Oczywiście moż-
na pobawić się w wielkiego i złego, napadać 
na sklepy, kraść samochody, bić się z prze-
chodniami i strzelać do policji, ale szybko się 



Jak każdy (grający) wie, w Wolsungu najczę-
ściej przeżywa się spektakularne przygody, 
rozwiązuje misterne i nietypowe intrygi bądź 
podejmuje nadzwyczajne wyzwania. Oczywi-
ście każdy gra jak chce, tutaj jednak powołu-
ję się na domyślną konwencję Wolsunga, a 
przynajmniej wszelkiego rodzaju inspiracje, 
przykłady czy rozwiązania pochodzące z pod-
ręczników. Zagrywając karty, dodając barwne 
opisy i riposty, tworzymy efekt, który powstaje 
głównie dla zaspokojenia naszych własnych 
upodobań („efekt dla efektu”). Efekciarstwo.

Czym jest efekciarstwo w RPG? Jest to podej-
mowanie za pośrednictwem postaci takich 
działań, które mają na celu stworzenie efek-
townej sytuacji. Odbywa się to poprzez kom-
binowanie, wykorzystywanie sztuczek, środ-
ków stylistycznych i narzędzi umieszczonych 
w grze; wszystko to służy zwiększaniu dynami-
ki. Skutkiem tego powstaje z pozoru niepraw-
dopodobna sytuacja, która ma zadziwić posta-
cie oraz graczy, a także urozmaicić rozgrywkę. 
Zjawisko jak najbardziej pozytywne.

Niewątpliwie w wielu systemach da się grać 
efekciarsko (choćby w SWEPL z jego Sztucz-
kami), niemniej spróbuję rzucić trochę inne 
światło na Wolsunga, uwzględniając głównie 
kreowanie akcji. Uważam, że konwencja tego 
systemu dobrze nadaje się do gry efektownej.

Wstęp do efektów
Wszelkiego rodzaju testy mogą mieć niezwy-

kle różnorodny opis; dotyczy to tym bardziej 
akcji w ramach konfrontacji. Jednak z punktu 
widzenia mechaniki odebranie znacznika po-
zostanie odebraniem znacznika, mimo że opis 
akcji może się zdecydowanie różnić w odręb-
nych sytuacjach. Według mechaniki systemu 
nie ma znaczenia, czy zaatakujemy przeciw-
nika halabardą, szablą, czy widelcem w walce 
wręcz albo też czy użyjemy łuku, kuszy, MP-40, 
czy hakownicy fortecznej w walce dystanso-
wej (pomijając naturalnie aspekt Gadżetów). 
Z drugiej strony uwzględnienie określonego 
detalu w opisie (np. świętego znaku wobec 
demona, portretu wobec inspektora policji) 
ma pewne przełożenie na mechanikę (choćby 
brak zagrywania kart w obronie przeciw danej 
akcji). Używając kart, dodajemy przecież jakiś 
element otoczenia.

Każda część tekstu zawierać będzie omówie-
nie efekciarstwa w Wolsungu z odniesieniem 
do wszystkich rodzajów konfrontacji, a także 
sytuacji między scenami zawierającymi kon-
frontacje. Podam przykłady wykorzystania 
umiejętności (w tym omówienie sposobu ich 
działania), a na końcu danego fragmentu – 
przykłady opisowego zagrywania kart w za-
leżności od archetypu.

Efektowna konfrontacja – walka
Walka w Wolsungu jest idealną okazją do wy-
próbowania wszelkich elementów otoczenia 
przeciwko przeciwnikowi. Można iść po linii 
najmniejszego oporu: „jeden znacznik – jedna 
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prawdziwej męskiej przyjaźni, a nie rozgryw-
kę, stawiają sprawę jasno. Ludzie z 2K stworzy-
li grę przede wszystkich dla facetów będących 
fanami Ojca chrzestnego, Chłopców z ferajny 
czy Kasyna. Nie twierdzę, że innym Mafia II nie 
przypadnie do gustu, ale nie mogę im tego za-
gwarantować – szczególnie jeśli chwytają ją z 
myślą o zwykłej grze akcji, gdzie trup ścieli się 
gęsto i nic innego nie ma tam znaczenia.

Ocena recenzenta: 7/10

Skomentuj tekst!

Tytuł: Mafia II
Producent: Illusion Softworks / 2K Czech
Wydawca: 2K Games
Dystrybutor PL: Cenega Poland
Data premiery (świat): 24 sierpnia 2010
Data premiery (Polska): 27 sierpnia 2010
Platformy: PS3, Xbox 360, PC
Strona WWW: www.2kgames.com/mafia2

Wolsung w praniu: efekciarstwo
Nowe sztuczki, które ubarwią twoją wolsungową sesję!
Michał „Laveris de Navarro” Przygodzki

http://konsole.polter.pl/Mafia-II-c22693
http://www.2kgames.com/mafia2
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gocennymi kamieniami [formalności], skiero-
wanie ciosu przeciwnika na jakąś damę [in-
trygi], wycięta litera na ubraniu, na plecach 
[rozrywka, Joker], uświadomienie, że przez to 
samo zagranie zginął ojciec oponenta [emo-
cje, As lub wyższa].

Śledczy: zadziory na ostrzu zaklinowujące 
broń na meblu [przedmioty], odznaka organi-
zacji, na podstawie której można poznać walo-
ry przeciwnika [podejrzani], strzał włączający 
syrenę [renoma], założenie wora na przeciwni-
ka i zaciśnięcie pętlą [czas i miejsce], walnięcie 
żelaznym prętem kogoś, kto musi być elfem 
[przedmioty lub podejrzani, Joker], wysypy-
wanie się wizytówek z ubrania oponenta, de-
koncentracja i zdradzenie jego słabego punk-
tu [podejrzani, Joker].

Efektowna konfrontacja – pościg
Pościgi w Wolsungu są równie dynamiczne – 
jeśli nie wręcz bardziej żywiołowe – co walki. 
Wyścigi konne, rajdy paromobilami, ucieczka 
przed policją czy lemuryjskim lwem. To oczy-
wiste. Nie zawsze jednak pościg sprowadzać 
się będzie do zwyczajnego dogonienia ściga-
nego czy wystarczającego oddalenia się.

Pod koła parowego motocykla łatwo znaleźć 
jakąś „rampę”, choćby stragany, ale nic nie jest 
tak efektownego jak… jeżdżenie po ścianie. 
Każdy pojazd może mieć sekretny dopalacz, 
zwiększający moc silnika (ach, ta wotańska 
technologia), aktywowany Spostrzegawczo-
ścią (a jak Unni pozwoli, Techniką). Chcesz 
upolować zwierzę? Zamiast je gonić, zwab je, 
zmontuj pułapkę i ciesz się z wykorzystania 
Przyrody. Pamiętaj, że podczas pościgu cały 
czas jesteś w ruchu. Jak nie ma drabiny, korzy-
staj z liny (przecież masz ją przy sobie). Pojazd 
może służyć także jako taran, rozbijający bary-

kady z beczek i towarów, tym samym spowal-
niający pościg. Może twoje buty mają wysu-
wane tajemnym przyciskiem wrotki, rolki czy 
łyżwę? Zawsze możesz poprosić znajomych 
panów w czarnych smokingach oraz Tommy-
Gunami w ręku, by swoim czarem ekspresji 
zmusili przeciwnika do zmiany środka loko-
mocji (czy po prostu do jego opuszczenia). 
Pamiętaj, by uciekać do tłumu, nie odwrotnie.

W pościgach każdy opis czynności ma sens, je-
śli przedstawia coś, co w jakimkolwiek stopniu 
jest ruchem (albo mu przeciwdziała). Klasyką 
są Wysportowanie i Pojazdy, a dla nich łatwo 
jest znajdować coś efektownego na bieżąco 
(dlatego nie ma większego sensu rozpisywa-
nie wszystkich możliwych działań z ich wyko-
rzystaniem). Ale nawet jeśli postać nie ma do-
brze rozwiniętych tych dwu umiejętności, nie 
jest tak źle. Półświatek może być wykorzystany 
niemalże w każdym zurbanizowanym terenie, 
a jeśli mamy w grupie Eksploratora (dotyczy 
miejsc cywilizowanych, lecz niewanadyjskich) 
czy Salonowca, to prawie zawsze znajdzie się 
podejrzana lokacja, w której można się schro-
nić. Ale zaraz, zaraz, miało być efekciarsko? 
Ukrywanie się jest efektowne tylko wtedy, 
kiedy… efektownie znikniemy. Sztuczki z za-
słoną, zmylenie dymem czy tajemniczego po-
chodzenia murem wyrastającym ze ściany w 
ciemnym lochu. Spostrzegawczość jest tylko 
od patrzenia i namierzania innych… nie tylko! 
Może gdzieś w pobliżu znajduje się przycisk 
uruchamiający zapadnię czy odblokowują-
cy zawalisko? Nikt nie zabrania kontynuować 
pogoni na właśnie zapalającej się wielkiej ra-
kiecie, która kilka sekund później ma wybuch-
nąć w powietrzu jako fajerwerk (oczywiście po 
tym, jak wcześniej wyskoczysz). Można także 
zawiązać tę rakietę liną i skorzystać z siły no-
śnej. A w dżungli? Od czego są liany?

istotna rana”, to nam jednak nie dopomoże w 
stworzeniu barwnej sytuacji. Można także grać 
zupełnie bezkrwawo, uwzględniając każdy 
stracony znacznik jako obtarcia, siniaki, popa-
rzenia. Jeszcze inna możliwość to walka efek-
towna – i to jej właśnie się teraz przyjrzymy.

Graf Hundburg chce strzelić z Remingtona w 
jednookiego bandytę? A może zestrzelić nad 
nim żyrandol, by ten spadł na jegomościa? 
Imć Wiśniowiecki może, zamiast ciąć szlachet-
kę po ramieniu, sięgnąć ręką po piach i sypnąć 
nim w twarz adwersarzowi, jednocześnie wy-
konując fintę. Może warto pistoletem maszy-
nowym rozwalić pianino, kilka doniczek, ob-
razy, by oszołomić przeciwnika argumentem 
siły? Zamiast uderzać prosto w twarz, kopnąć 
w oponenta wazon czy luźną cegłę? Zawsze j 
a ka ś zabłąkana kula może odstrzelić kapelusz 
oficerowi artylerii w dalekim wagonie pocią-
gu, a ten z szoku wypali z armaty i trafi gole-
ma. Skrzynki z narzędziami nierzadko spadają 
na głowy w ciemnych uliczkach.

Najistotniejsze jest zgranie opisu z testem we-
dług mechaniki systemu. Strzelanie nie musi 
oznaczać robienie z przeciwnika sitka; równie 
dobrze można go strzałą przyszpilić do ścia-
ny. Walka to nie jedynie rąbanie na plasterki, 
ale również „rozbrajanie” wroga z ubrań. Wy-
sportowanie to nie tylko bieganie i zapasy, 
lecz także spuszczanie pianina po schodach 
czy ciągnięcie liny, która wiedzie do wiadra z 
wodą podwieszonego nad sufitem. Pojazdy 
to nie tylko taranowanie, ale i oszałamianie 
spalinami z rury wydechowej, nagłe walenie 
w klakson, uderzanie drzwiami od paromobila 
czy manewrowanie tak, by przeciwnik wpadł 
na hydrant, drzewo bądź potrącił przechod-
nia… Grunt w tym wszystkim, by akcja miała 
jakikolwiek sens. Zagranie kart ułatwi nam 

wprowadzanie nowych elementów otoczenia 
(np. Ryzykant za pomocą karty zadecyduje, że 
pod venrierowcem znajduje się dywan, który 
można podciągnąć, aby przewrócić wroga. 
Eksplorator natomiast strzeli do niego, a gdy 
strzał chybi, gracz sprawi kartą, że pocisk odbi-
je się od sejfu – po drodze przekręcając w nim 
zamek tyle razy, ile potrzeba do jego otwo-
rzenia – i uderzy w głowę venrierowca). Rzecz 
jasna nie zapominajmy o tym, by stworzony 
opis miał cokolwiek wspólnego ze stosowaną 
umiejętnością, a najlepsze (najefektowniejsze 
i najefektywniejsze zarazem) opisy warto zo-
stawić na przypadki dobicia przeciwnika czy 
zagranie Jokera.

Przykłady zagrania kartą [cecha; sugerowana 
wartość karty]:
Eksplorator: śliska podłoga [orientacja], sta-
ra bolesna blizna [doświadczenie], porażenie 
urwanym kablem od telefonu [odkrycie], za-
słona firanką czy wachlarzem [przetrwanie], 
pociągnięcie laską za szyję [doświadczenie], 
uświadomienie elfowi, że upadł na żelazne 
rupiecie [doświadczenie lub przetrwanie, Jo-
ker], zbicie okna podczas słonecznego dnia w 
walce z krasnoludem [doświadczenie, As lub 
wyższa].

Ryzykant: spadające cegły, kowadła [narzę-
dzia], podstawienie za siebie szafy podczas 
unikania ciosu [osłona], sypnięcie piaskiem 
po oczach [dywersja], zjazd po poręczy scho-
dów, powalający przeciwnika [transport, As 
lub wyższa], zrzucenie pianina po schodach 
[transport lub narzędzia, Joker].

Salonowiec: fikołek nad wystrzelonym poci-
skiem [rozrywka], dama spojrzeniem mobili-
zująca do walki / rozpraszająca uwagę wroga 
[emocje], ściągnięcie pasa adwersarza z dro-
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der, epolety czy pamiątkowa broń jest okazją 
do wykazania się (nie)dawnym bohaterstwem.

W dyskusjach postacie robią w zasadzie 
wszystko, czego… najczęściej nie robią pod-
czas walki czy pościgu. Nie da się ustalić szcze-
gółów misji czy wytargować się o coś istotne-
go, kiedy postacie nie mają predyspozycji do 
kontaktów z innymi ludźmi. Przy tym statystyki 
nie załatwią za nas barwnego opisu czy mowy, 
aczkolwiek przestrzegam przed wywyższa-
niem odgrywania nad mechanikę; niech oba 
te elementy współgrają, a samo wyeliminowa-
nie z konfrontacji szczególnie warto odegrać. 
O Ekspresji dużo napisałem w poprzednim 
akapicie, wiele uzupełni Wasza wyobraźnia 
oraz podręcznik do gry. Niezależnie od tego, 
czy stosujemy Blef, Zastraszanie czy cokolwiek 
innego od Ekspresji, esencją efekciarstwa jest 
poruszenie bądź zaintrygowanie przeciwnika 
podczas akcji ofensywnej. Postacie o niety-
powym akcencie, sposobie konstrukcji zdań 
(ale takim, by treść nadal była zrozumiała), 
specyficznej gestykulacji, oryginalnym stro-
ju podczas spotkań czy prezentujące chwy-
ty retoryczne, erystyczne bądź prowadzące 
grę na emocjach są częściej zapamiętywane 
przez rozmówców. Grunt, by się wyróżniać, a 
nadzwyczajne milczenie i oszczędność słów w 
pewnych sytuacjach poraziłyby nawet maszy-
nę różnicową. Trudno tu o ścisłe dopasowanie 
konkretnego poczynania do konkretnej umie-
jętności, bowiem choćby naciśnięcie na czyjąś 
piętę Achillesową może nastąpić poprzez Per-
swazję, Blef, Zastraszanie, Ekspresję czy Empa-
tię.

Przykłady zagrania kartą [cecha; sugerowana 
wartość karty]:
Eksplorator: wykorzystanie czyjejś wpadki w 
rozmowie [doświadczenie], zobowiązania i 

obietnice adwersarza [przetrwanie], zmiana 
tematu podczas przyjęcia ze względu na do-
strzeżony szczegół [orientacja] wysunięcie no-
wej hipotezy [odkrycie], ostateczne obalenie 
publicznie czyjejś racji [odkrycie, Joker] przy-
pomnienie o ruchomych piaskach pod stopa-
mi rozmówcy [odkrycie, As lub wyższa] zade-
monstrowanie lub sygnalizacja obiektu fobii 
[doświadczenie, As lub wyższa].

Ryzykant: puszczenie nakręcanego samo-
chodziku po podłodze [dywersja], włączenie 
pozytywki [dywersja], wachlarz „znikąd” z in-
trygującą ilustracją [osłona], śpiew w celu od-
wrócenia uwagi od kogoś [osłona], „przypad-
kowe” wystrzelenie korkiem i pianą z butelki 
szampana [narzędzia], lawirowanie w tańcu 
przez aulę do pożądanego pomieszczenia 
[transport].
Salonowiec: wykorzystanie czyjejś wpadki w 
rozmowie [intrygi], wielkie oczy [emocje], wy-
wołanie oburzenia z powodu niewpuszczenia 
kogoś z odpowiednim dokumentem [emocje 
lub formalności], papier – którego nikt nigdy 
nie widział – na jakąś osobę [formalności], trik 
[rozrywka], rozgłoszenie sporu na przestrzeń 
publiczną/tłum [emocje, As lub wyższa], od-
wołanie do najgorszych wspomnień oponen-
ta [emocje, Joker].

Śledczy: wykazanie niecnej przeszłości [po-
dejrzani], wykorzystanie ulotki/zdjęcia z pra-
sy [renoma], aluzja dotycząca nielegalnego 
handlu towarem pokazywanym przez opo-
nenta [przedmioty], zmuszenie przeciwnika 
do zapętlenia się w wywodzie [czas i miejsce], 
ogłoszenie odkrycia/winnego [renoma, As lub 
wyższa], przedstawienie skradzionego przed-
miotu znalezionego w pokoju damy [przed-
mioty, Joker].

Przykłady zagrania kartą [cecha; sugerowana 
wartość karty]:

Eksplorator: zapadnia w lochu [odkrycie], 
sprint zygzakiem przed gepardem [doświad-
czenie], rozrzucenie owoców i beczek na 
drodze [doświadczenie albo orientacja], znik-
nięcie w odmętach dymu [przetrwanie], zapę-
dzenie w ślepą uliczkę [doświadczenie, Joker].

Ryzykant: skórka od banana na podłodze [dy-
wersja], wskoczenie do barki ze śmieciami 
[transport, As lub wyższa], wskoczenie na ra-
kietę i odpalenie jej [narzędzia lub transport, 
As lub wyższa], pusty wózek dla dziecka, który 
stoczy się po drodze [osłona lub transport], ze-
rwanie baldachimu na ścigających [narzędzia], 
wiwerna za rogiem [transport].

Salonowiec: celnik podnoszący/opuszczający 
rogatkę [formalności], zderzenie z woźnym 
[rozrywka], kupno gazety i skrycie się za nią 
[intrygi, As lub wyższa], fanki ścigające swoje-
go idola [emocje], wjazd w środek strzelaniny 
[rozrywka], schowanie się w szafie pełnej dam-
skich ciuszków [emocje, As lub wyższa].

Śledczy: kawałki węgla tworzące linie na dro-
dze [czas i miejsce], uwaga, złodziej! [renoma], 
odpadnięcie koła paromobilu w wyniku uster-
ki [przedmioty, As lub wyższa], policjanci cze-
kający, aż przestępca wyskoczy akurat przez 
to konkretne okno [podejrzani, Joker], jedyna 
czarna limuzyna oblana właśnie różową farbą 
[podejrzani].

Efektowna konfrontacja – dyskusja
Na cóż nam arsenał popisowych rozwiązań 
siłowych, kiedy w mowie słabo, a swoimi 
poczynaniami wywołaliśmy serię skandali? 
Wszelkie sprawy prędzej czy później wyma-

gać będą wysłowienia się czy choćby wyko-
nania stosownego gestu. Dżentelmen powi-
nien wykazywać się kulturą osobistą, a Dama 
przyzwoitością. W tym miejscu efekciarstwo 
przechodzi w słowo mówione, czasem w gest. 
Często bowiem dobra gadka czy płomienna 
przemowa rozpala dwory bardziej niż pożar.

Cięte riposty to podstawa, czyli wykorzysty-
wanie Perswazji (czasem innych umiejętności 
dotyczących konfrontacji społecznej). Ekspre-
sja nie służy jednak tylko do uwodzenia. Flesz 
aparatem fotograficznym w odpowiednim 
miejscu i czasie, prosta sztuczka „magika”, gest 
adekwatny do stanu emocjonalnego bohate-
ra? A może śpiew (śpiewana mowa?), poezja 
mówiona, przypowieści, filozoficzne dywaga-
cje (tu zalecam Dyskusję Naukową)? Odpo-
wiednie odegranie mowy ciała przydaje się 
nie tylko do zafascynowania dyskutanta, ale 
także oszukania jego umysłu (Blef ) czy wręcz 
porażenia (Zastraszanie). Aktorstwo na po-
tęgę. Dyskusje prowadzić też można z pełną 
powagą, według etykiety na dworze Cesarza 
Trójmonarchii. Opanowani i spokojni Dżentel-
meni mają do dyspozycji wachlarz sformuło-
wań, które przy odpowiednim zastosowaniu 
prawie zawsze się sprawdzają. Z drugiej strony 
kto każe siedzieć w fotelu? Jeśli jest przyjęcie, 
taniec, zabawianie muzyką będzie czymś wię-
cej niż przyzwoitością. A dla tych z mniejszą 
ilością błękitu we krwi mamy żonglowanie 
przedmiotami wszelakimi, grę w karty czy bła-
znowanie, które mogą rozbawić całą gawiedź. 
W ostateczności drobna aluzja odnośnie do 
„przedmiotu przeznaczonego do precyzyj-
nego likwidowania żywych celów” przesądzi 
sprawę na korzyść (lub nie). A kto mówi, by 
zaraz do szabel sięgać? Nie wystarczy wskazać 
na swój rapier i opowiedzieć, ile potworów zo-
stało ubitych za sprawą oręża? Byle medal, or-
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Ryzykant: ukrycie się w beczce [osłona], otwo-
rzenie antycznego zamka spinką do włosów 
[narzędzia], przypadkowe dotknięcie znale-
ziska i jego aktywacja [dywersja], zapadnia w 
starym domu [transport], zepsuty paromobil 
skłaniający damę do podróży w limuzynie Ry-
zykanta [dywersja, As lub wyższa], eksplozja 
niszcząca przeszkodę [narzędzia].

Salonowiec: ukryte dziury za kotarą [intrygi], 
wmieszanie się w manifestantów [emocje], 
obraz słynnego krewnego wiszący na ścianie 
[formalności], uliczna orkiestra pod domem 
inwestora [rozrywka, Figura lub wyższa], miła 
dziennikarka udzielająca wskazówek dotyczą-
cych śledztwa [intrygi, As lub wyższa], dyskret-
ne podsunięcie kolejnej kartki z listą gości, z 
nazwiskiem postaci [formalności, Joker].

Śledczy: notka w prasie o swoich/czyichś do-
konaniach [renoma], instrukcja obsługi / klucz 
pod wycieraczką [przedmioty, As lub wyższa], 
świeże róże w wazonie [przedmioty], niedo-
mknięta szafka pełna żółtych papierów [po-
dejrzani], ciepłe tory kolejowe [czas i miejsce].

Skomentuj tekst!

Efektowny przerywnik
Konfrontacje to nie wszystko. Część postaci 
najlepiej się sprawdza w scenach poprzedzają-
cych starcia czy dysputy. Co z tego, że Dżentel-
meni są przygotowani na ewentualną bijatykę 
czy pościg, skoro nikt spośród nich nie będzie 
w stanie znaleźć informacji o zagrożeniu. Bez 
znajomości wad przeciwnika trudniej o poko-
nanie go w mowie czy geście. Również eks-
perymenty naukowe mające czegoś dowieść 
często naprowadzają fabułę na nowe tory.

Podstawową rolą scen poprzedzających ko-
lejne konfrontacje jest zgromadzenie wiedzy 
o nadchodzących zdarzeniach (czy przewi-
dzenie ich), zdobycie jak największej ilości 
potrzebnych informacji, zapoznanie się z sy-
tuacją (niekiedy i przygotowanie sytuacji), wy-
badanie scenerii. W wielu systemach są to 
okresy niezbyt obfitujące w wydarzenia, kie-
dy jedna lub dwie postacie sprawdzają, czy 
w okolicy jest bezpiecznie bądź którędy ktoś 
się udał. Często ten etap przeznaczany jest na 
dyskusję między postaciami o tym, co mają 
robić dalej. W takim przypadku efektowność 
sceny zależy od tego, jak do zdobywania in-
formacji czy wykorzystania wolnego czasu po-
dejdą grający. Mistrz Gry może częściej przyj-
mować efekciarską postawę w odpowiedzi na 
działania postaci albo z miejsca wprowadzić 
element zadziwiający graczy (np. BN gnom 
żonglujący beczkami pełnymi jabłek, rewol-
werowiec zapalający wystrzałem swój papie-
ros) w ramach wprowadzania opisu. Gracze 
także mogą pójść w tę stronę i przedstawić, 
jak np. technomag przeglądający mapę dra-
pie się po głowie mechaniczną trzecią ręką z 
paroplecaka. Należy pamiętać także o tym, że 
podczas testu przeciwstawnego można wyko-
rzystać wszelkie efekty, które przyszłyby wam 
do głowy podczas każdej z konfrontacji.

Udany test Odwagi (dla przejrzystości tekstu 
oddzieliłem go od konfrontacji) można wy-
razić choćby donośniejszym rykiem w odpo-
wiedzi na ryk goryla, filmowym zerwaniem 
koszuli, nerwowym rzuceniem kapelusza w 
dół czy… teatralnym wyśmianiem jegomo-
ścia, który próbuje przestraszyć bohatera gra-
cza. Jeśli szukamy drogi w wysokich górach, 
zawsze natkniemy się na ślad wielkiej stopy 
(Przyroda). Kopnięcie kogoś znającego się na 
Technice prawie w każdym wypadku odpali 
maszynę. Kto powiedział, że trzeba samemu 
przeczytać każdą książkę osobiście? Wystar-
czy, że golemy w bibliotece przeanalizują kilka 
książek w poszukiwaniu pożądanej informacji 
(Wiedza akademicka). Zawsze możesz zrobić 
szkice czy malunek rozgrywającej się wła-
śnie sceny, choćby w celu uchwycenia chwili 
(Ekspresja, Technika dla odwzorowania sche-
matów, Analiza dla spisania i rozrysowania 
szczegółów). Ale właściwie czemu rysować? 
Aparaty fotograficzne dla Dżentelmenów są 
powszechne. A najłatwiej jest zrobić coś efek-
townie, po prostu zagrywając kartę.

Na koniec, pamiętaj! Warto zagrać choćby 
Blotkę – to zawsze +3 do testu!

Przykłady zagrania kartą [cecha; sugerowana 
wartość karty]:
Eksplorator: pomalowanie się barwami ma-
skującymi [przetrwanie], zbadanie odczynni-
kami chemicznymi [odkrycia], mapa/kompas 
zza pazuchy [orientacja], aktywowanie po-
zytywki w tłumie tubylców [doświadczenie], 
„w tej ścianie musi być ukryte przejście!” [do-
świadczenie lub odkrycie, Joker], zjedzenie 
grzybków dla „otworzenia umysłu” [przetrwa-
nie, As lub wyższa].

http://rpg.polter.pl/Wolsungowe-efekciarstwo-c22724
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Rozpoczęta przez Graj fabułą trylogia polskich 
Almanachów Mistrza Gry doczekała się za-
mknięcia. Choć nie raz stykałem się z książka-
mi z tej linii wydawniczej, czytając w Interne-
cie recenzje czy zapowiedzi poszczególnych 
tytułów, to jednak Graj trikiem – zwieńczenie 
cyklu – jest pierwszą, którą przeczytałem od 
deski do deski. Nie ukrywam, że moje ocze-
kiwania wobec dzieła Ignacego Trzewiczka i 
pozostałych autorów były dość duże. O ile wy-
myślanie przygód i relacje z graczami (czyli te-
matyka poruszana w Graj fabułą i Graj z gło-
wą) nie sprawiają mi większych problemów, 
o tyle stosowanie na sesjach muzyki, hando-
utów czy map nie wychodzi mi zbyt dobrze. 
Graj trikiem w założeniu ma pomóc w rozwią-
zywaniu takich problemów, a także stanowić 
bazę dla różnych błyskotliwych sztuczek. Czy 
tak jest w rzeczywistości?

Ładna sztuczka
Przed oceną treści książki warto wspomnieć o 
poziomie wydania, redakcji i języka. Okładka 
prezentuje się świetnie. Żółty tytuł i stylowa 
kostka – znak rozpoznawczy serii Graj… – pa-
sują idealnie do ciemnego tła, nadając książce 
tajemniczego klimatu. Jej wnętrze także wy-
gląda dobrze; zdobione marginesy i rogi stron 
sprawiają, że Graj trikiem przypomina nie-
co magiczną księgę. Jak na tytuł poświęcony 
teorii RPG (a więc taki, który nie musi „tworzyć 
klimatu”), pod względem graficznym poradnik 
jest zrobiony świetnie.

Bardzo dobra (choć nieidealna) jest redakcja 
i skład tekstu. Czytając recenzje poprzednich 
almanachów, trafiałem zawsze na zarzut o 
brak justowania. Graj trikiem idzie śladami po-
przedników, jednak wcale nie uznaję tego za 
jego wadę. Książka podzielona jest na krótkie 
podsekcje dotyczące konkretnych sztuczek, 
przez co brak justowania nie męczy wzroku. 
Redakcja tekstu nie ustrzegła się natomiast 
paru wpadek – oprócz paru literówek natrafić 
można na błędy w zapisie tytułów książek i ga-
zet.

Osobny temat to bardzo specyficzny styl, ja-
kim napisano tekst. Trzewiczek pisze bardzo 
perswazyjnie, po wielokroć używając pro-
stych zdań, kolokwializmów, a czasem i wul-
garyzmów, przez co nie wszystkim jego język 
przypadnie do gustu. Jednak z drugiej strony 
dzięki temu opisy technik stają się bardziej 
plastyczne, wyglądają ciekawiej.

Abecadło sztukmistrza
Wstęp i pierwszy rozdział Graj trikiem mają za 
zadanie przekazać podstawy używania trików 
na sesjach, co czynią w sposób bardzo udany. 
Książka zaczyna się od mocnego wejścia: „Pró-
by ognia”. Można ją streścić do jednego zdania: 
jeśli nie potrafisz zainteresować swoją opowie-
ścią siedzących wokół ognia słuchaczy, to na nic 
nie przydadzą się prezentowane dalej sztuczki. 
Wyraźnie pokazuje to, jakie jest podejście auto-
rów do potencjalnych czytelników – tworzymy 

tę książkę dla tych, którzy potrzebują czegoś 
więcej, niż zwykłe „mówione” sesje.

Pierwszy rozdział to już konkretne sztuczki i 
przykłady ich zastosowania na sesjach. Warto 
go przeczytać, nawet jeżeli uważamy siebie 
za całkiem doświadczonych prowadzących 
– oprócz podstaw, takich jak: „styl prowadze-
nia zależy od systemu, w jaki gramy”, znaleźć 
tu można pierwsze smaczne kąski. Warto też 
wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii, 
która przewijać się będzie przez całą książkę, 
a która nie każdemu przypadnie do gustu. 
Mianowicie prawie wszystkie przedstawione 
sztuczki podawane są wraz z przykładami ich 
zastosowania na sesjach autorów podręcznika 
(oprócz Ignacego Trzewiczka są nimi jeszcze 
Michał Oracz, Rafał Szyma i Mateusz Wielgosz) 
i związanymi z tym wspomnieniami. Mnie taka 
nieco osobista, wspomnieniowa forma odpo-
wiadała, lecz szukającym wskazówek czysto 
teoretycznych może nie przypaść do gustu.

Ciemno wszędzie, zimno wszędzie…
Następne dwa rozdziały zatytułowane są 
„Miejsce” i „Światło”. Zawierają one techniki 
pozwalające uczynić miejsce, w którym odby-
wa się sesja, ważnym jej elementem. Szczerze 
mówiąc, te z całej książki najmniej przypadły 
mi do gustu. Ich problemem jest moim zda-
niem ukazanie tylko jednego sposobu grania 
– nastawionego na odwzorowanie atmosfe-
ry mroku, niepokoju i maksymalne wejście w 
świat gry. W rozdziale „Miejsce” zaprezento-
wana została na przykład sztuczka zatytuło-
wana „Komfort jest zły”. Polega ona na zabro-
nieniu graczom siadania na czymś wygodnym 
– fotelu czy kanapie – i otwieraniu na oścież 
okien, aby utrzymać w pomieszczeniu ciągły 
chłód. Ma to sprawić, że gracze nie zasną na 
sesji i dzięki temu… mistrz gry nie wpadnie w 

kompleksy. Fakt, że wyjdą z niej obolali od sie-
dzenia na drewnianych stołkach czy też prze-
ziębieni, nie ma znaczenia. Moim zdaniem za-
krawa to na patologię i stawia mistrza gry w 
pozycji tyrana, poświęcającego samopoczucie 
graczy na rzecz dobra przygody. A co gorsza, 
powyższe zasady podane zostały jako „reguła, 
wynik wielu lat doświadczeń”.

Sztuczki zawarte w rozdziale „Światło” nie są 
już tak kontrowersyjne – przeciwnie, kilka z 
nich jest naprawdę wartościowych. Wiąże się 
z nimi jednak pewien problem: wszystkie od-
noszą się do korzystania na sesjach ze świec i 
grania w ciemności. Trzewiczek pisze: „Nie wy-
obrażam sobie sesji rozgrywanej inaczej, niż w 
ciemnościach rozświetlanych skromnym bla-
skiem świecy”. W związku z tym ci, którzy grają 
przy normalnym oświetleniu, nie znajdą tu dla 
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Graj trikiem
Praktyczne portalowe sztuczki dla (nie)każdego prowadzącego
Jan „Wędrowycz” Jęcz
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Większość przedmiotów pomyślana została na 
sesje w poważnej, podniosłej lub nieco mrocz-
nej konwencji. Widać to w doborze systemów, 
w jakich były one przez autorów almanachu 
wykorzystywane. Są to głównie Zew Cthulhu, 
Warhammer i Cold City. Brak nieco przedmio-
tów nadających się do gier bardziej brawuro-
wych, takich jak Savage Worlds, Wolsung, czy 
nawet Neuroshima.

Rób sceny
Rozdziały „Wstępy”, „Kości”, „Sceny gadżetowe” 
również mają wspólną cechę. Wszystkie one 
dotyczą konkretnych wydarzeń na sesji – jej 
rozpoczęcia oraz scen z użyciem mechaniki i 
gadżetów.

Pierwszy rozdział z tej trójki poświęcony został 
technikom służącym ciekawemu rozpoczyna-
niu sesji. Choć są one dość znane, to jednak 
podanie ich wraz z przykładami z gry może 
pomóc wielu początkującym mistrzom gry. 
Rozdział ten zawiera także najszerzej opisaną 
technikę w całej książce: „Kordyjski grot”, będą-
cy przedrukiem tekstu Ignacego Trzewiczka z 
17 numeru Gwiezdnego Pirata. Choć przedsta-
wiona została ona na przykładzie sesji Mona-
styru, to można ją wykorzystać w praktycznie 
każdym systemie. Generalnie pod względem 
uniwersalności technik jest to kolejny rozdział, 
który wybija się na tle reszty.

„Kości” były dla mnie miłym zaskoczeniem. Nie 
spodziewałem się znaleźć w książce o sesyj-
nych trikach tak dobrego tekstu na temat re-
lacji mechanika-fabuła. Podane tu pomysły to 
nie zwykłe efektowne sztuczki, jakich w Graj 
trikiem wiele, ale zajmujące przemyślenia; 
dotyczą one wykorzystania kości nie tylko w 
celu ustalania wyników spornych sytuacji, lecz 
także jako narzędzia tworzenia klimatu czy re-

alizowania koncepcji fabularnej. Przykładem 
jest technika „Emocje”, polegająca na uzależ-
nianiu od jednego rzutu gracza ważnej kwestii 
fabularnej – pomimo że teoretycznie dałoby 
się rozwiązać ją w mniej ryzykowny sposób. 
Zaprezentowane w tym rozdziale triki są prze-
znaczone albo do wykorzystania wraz z jakąś 
gotową mechaniką, albo prezentują zupełnie 
nowy system, wspierający tę jedną sztuczkę. 
W ten sposób coś dla siebie znajdą zarówno 
osoby ściśle trzymające się zasad, jak i te o bar-
dziej liberalnych poglądach co do reguł.

Rozdział „Sceny gadżetowe” zawiera najmniej 
technik spośród wszystkich w książce. Zawar-
te w nim trzy pomysły pozwolą na osiągnięcie 
przez prowadzącego konkretnego efektu – 
strachu, zdenerwowania lub niepewności – za 
pomocą prostej czynności, jak nagłe zdmuch-
nięcie świecy. Nadają się jedynie do sesji z 
elementami grozy. Szkoda, bo tytuł rozdziału 
sugeruje o wiele więcej, niż trzy sztuczki dla – i 
tak już rozpieszczonych – fanów poważnych i 
nieco mrocznych przygód.

Oprócz epilogu – prezentującego niezwykle 
efektowną, lecz dość znaną sztuczkę Johna 
Wicka z templariuszem w roli głównej – w Graj 
trikiem znaleźć można jeszcze rozdział zatytu-
łowany „Czas”. Zawiera on cztery proste tech-
niki, wszystkie wykorzystujące presję czasu 
jako narzędzie tworzące emocje na sesji.

Czas na zakończenie
Graj trikiem to książka trudna w ocenie. Jest 
bardzo inspirująca, jednak często inspiracje 
te płyną nie z lektury nowych pomysłów, lecz 
starych, opisanych w ciekawy sposób. Przykła-
dy sesyjne dotyczą wielu różnych systemów 
– głównie Monastyru, Warhammera, Dzikich 
Pól, Rzeczpospolitej Odrodzonej, Cold City. 

siebie nic interesującego. A szkoda, bo pomy-
sły na kreatywne wykorzystanie lamp ciężko 
wymyślić samemu.

Spośród sztuczek zawartych w tych dwóch roz-
działach użyteczne dla wszystkich, bez wzglę-
du na preferowany styl gry, będą tylko dwie lub 
trzy, związane z tworzeniem dekoracji. Reszta 
jest bardzo specyficzna i dobrze sprawdzi się 
jedynie na „klimaciarskich” sesjach.

Niech gra muzyka
Po dwóch słabszych rozdziałach przychodzi 
czas na pozytywną odmianę. „Muzyka” to na-
prawdę porządne abecadło tworzenia podkła-
du dźwiękowego do sesji. Głównym autorem 
tego fragmentu książki jest Mateusz „Craven” 
Wielgosz, jeden z twórców bloga Graj muzyką.

Rozdział ten różni się od poprzednich zarówno 
pod względem języka – łatwo można odróżnić 
zwięzłe porady Cravena od kwiecistych, wspo-
minkowych tekstów Trzewika – jak i struktury. 
Podzielony został on na trzy poziomy, z któ-
rych każdy składa się dodatkowo z kilku czę-
ści. Wraz ze zwiększaniem się poziomu wzrasta 
stopień skomplikowania sztuczek. Z początku 
poruszane są kwestie dość podstawowe, na 
przykład to, gdzie szukać muzyki na sesje, jed-
nak późniejsza część rozdziału zawiera nieco 
bardziej ryzykowne i trudniejsze triki, takie 
jak otwarcie przygody motywem muzycznym 
znanej wytwórni filmowej. Za każdym razem 
autor podaje konkretny utwór, który współ-
gra z daną techniką i po którego odsłuchaniu 
można ją łatwiej zrozumieć.

Innym atutem tego rozdziału jest różnorod-
ność stylów gry, do których pasują zaprezen-
towane sztuczki. Mateusz Wielgosz nie powie-
lił błędu Ignacego Trzewiczka i zadbał zarówno 

o fanów filmowego grania – traktowanych w 
pozostałych rozdziałach nieco po macoszemu 
– jak i miłośników sesji heroicznych, a nawet 
survival horroru. Zdecydowanie rozdział „Mu-
zyka” jest jednym z najmocniejszych atutów 
Graj trikiem – włączenie do ekipy twórców al-
manachów nowego autora było ze strony Por-
talu bardzo dobrym krokiem.

Gadżetomania
Rozdziały „Handouty”, „Mapy” i „Listy” można 
potraktować jako większą całość – wszystkie 
opisują tworzenie na potrzeby sesji intrygu-
jących i pomocnych gadżetów. Autorzy starali 
się pokazać jak największą liczbę ciekawych 
pomocy sesyjnych, w związku z czym wiele 
spośród nich jest powszechnie znanych. Szcze-
gólnie dotyczy to fragmentu o tworzeniu in-
teresujących listów, gdzie spora część technik 
wydaje się oczywista (inne sprawiają wrażenie 
wymyślonych na siłę). Szczególnie niefortun-
ny jest moim zdaniem pomysł na postarzenie 
kartek poprzez rozrzucenie ich na balkonie, a 
następnie zebranie po miesiącu.

Na szczęście „Mapy” i „Handouty” zawierają 
ciekawsze i bardziej pomysłowe sztuczki. O 
ile wydawało mi się, że w dziedzinie tworze-
nia planów podziemi D&D wyczerpało temat, 
o tyle Graj trikiem wyprowadziło mnie z błę-
du. Przykładowo dzięki zaprezentowanej tam 
sztuczce ignorowany zazwyczaj zasięg światła 
stanie się naprawdę ważny. Do działu z han-
doutami włączona została także kwestia je-
dzenia na sesji czy też zatytułowana „Team spi-
rit” sztuczka, polegająca na podawaniu sobie 
przez graczy ozdobnej butelki, z której każdy 
może się napić. Bardzo dobrze, że handouty 
potraktowano nie tylko jako narzędzia wpły-
wające na przebieg rozgrywki, lecz także jako 
przedmioty, które jedynie tworzą atmosferę.

http://rpgmuzyka.blogspot.com/
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Choć TSR, pierwsze wydawnictwo publikujące 
gry fabularne, najbardziej znane jest z wyda-
nia D&D (a później AD&D), oprócz systemów 
o podziemiach i smokach wypuściło na rynek 
także sporo innych tytułów, utrzymanych w 
zupełnie innej konwencji niż klasyczne fan-
tasy. Od gangsterskich historii osadzonych w 
czasach prohibicji (Gangbusters), westernów 
o rewolwerowcach (Boot Hill), aż po przygody 
komiksowych superbohaterów (Marvel Super-
heroes) i naukową fantastykę odległej przy-
szłości (Metamorphosis Alpha, Buck Rogers 
XXVC) – praktycznie każdy mógłby znaleźć coś 
dla siebie pośród rozmaitych gier sygnowanych 
logo Tactical Studio Rules.

Powrót do przyszłości
Jedną z ciekawszych pozycji w bogatej ofercie 
wydawnictwa był postapokaliptyczny Gamma 
World. Pierwsza edycja systemu ukazała się w 
roku 1978, kolejne wydawane były praktycz-
nie do końca istnienia TSR – ostatnia trafiła do 
sprzedaży w roku 2000, wydana jako setting 
do Alternity. Jednak nawet po przejęciu firmy 
przez WotC wielbiciele systemu mogli się cie-
szyć jego następnym wydaniem, jakie ukazało 
się w roku 2003 nakładem Sword & Sorcery Stu-
dios – to z kolei oparte było na mechanice d20 
Modern. Niestety z ostatnimi wersjami nie mia-
łem styczności, dlatego tę, która w zeszłym zo-
stała wydana przez Wizards of the Coast, mogę 
porównać jedynie z czwartą edycją Gamma 
World wydaną przez TSR w roku 1992.

Zestaw składający się na nową podstawkę do 
Gamma World tworzą:
– podręcznik z zasadami
– dwie dwustronne mapy lokacji
– wypraski z żetonami postaci i potworów
– karty mutacji i artefaktów 

Na plus należy policzyć solidne i estetyczne 
wykonanie wszystkich elementów. Na minus – 
niewielką objętość podręcznika. Zaledwie 160 
stron formatu B5 to wręcz śmiesznie mało w 
porównaniu do czwartoedycyjnej podstawki, 
która liczyła sobie bez mała 200 stron forma-
tu A4, nie mówiąc już o wersji wydanej przez 
S&SS, która składała się z trzech podręczników 
o łącznej objętości ponad 500 stron. Z miejsca 
zmusza to do zastanowienia, które z elemen-
tów obecnych w starszych wersjach gry zostały 
usunięte i na ile ta odsłona systemu okaże się 
kompletna. Uważny czytelnik z pewnością spo-
strzeże też logo czwartej edycji D&D obecne na 
pudełku i podręczniku Gamma World. Pełna 
nazwa systemu to zresztą D&D Gamma World 
– choć jego autorzy zapewniają o pełnej kom-
patybilności z dedekami, także i ta kwestia od 
razu obudziła moje wątpliwości.

Możemy to szybko zweryfikować, bo po wpro-
wadzeniu przedstawiającym pokrótce historię 
systemu i świat gry (o którym szerzej za mo-
ment) dostajemy opis zasad. Zajmuje on, łącz-
nie z przykładami, niespełna dwadzieścia stron 
i generalnie jest uproszczoną wersją D&D. Choć 
zapewnienia o pełnej kompatybilności pomię-
dzy systemami są mocno przesadzone, to jej 
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Niestety, wyraźnie widać brak systemów pul-
powych czy science-fiction – ich fani skorzysta-
ją jedynie z niewielkiej części trików. Przed za-
kupem zastanów się więc, jakie systemy i style 
gry preferujesz, a jakich nie lubisz, następnie 
zaś zwiększ lub zmniejsz ocenę o jeden punkt. 
Pamiętaj przy tym, że sześć to mimo wszystko 
dobra nota.

Dziękujemy wydawnictwu Portal za 
udostępnienie podręcznika do recenzji.

Ocena recenzenta: 7/10

Skomentuj tekst!

Tytuł: Graj trikiem
Linia wydawnicza: Almanach Mistrza Gry
Autorzy: Ignacy Trzewiczek, Michał Oracz, Ma-
teusz Wielgosz
Wydawca: Wydawnictwo Portal
Miejsce wydania PL: Gliwice
Data wydania PL: 2010
Liczba stron: 128
Cena: 35 zł

Gamma World
Adam Waśkiewicz 

http://www.wydawnictwoportal.pl/
http://rpg.polter.pl/Graj-trikiem-c22745
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ków (w D&D dawałoby to im zaledwie siódmy 
poziom). Jasno pokazuje to, że Gamma World 
nie jest raczej pomyślany jako system do rozgry-
wania długich, rozbudowanych kampanii.

Alfa, Gamma, Omega
Każde z pochodzeń daje postaci jedynie mocno 
ograniczoną pulę mocy i zdolności, które moż-
na wybierać na kolejnych poziomach, a zatem 
po osiągnięciu maksymalnego poziomu po-
stać będzie już dysponować wszystkimi moż-
liwościami, jakie oferują jej oba pochodzenia. 
Wszystkie postacie dzielące te same opcje po-
chodzenia musiałyby więc być niemal identycz-
ne, gdyby nie kolejny element mechaniki, który 
przyjąłem z mocno mieszanymi uczuciami.
Mianowicie oprócz mocy zapewnianych przez 
pochodzenia bohaterowie w Gamma World 
dysponują rozmaitymi mutacjami, poza tym 
w swoich przygodach nierzadko zdobywać 
będą potężne artefakty pochodzące z daw-
nych czasów. Zarówno jedne, jak i drugie opi-
sane są nie w podręczniku, ale na dołączonych 
do niego kartach – na początku każdej sesji (i 
po dłuższym wypoczynku) gracze losują ze 
specjalnej talii (Alpha Mutation Cards) muta-
cje, jakimi dysponować będą ich bohaterowie; 
każda z nich funkcjonuje jako jednorazowa 
moc spotkaniowa. Ich konkretna liczba zależna 
jest od poziomu postaci, nie przekracza jed-
nak trzech. Poza tym mutacje wymienia się po 
każdym spotkaniu, a także wówczas, gdy gracz 
w dowolnym teście wyrzuci jedynkę (w takim 
przypadku zmienia się tylko jedna z kart). Re-
likty dawnej cywilizacji również składają się na 
oddzielną talię (Omega Tech Cards), te karty 
jednak zmieniają się znacznie rzadziej. Posta-
cie mogą znajdować nowe artefakty w trakcie 
przygód, ale po użyciu nie znikają one automa-
tycznie, a nawet jeśli ulegną wyczerpaniu, cza-
sem można wykorzystać je w osłabionej wersji 

– wibromiecz nawet z wyczerpanym zasilaniem 
nadal będzie niezwykle ostrą bronią.

Wizards of the Coast osiągnęło sukces dzię-
ki kolekcjonerskim karciankom i najwyraźniej 
mechanizmy ich działania postanowiło prze-
nieść także na grunt gier fabularnych. Oprócz 
zestawu kart mutacji i technologii dołączanych 
do systemowej podstawki dostępne są bowiem 
dodatkowe boosterki, z których gracze mogą 
składać własne talie – zamiast liczyć na łut 
szczęścia przy losowaniu kart z podstawowego 
zestawu mogą zainwestować w karty potęż-
nych (lub po prostu dobrze współgrających z 
mocami postaci) mutacji, by brylować na sesji.

Blaskokije i kości olbrzymów
Wyraźnie widać, że autorzy systemu w kwestii 
ekwipunku postanowili położyć nacisk na po-
tężne i niezwykłe cacka zaginionych technolo-
gii; zestaw zwykłego sprzętu dostępnego po-
staciom jest bowiem mocno ograniczony, a co 
zaskakujące, momentami także bardzo abstrak-
cyjny. Zamiast szczegółowych opisów rozma-
itych rodzajów uzbrojenia czy opancerzenia do-
stajemy bowiem ogólną rozpiskę dzielącą je na 
kategorie (lekka zbroja, ciężka broń jednoręcz-
na, lekka dwuręczna broń palna etc.). Równie 

poziom jest znacznie wyższy niż pomiędzy 
czwartą edycją GW a AD&D. Nie uświadczy-
my tu jednak atutów, prób umiejętności, lista 
umiejętności ogranicza się do zaledwie dziesię-
ciu pozycji, z reguł usunięte zostały charaktery, 
języki, nie znajdziemy także ras ani klas posta-
ci – te dwie ostatnie jednak zastąpione zosta-
ły rozwiązaniem, którego twórcom gry należy 
pogratulować.

Nowy nowy świat
Żeby jednak owo rozwiązanie wyjaśnić, trze-
ba najpierw powiedzieć kilka słów o świecie, 
w jakim toczy się rozgrywka. Do roku 2012 
nie różnił się on niczym od naszego, jednak 
jesienią tego roku naukowcy pracujący przy 
Wielkim Zderzaczu Hadronów przeprowadzili 
eksperyment, który na zawsze zmienił oblicze 
świata. Nikt nie wie, co chcieli osiągnąć, ani czy 
to, co zaszło, nie było efektem awarii, ale Wielka 
Pomyłka stała się faktem. W jednej chwili nasz 
wszechświat połączył się z niezliczoną liczbą 
równoległych rzeczywistości – w niektórych 
Zimna Wojna zakończyła się nuklearnym kon-
fliktem, w innych posłańcy obcej rasy nie zostali 
zestrzeleni pod Roswell, w jeszcze innych aste-
roid niosący zagładę dinozaurom minął Ziemię 
i to inteligentne jaszczury stały się dominującą 
rasą. Od Wielkiej Pomyłki minęło 150 lat i choć 
ludzkość zdołała zaadaptować się do drastycz-
nie zmienionych warunków, to odmieniła się 
ona nie mniej niż otaczający ją świat.

Czwarta edycja systemu dawała możliwość gry 
zmutowanym człowiekiem, zwierzęciem lub ro-
śliną (sic!) albo pozbawionym mutacji owocem 
starożytnej eugeniki, wersja wydawana przez 
S&SS zamiast inteligentnych roślin wprowadza-
ła do gry postaci androidów. Twórcy najnowszej 
odsłony Gamma World pozostawili wszystkie 
te możliwości – i dołożyli kilka nowych. Gracze 

otrzymują mianowicie zestaw dwudziestu je-
den możliwych pochodzeń (origins), z których 
dwadzieścia jest umieszczone w tabeli; z niej 
losuje się kombinację dwóch pochodzeń, co 
daje w sumie czterysta możliwych połączeń. 
Telekinetyczny pirokinetyk, karaluch kontroler 
grawitacji czy gigantyczny empata to tylko nie-
które z nich. Każde pochodzenie daje graczowi 
zestaw mocy, premię do jednej z umiejętności i 
możliwość dodatkowych efektów przy trafieniu 
krytycznym. Jeśli oba rzuty k20 wskazywałyby 
na to samo pochodzenie, otrzymywalibyśmy 
postać znacznie słabszą od innych – mimo po-
dwójnej premii do umiejętności dysponowała-
by ona tylko jednym zestawem mocy. Dlatego 
jeśli kości okażą się wyjątkowo zgodne, w obu 
rzutach wskazując taki sam wynik, drugim po-
chodzeniem postaci staje się wówczas poto-
mek genetycznie usprawnionych ludzi, owo-
ców pracy dawnych naukowców jednego ze 
światów złączonych Wielką Pomyłką. Choć po-
chodzenie to jako jedyne zapewnia premie do 
dwóch umiejętności, to poza tym nie wydaje 
się wcale potężniejsze od pozostałych opcji.

To nie jest kraj dla starych mutantów
Nie tylko rasy i klasy postaci zastąpione zesta-
wem pochodzeń różnią się w Gamma World od 
tego, do czego mogła nas przyzwyczaić stan-
dardowa wersja D&D; także system awansów 
na poziomy uległ tu pewnym modyfikacjom. 
Tych jednak nie oceniałbym już tak jedno-
znacznie pozytywnie. Tym, co rzuca się w oczy 
najbardziej, gdy patrzymy na zamieszczoną w 
podręczniku tabelkę z rozpiskami poziomów, 
jest fakt, że postacie mogą awansować maksy-
malnie na dziesiąty poziom doświadczenia. W 
dodatku do zdobycia nowego poziomu potrze-
bują znacznie mniej doświadczenia, niż w dede-
kach, przez co maksimum możliwości zyskują 
już po zgromadzeniu dziesięciu tysięcy pede-
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których realizm czy nawet zdrowy rozsądek są 
mocno opcjonalne.

To samo w sobie nie przeszkadza mi zupełnie, na-
tomiast cena, jaką liczą sobie Wizardzi za Gamma 
World – system mający stanowić raczej odskocz-
nię od innych gier, niezobowiązujący przerywnik 
od normalnie rozgrywanych kampanii – jest zde-
cydowanie zbyt wysoka. Za prawie czterdzieści 
dolarów zdecydowanie oczekiwałbym bardziej 
kompletnego systemu, tym bardziej że świat 
Gamma World na tyle różni się od jakiegokol-
wiek innego, iż pozbawianie Mistrzów Gry jego 
opisu jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. 
Gdyby twórcy systemu zadbali o należyte przy-
bliżenie choćby wycinka uniwersum gry, nawet 
ograniczające się do czegoś na kształt kampanii 
splotów, z czystym sumieniem mógłbym polecić 
go osobom szukającym nie do końca poważne-
go systemu post-apo. Niekompletność, wysoka 
cena i pojawiające się tu i ówdzie błędy sprawia-
ją, że nie mogę wystawić mu oceny wyższej niż 
dostateczna, może nawet z małym minusem. Po 
naprawdę dobrej reedycji Dark Suna spodziewa-
łem się, że także kolejny z dawnych hitów TSR 
tylko zyska na liftingu i przeniesieniu na mecha-
nikę czwartej edycji D&D. Niestety, poważnie się 
zawiodłem. Co gorsza, patrząc na ceny systemo-
wych dodatków, mogę z żalem skonstatować, że 
im dalej, tym gorzej – sto albo i więcej złotych za 
160 stron formatu B5 i mapę z zestawem żeto-
nów to zdecydowanie za drogo.

Dziękujemy sklepowi Rebel za udostępnienie 
gry do recenzji.

Ocena recenzenta: 5,5/10
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abstrakcyjnie potraktowano kwestię amunicji 
– użycie broni palnej więcej niż raz na spotkanie 
wyczerpuje zapas amunicji do niej i już.

Świat pełen przygód?
Jak wynika z powyższego, inaczej niż w stereo-
typowym D&D przygody w Gamma World nie 
będą koncentrować się na zdobywaniu skar-
bów. Bogactwa w odmienionym świecie, w 
którym przetrwanie jest znacznie trudniejsze 
niż w pełnych potworów światach fantasy, nie 
zapewnią bohaterom dostępu do potężnych 
magicznych przedmiotów; nawet jeśli posta-
ciom uda się zdobyć niezwykłe elementy wy-
posażenia, to prędzej czy później zużyją się one 
lub zepsują. Niestety trudno także w oparciu o 
systemową podstawkę tworzyć przygody po-
legające na eksploracji świata. Jego opis został 
bowiem niemal zupełnie usunięty, co w porów-
naniu do starszej wersji systemu muszę uznać 
za wadę. Dostajemy dosłownie jedną stroniczkę 
przykładowych lokacji i garść porad odnośnie 
osadzenia przygód w rodzinnej okolicy graczy. 
Podobnie po macoszemu potraktowano jeden 
z bardziej charakterystycznych elementów sta-
rego Gamma World, tajne stowarzyszenia pra-
gnące odbudować zniszczony świat na wzór 
swego ideału – tutaj autorzy dają nam zaledwie 
po jednym zdaniu o kilku z nich, zdecydowanie 
zbyt mało jak na mój gust. O ile usunięcie innych 
składników, jakie mogliśmy znaleźć w czwarto-
edycyjnym podręczniku (na przykład rozdziałów 
o poziomach technologii czy robotach), można 
przeboleć, to opis świata i tajnych stowarzyszeń 
po okrojeniu zakrawa po prostu na kpinę.

Na szczęście podobnej redukcji nie doczekał 
się systemowy bestiariusz. Owszem, zabrakło 
w nim części stworzeń obecnych w czwartej 
edycji (choć pewnie zobaczymy je w kolejnych 
dodatkach), ale zostało ich naprawdę sporo. Co 

więcej, o ile postacie z regułami D&D kompa-
tybilne są w stopniu mocno umiarkowanym, o 
tyle ich potworni przeciwnicy cieszą się już peł-
ną zgodnością z bestiariuszowymi zasadami. 
Patrząc na rezydentów Księgi Potworów, bez 
problemu można wyobrazić sobie sporą ich 
część w postapokaliptycznych realiach Gam-
ma World, z kolei niemało stworzeń opisanych 
w podręczniku do GW spokojnie odnaleźć się 
może w światach fantasy.

W tworzeniu przygód (i rozgrywaniu starć) 
mogą okazać się pomocne rady i sugestie za-
warte w podręczniku, ale nie zabrakło w nim 
również gotowego scenariusza przygody. 
Forteca Żelaznego Króla (Steading of the Iron 
King) nie oszałamia specjalnie skomplikowa-
ną intrygą, ale jako wprowadzająca przygoda 
powinna sprawdzić się dobrze. Walki z dość 
zróżnicowanymi przeciwnikami toczą się w cie-
kawych (i niebezpiecznych) lokacjach, nagrody 
za pokonanie wrogów będą więcej niż kuszące, 
a Mistrzowie Gry z pewnością docenią nie tyl-
ko dołączenie do podstawki zestawu map, na 
których rozgrywać można wszystkie starcia, ale 
przede wszystkim informacje dotyczące strate-
gii przyjmowanych przez oponentów postaci.

Fast, Furious, Fun
Biorąc pod uwagę zarówno zmiany dokonane 
w zasadach standardowego D&D, rady poda-
wane przez autorów systemu, jak i przykłado-
wą przygodę zamieszczoną w podręczniku, nie 
sposób nie zauważyć, iż w Gamma World ma 
być szybko, brawurowo i grywalnie (że pozwo-
lę sobie posłużyć się hasłem z innej gry). To nie 
jest system do rozgrywania długich kampa-
nii, tworzenia skomplikowanych (czy choćby 
wiarygodnych) postaci bądź rozbudowanych, 
piętrowych intryg – tu ma być akcja, bohatero-
wie mają przeżywać ekscytujące przygody, w 

http://rebel.pl/
http://dnd.polter.pl/Gamma-World-c22714
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Pojęcie czasu intryguje ludzkość od zarania 
dziejów. Czym jest czas? Czy można nad nim 
zapanować? Czy wszyscy odczuwają jego 
upływ tak samo? Od czego to odczuwanie za-
leży? Fantastyka pełna jest rozmaitych speku-
lacji na ten temat, nie brakuje ich również w 
Krawędzi czasu Krzysztofa Piskorskiego.

Główny bohater powieści, Maksym, ucieka-
jąc przed policją trafia do miejsca, w którym 
czas zatrzymał się w XIX wieku, sprawiając, że 

ludzie zapętlili się i wykonują wciąż te same 
czynności. Ta sztucznie stworzona sfera jest 
wieczna, a jej mieszkańcy nie zdają sobie na-
wet sprawy z tego, że trwają. Z fizycznego 
punktu widzenia wszystko wygląda normalnie 
– zakłady przemysłowe, kawiarnie, domy pry-
watne – jednak w gruncie rzeczy nie istnieje 
w niej życie, gdyż prawie wszyscy są zawiesze-
ni w istnieniu, „trwają w momencie”. Zaledwie 
kilka osób zachowało wolną wolę i proszą oni 
przybysza, by pomógł im w walce z Mecha-
nem – inteligentną istotą składającą się z me-
chanicznych części, która ponoć chce zawłasz-
czyć sobie tę krainę.

Krawędź czasu ma bardzo ciekawą i złożoną 
strukturę fabularną, w której po kolei (a zara-
zem i od końca) odkrywamy wydarzenia – Pi-
skorski pomysłowo wykorzystał różne paradok-
sy związane z podróżami w czasie, co pozwoliło 
mu prowadzić akcję dwutorowo, by w kulmina-
cyjnym momencie zespolić ją w jedno. Wraz z 
biegiem fabuły pytań oraz niejasności przyby-
wa, co potrafi jednocześnie dezorientować i fa-
scynować. Lektura może stanowić zagwozdkę 
– wyłapywanie punktów wspólnych pomiędzy 
wątkami nie jest rzeczą łatwą.

W tekst autor wplata sporo przemyśleń eg-
zystencjalnych oraz mądrości z filozofii Dale-
kiego Wschodu. Łączy także w powieści ana-
lizę społeczeństwa (dokładnie odwzorowując 
dziewiętnastowieczne realia) z mitami – w 
głównej mierze tym o Żydzie Tułaczu. Innym z 

motywów przewodnich powieści jest pojęcie 
raju i piekła – pisarz stosuje różne ich określe-
nia oraz przedstawia to, czym te zagadnienia 
są dla poszczególnych osób.

Ciekawie prezentuje się dysonans pomiędzy 
fragmentami historii rozgrywającymi się w 
dziewiętnastowiecznej Polsce a tymi, których 
akcja ma miejsce w sferze poza czasem. Te 
pierwsze, gdyby nie tajemniczy protagonista, 
byłyby przykładem dobrej prozy obyczajowej, 
lustrującej tamte czasy. Natomiast te drugie 
są szaleńczą wędrówką przez krainę, w której 
nie płynie czas, wypełnioną zmaganiami z Me-
chanem oraz refleksjami głównego bohate-
ra. Dodatkowo, co jest sporą zaletą powieści, 
Piskorskiemu udało się tak poprowadzić oba 
wątki, że łączą się bez najmniejszych zgrzytów 
i nieścisłości.

Krawędź czasu to jedna z najciekawszych oraz 
najoryginalniejszych polskich książek, z jakimi 
miałem okazję się zetknąć. Dobrze oraz niety-
powo poprowadzona fabuła wraz z nośnym 
motywem paradoksów czasowych sprawiają, 
że powieść ta naprawdę zapada w pamięć.
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Poniższa rozmowa nie zawiera spoilerów – 
osoby, które nie czytały dotąd Innych pieśni, 
mogą się z nią zapoznać bez obaw.

Staszek ‚Scobin’ Krawczyk: W swoim subiek-
tywnym rankingu literackim przyznałem In-
nym pieśniom notę 9/10, taką samą jak Znie-
wolonemu umysłowi Miłosza oraz Ślubowi 
i Ferdydurke Gombrowicza. Wyżej są tylko 
Bracia Karamazow. Dlaczego? Inne pieśni to 
książka, która coś istotnego we mnie zmieniła, 
dała mi nowe narzędzia myślenia.

Gdybym miał wybrać jedną najciekawszą dla 
mnie płaszczyznę tekstu, byłby to poziom fi-
lozoficzny. Jest on tym bardziej interesujący, 
że z jednej strony utwór bazuje na ontologii 
starożytnych Greków, z drugiej zaś – zgodnie z 
mottem – głęboko czerpie z twórczości Gom-
browicza. Czytanie o walce Form, tak jak u 
twórcy Trans-Atlantyku, może przynieść nie-
mało przemyśleń światopoglądowych.

A co Ciebie w Innych pieśniach 
ujęło najbardziej?

Bartek ‚baczko’ Łopatka: Mnie najbardziej 
zaintrygowała wspomniana przez Ciebie wal-
ka Form – jest to niejako walka charakterów, 
w której nie istnieją kompromisy: ten słabszy 
musi się podporządkować, ulec i zgiąć kolano 
przed silniejszym. Tym samym Dukaj zanego-
wał wolną wolę człowieka – bo czy ma on sa-
moświadomość siebie i swoich celów, czy jest 

jedynie wypadkową silniejszych Form, które 
go otaczają? Równie ciekawym pomysłem 
okazało się założenie, że Arystoteles miał rację 
i wszystko składa się z odpowiednio wymie-
szanych proporcji cząstek żywiołów, co skut-
kuje całkowicie odmiennym rozwojem cywili-
zacyjnym i otwiera przed ludzkością zupełnie 
nowe możliwości.

Staszek: A zatem konstrukcja świata przedsta-
wionego w Innych pieśniach byłaby dwojaka: 
rzeczywistość przyrodnicza ułożona zgodnie z 
myślą Arystotelesa, rzeczywistość istot rozum-
nych – zainspirowana Gombrowiczem. Wycho-
dzi na to, że naprawdę zajmujący jest dla mnie 
ten drugi aspekt (choć i pierwszy doceniam).

Bartek: Czyli wolisz przyprawianie sobie gąb?

Staszek: Istotnie, lubię czytać o gębach. Tak 
już zresztą jakoś mam, że bardzo cenię sobie 
literaturę, która pokazuje ograniczenia naszej 
wolności, wolnej woli. Literaturę, która mówi 
rzeczy niewygodne, ale prawdziwe.

Bartek: Co do wolnej woli – zastanawiałbym 
się, czy ona w ogóle istnieje w Innych Pie-
śniach, bo zakładając, że wpływ Formy układa 
się warstwowo, to nad człowiekiem zawsze 
ktoś będzie górował, ktoś będzie kształtował 
tę jego Formę.

Staszek: Tak, Dukaj świetnie pokazuje, jak inni 
ludzie tworzą nas samych. Nie muszą zresztą 

nad nami górować – wystarczy, że stoją obok. 
Widać to w bohaterach Innych pieśni, którym 
wolna wola nie została dana z góry, którzy mu-
szą o nią walczyć (o ile w ogóle im na niej zale-
ży) i niekoniecznie wygrywają.

No i właśnie, kolejny wątek: co myślisz o posta-
ciach, które pojawiają się na kartach powieści 
Dukaja? I jakie konsekwencje dla kreacji boha-
terów ma walka Form?

Bartek: Bohaterowie kojarzą mi się z postacia-
mi greckich tragedii – sami nie mają dużego 
wpływu (jeżeli w ogóle) na własne życie, bo 
sterują nimi Formy innych (w Grecji – Los/
Przeznaczenie). Sprawia to, że los bohaterów 
nabiera niemało dramatyzmu, a jednocześnie 
prowokuje do zadawania sobie pytań na te-
mat własnych wyborów.

Staszek: Swoją drogą, pamiętasz, jest taka 
scena, w której Hieronim Berbelek pod wpły-
wem nagłego impulsu składa hołd jednemu 
z bohaterów i w ten sposób definiuje Formę 
sytuacji, nadaje kształt niespokojnym myślom 
i wzburzonym emocjom. Gdyby to zrobił kilka 
sekund później, wydarzenia potoczyłyby się 
zupełnie inaczej. Czy można tu mówić o wol-
nej woli, tego nie wiem, jednak wygląda na to, 
że u Dukaja kierują nami nie tylko Formy in-
nych ludzi. Mamy też Formy własne, i od nich 
może tym bardziej nie ma ucieczki.

Bartek: Tylko w tym momencie należałoby 
określić, co wydaje mi się niemożliwe, na ile 
ta Forma jest faktycznie własna, nie będąc wy-
padkową wpływu nań innych Form. To jeden z 
kłopotów z lekturą Innych Pieśni – interpreta-
cja pojęcia wolnej woli zależy od czytającego, 
Dukaj nie określa tego jednoznacznie.

Staszek: Istotnie. A zatem w Innych pieśniach 
mielibyśmy trzy różne rzeczy: Formy innych, 
Formę jednostkową (czasami względnie stabil-
ną – choćby u kratistosów – a czasami bardzo 
wyraźnie kształtowaną przez Formy zewnętrz-
ne) i być może wolną wolę, ale istnienie tej trze-
ciej jest w najlepszym razie niepewne. Ciekawe, 
że to całkiem odwrotna sytuacja niż w naszym 
codziennym doświadczeniu, w którym poczu-
cie wolności wyboru stanowi bodaj składnik 
nieodzowny (pomijając stany wyjątkowe).

Bartek: Na tym właśnie polega odmienność 
utworu Dukaja – postawił na głowie nie tylko 
fizykę oraz prawa rządzące światem, ale także 
całkowicie przedefiniował ludzi; w Innych Pie-
śniach rządzą nimi zupełnie inne zasady moral-
ne, ich percepcja rzeczywistości również jest (z 
naszego punktu widzenia) zniekształcona.
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miejscach Dukaj nie grzęźnie? Na przykład bie-
rze cały szkielet fabularny z epickiej odmiany 
fantasy, przez co losy Hieronima Berbeleka są 
w znacznym stopniu przewidywalne. Być może 
dzięki temu schematowi nie gubimy się wśród 
dziesiątków neologizmów i niezwykłej fizyki 
świata – a może właśnie konwencja epicka nie 
pozwoliła Dukajowi w pełni ukazać złożoności i 
subtelności walki Form. Model fabularny z jed-
nym dominującym bohaterem, wokół którego 
koncentruje się świat przedstawiony, utrudnia 
bowiem stworzenie opowieści wielogłosowej, 
na równych prawach ukazującej zróżnicowa-
ne racje, niepozbawionej ironii i autoironii – a 
chyba w tym właśnie tkwi największy potencjał 
nowożytnej powieści.

Ale to miało być pytanie, nie odpowiedź. Dlate-
go poprzestańmy na ostrożnym stwierdzeniu: 
jeżeli miałbym szukać słabszych stron Innych 
pieśni, to wypatrywałbym ich w sposobie, w 
jaki Dukaj wykorzystuje istniejące konwencje. 
Takie poszukiwania zajęłyby mi jednak sporo 
czasu (trzeba by chyba znów, dość dokładnie, 
przeczytać powieść) i nie umiem powiedzieć, 
co bym znalazł.

Bartek: Póki życia, póty czasu – jestem pewien, 
że książka ta stanowi wyśmienity materiał do 
głębokiej, wieloaspektowej analizy. Trochę 
szkoda, że sam Dukaj nie może się tego pod-
jąć, jak nieraz robił to z innymi dziełami.

Staszek: Trochę tak. Na szczęście liczne dysku-
sje w internecie świadczą o tym, że czytelnicy 
Dukaja nie próżnują. I tym optymistycznym 
akcentem kończąc – dziękuję Ci za rozmowę.

Bartek: I ja dziękuję.

Skomentuj tekst!

Staszek: Przedefiniował człowieka, ale i po-
wiedział o nim coś ważnego, czyż nie? Tak jak 
u Gombrowicza czy Witkacego, przejaskrawio-
ne ukazanie pewnych zjawisk (w tym wypad-
ku walki Form) służy do przedstawienia jakiejś 
istotnej prawdy.

Bartek: Czyli co? Dukaj tworzy dzieła, które 
nadają się jedynie do intelektualnych gierek i 
mącenia w głowie czytelnikom? Człowiek nie-
zainteresowany w takim stopniu metafizyką 
nie ma czego szukać w utworach tego pisarza?

Staszek: Prawda, Dukaja w empikach dosta-
tek, a miłośnicy jego prozy to nie tylko magi-
strowie filozofii – można więc sądzić, że Inne 
pieśni (i inne teksty autora Extensy) są po pro-
stu atrakcyjne czytelniczo. Fabuła, styl: to na te 
kwestie trzeba więc teraz zwrócić uwagę.

No i cóż? Jest-że Dukaj wielkim poetą? A może 
raczej bardzo dobrym pisarskim rzemieślni-
kiem, którego siła w pierwszej kolejności tkwi 
w projekcie intelektualnym, a w drugiej dopie-
ro – w jakości prozy?

Bartek: Nie nazwałbym Dukaja poetą bo choć 
– pomijając wątek metafizyczny – pisze w spo-
sób wyjątkowo dbały i piękny, uważam go 
bardziej za gawędziarza. Nie, to nie krytyka – 
twierdzę, że sposób, w jaki ten pisarz prowadzi 
narrację i opisuje swój świat, urzeka; to jedna 
z niewielu powieści, które chciałbym usłyszeć 
jako audiobook.

Dlatego uważam, że Inne Pieśni to przede 
wszystkim wspaniała opowieść fantastycz-
na – dopiero po odkryciu tego faktu (a może 
dzięki niemu?) można zachwycać się głębszą 
warstwą utworu.

Staszek: To bardzo dobra opowieść, bez wąt-
pienia. Pokazuje ona, że stara dobra epika, 
pisana na setkach stron, z przejrzystą fabułą 
i rozbudowanym światem przedstawionym, 
jest wciąż żywa. Sam Dukaj stwierdzi potem w 
Lamencie miłośnika cegieł, że właśnie takich 
tekstów mu brakuje; pewnie więc napisał to, 
co sam chciał przeczytać.

A jednocześnie mam poczucie, że autor Czar-
nych oceanów kupił mnie nie Berbelkiem i Czar-
noksiężnikiem, nie Ziemią i Księżycem, nawet nie 
skoliodoi i adynatosami, lecz sposobem ujęcia 
relacji między Formami, a także między Formą 
i brakiem Formy (jeśli przyjmiemy, że adynatosi 
reprezentują właśnie ten ostatni). Cóż, trzeba to 
chyba Dukajowi zaliczyć na plus: można go czy-
tać i jako gawędziarza, i jako filozofa.

Pozostała jeszcze jedna kwestia, która mnie 
interesuje: słabości Innych pieśni. Czy jest w 
tej książce coś, co nam się nie podoba? Jakaś 
wada, zadra, którą moglibyśmy wskazać?

Bartek: Cóż, jeżeli można mówić o tym w ka-
tegoriach słabości, to wskazałbym własnie na 
„dukaizm” Innych Pieśni – to wymagająca i 
niełatwa książka, w której to, ile wyciągniemy 
z lektury, zależy od zasobu wiedzy i intelek-
tualnego zaangażowania czytelnika. W zasa-
dzie wydaje mi się, że wszystkie cechy, które 
wymieniliśmy jako zalety prozy Dukaja, mogą 
także zostać potraktowane jako wady.

Staszek: Piękne słowo: „dukaizm”, choć szybka 
kwerenda internetowa pokazuje, że używali go 
już starożytni Grecy. Mniejsza z tym. Ja z kolei w 
swojej ocenie Innych pieśni zmagam się z rolą 
konwencji. Oczywiście, każdy pisarz musi stą-
pać po trupach poprzedników – inaczej byłby 
całkowicie niezrozumiały. Ale czy w niektórych 
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Michał Małysa: Wywiad chciałbym rozpocząć 
pytaniem nie o książki, a o trochę bardziej 
prywatną stronę życia. Mianowicie, jak 
wygląda standardowy dzień jednego 
z najpłodniejszych polskich pisarzy 
fantastycznych?

Andrzej Pilipiuk: Zacznijmy od obalenia tych 
mitów z płodnością. W ciągu dziesięciu lat 
współpracy z Fabryką wydałem 22 książki. Z 
tym że przynajmniej dwadzieścia procent za-
wartego w nich tekstu powstało wcześniej. Pa-
trząc od strony objętości, spokojnie gonią mnie 

Jacek Komuda, Rafał Kosik, Jakub Ćwiek i paru 
innych twórców – ja po prostu piszę ksiązki 
trochę krótsze, a za to więcej. Jacek Dukaj bije 
mnie objętością o parę długości, tylko wydaje 
swoje „cegły” co parę lat i trudno to dostrzec.

Standardowy dzień? Budzę się jak mi w telefo-
nie budzik zawyje, zwlekam się z łóżka, budzę 
córkę i odwożę do przedszkola. Jak wrócę, ro-
bię kawę lub herbatę (a czasem jedno i dru-
gie), siadam na fotelu po Dziadku*, na kolana 
kładę deskę, na deskę laptopa, i próbuję coś 
napisać. Albo szlifuję to, co już napisałem. Po-

tem jadę po córkę, wieczorem czasem jeszcze 
siądę do kompa. W wolnych chwilach wysko-
czę z żonką na zakupy albo męczę się z nawa-
łem korespondencji. Nie robię nic ciekawego 
dla dziennikarzy. Nie piję, nie bzykam czytel-
niczek, nie oddaję się narkomanii, nie terro-
ryzuję sąsiadów. Ubieram się i odżywiam też 
mało ekstrawagancko. O, momencik – suszone 
buraczki jem na sucho. Inni, zdaje się, robią z 
nich zupę.

MM: Twoja książka zostaje wydana. 
Siadasz w fotelu i czytasz ją? Denerwujesz 
się, gdy zauważysz literówkę, której 
nie znalazła korekta?

AP: Czasem sobie „podczytam”, zwłaszcza jak 
piszę ciąg dalszy i muszę sobie to i owo przy-
pomnieć. Jestem dysortografikiem. Podcho-
dzę do literówek zupełnie obojętnie. Gorsze 
są błędy merytoryczne lub moje przeoczenia.

MM: A co chciałbyś powiedzieć ludziom, 
którzy na widok literówki dostają palpitacji 
i uważają, że przeróżne dysfunkcje nie 
zwalniają z obowiązku korzystania ze 
słownika (abstrahując oczywiście od 
treści książek, za których poprawność 
ortograficzną autor średnio odpowiada)?

AP: A niech się ugryzą. Po prostu. Mają palpita-
cje, to wio do kardiologa (albo psychiatry skoro 
to na podłożu nerwicowym), a do czasu ozdro-
wienia niech przestaną czytać skoro im szkodzi. 
Jak się jest chorym, trzeba się leczyć, a nie ma-
rudzić. Mam dysfunkcje i korzystam ze słowni-
ka. W moich książkach nie ma błędów ortogra-
ficznych. Czuwa nad tym poza mną sztab ludzi. 
Poziom korekty i redakcji, także merytorycznej, 
książek Fabryki Słów jest wzorcowy. Nie wiem, 
kto puszcza jakieś durne ploty. Ciągle słyszy się 

o literówkach, a nikt jakoś nie jest w stanie rzu-
cić konkretnym przykładem.

MM: Często określasz siebie jako Wielkiego 
Grafomana. Nie chciałeś nigdy napisać 
czegoś innego niż to, co wydawałeś 
dotychczas, czegoś ambitniejszego?

AP: Wydaje mi się, że osiągnięty poziom w 
pełni zaspokaja moje ambicje. Co niby ambit-
niejszego mam napisać? Może wzorem Jacka 
Dukaja książkę, której nikt nie zrozumie? Już 
napisałem – Norweski dziennik się nazywa. 
Coś innego? Po co? Moi czytelnicy chcą fan-
tastyki. Pracą naukową niech się zajmują mą-
drzejsi ode mnie.

MM: Zawód: pisarz – takie było Twoje 
marzenie od zawsze, prace nad Norweskim 
dziennikiem zacząłeś, będąc nastolatkiem. 
Teraz, kiedy możesz utrzymywać się z 
pisania, nadal sprawia Ci to przyjemność? 
Nie myślisz czasami o rzuceniu pióra w kąt?

AP: Nie zawsze nasz zawód odpowiada wy-
obrażeniom. W moim przypadku w wieku 
11 lat założyłem pewien plan, po czym kon-
sekwentnie go realizowałem. Khm... konse-
kwentnie? Trochę na ślepo się poruszałem, ale 
przyjmijmy, że pokrętnymi drogami dosze-
dłem jednak tam, gdzie chciałem. Jestem pisa-
rzem, utrzymuję z pisania siebie oraz rodzinę i 
nawet kredyt jakoś tam spłacam. Nie mam willi 
ani jachtu, za to mieszkam niedaleko centrum, 
mam cztery tysiące książek na półkach i kupi-
łem sobie szabelkę. Przyjemność? Nie zakłada-
łem przyjemności czerpanej z samego pisania, 
wiec się nie rozczarowałem. Lubię wymyślać, 
lubię, gdy jest gotowe. Zazwyczaj wymyślam 
trochę więcej niż jest potem gotowe.
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Wywiad z Andrzejem Pilipiukiem
Jestem raczej pesymistą
Michał „Thoctar” Małysa, Michał „M.S.” Smętek
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Lech Jęczmyk w swojej książce Trzy końce hi-
storii czyli Nowe Średniowiecze zauważył, że 
dawniej film i literatura pokazywały życie elit i 
prości ludzie do takich zachowań i zwyczajów 
aspirowali. Potem nastąpiło pęknięcie i sztuki 
zaczęły na piedestał stawiać rozmaite szumo-
winy. Jako konserwatysta uważam, że należy 
wyraźnie rozgraniczać czerń i biel, pokazywać 
granice między dobrem i złem, unikać rela-
tywizowania win, unikać modnych szarości. 
Książki przegrywają z telewizją, lepsze wypie-
rane są przez gorsze. Ale ja jednak próbuję. 
Piszę o bohaterach, o jakich chciałbym prze-
czytać oraz takich, których chciałbym spotkać. 
Moje książki pokazują też, że miejsce nieroga-
cizny jest w chlewie.

MM: Z jednej strony narzekasz, że sztuka 
odeszła od pokazywania elit, a z drugiej – 
sam opisujesz społeczność degeneratów na 
czele z imć Wędrowyczem. Trochę daleko 
mu do archetypu kalos kagathos, człowieka 
pięknego i dobrego.

AP: Jakub to satyra. Odnoszę wrażenie, że każ-
dy średnio rozgarnięty czytelnik to dostrzega. 
Po prostu pewne treści trzeba wyrazić w ten, a 
nie inny sposób. To celowo przerysowany ob-
raz rzeczywistości. Jednocześnie Wędrowycz, 
przy całej konwencji opartej na głębokiej ne-
gacji lub ignorowania rzeczywistości przez 
bohatera, też zachowuje pewien wewnętrzny 
spójny kodeks moralny. W wypaczonej rzeczy-
wistości jego wady mogą okazać się zaletami. 
Reszta bohaterów walczy ze swoimi słabościa-
mi, przeciwnościami losu, wrogiem. Czasem 
przegrywają, czasem się w coś wplączą, cza-
sem ulegną pokusie, albo pozwolą, by emocje 
wzięły górę. Ale większości z nich spokojnie 
podałbym rękę.

MS: Rozumiem, że w Twoich utworach 
króluje taka, a nie inna wizja świata, z 
czysto estetycznego punktu widzenia? 
Czy może jednak liczysz na to, że Twoje 
książki chociaż w minimalnym stopniu 
zmieniają rzeczywistość na lepsze – lub 
chociaż takie są w zamierzeniu. Bo niestety 
nie odpowiedziałeś na jedno z moich 
poprzednich pytań.

AP: Dużo to one niestety nie zmienią, ale może 
pokażą komuś alternatywę. Jestem estetą. 
Lubię drewniane chałupki i niektóre meble z 
Ikei też mi się podobają. Podoba mi się jak lu-
dzie ładnie się ubiorą, są czyści, grzeczni, a ich 
obecność nie stanowi obrazy dla nosa.

MS: Przyczepię się też do uwagi, że piszesz 
o bohaterach czy – to już samodzielnie 
dopowiem – antybohaterach, jednym 
słowem: o ludziach. Moim zdaniem raczej 
operujesz schematami (urzędnik unijny – 
zły; nauczyciel – zdegenerowany, o ile nie 
jest spoza systemu; monarchista rosyjski – 
dobry), z łatwością dzieląc ludzi. Tymczasem, 
mimo że szczerze nienawidzisz socjalistów, 
co dzień odprowadzasz córkę do przedszkola 
(typowo socjalistycznego elementu 
społeczeństwa), chociaż jako przedstawiciel 
wolnego zawodu bez problemu mógłbyś 
zajmować się nią w domu. I chwali Ci się 
to. Czy nie jest to potwierdzeniem tezy, iż 
każdy ma coś do powiedzenia i nikt nie ma 
monopolu na prawdę? Z Twoich książek to 
nie wynika, więc ciekaw jestem, czym jest to 
spowodowane.

AP: Zarzuty – dęte! Niemal każdy urzędnik 
jest zły ad definitione. To chyba oczywiste? 
Sam fakt pracy w urzędzie powinien stygma-
tyzować towarzysko. Dziewięćdziesiąt procent 

MM: Skończyłeś archeologię, typowo 
humanistyczne studia. To dość oczywiste, że 
ich kierunek miał wpływ na Twoją twórczość.

AP: To trochę inaczej. Zawsze interesowałem 
się archeologią, dlatego wybrałem ten kieru-
nek studiów. W ich trakcie nie tylko pogłębi-
łem zainteresowania i poznałem nowe cie-
kawe kierunki natarcia, ale także poznałem 
metody ułatwiające poszukiwania tekstów 
źródłowych i informacji przydatnych podczas 
pisania. Teoretycznie miało mi to pomóc w pi-
saniu prac naukowych, ale jakoś tak się złoży-
ło, że wykorzystuję je głównie w beletrystyce. 
Wpływ miało ogólnie zainteresowanie historią 
i realiami życia w dawnych epokach. Bez stu-
diów archeologicznych pisałbym podobnie – 
tylko pewnie gorzej.

MM: Nie uciekasz jednak od innych tematów 
– choćby w cyklu Kuzynki sporo było 
nawiązań do chemii. Zwykły research i to, co 
pamiętasz ze szkoły, czy może konsultowałeś 
się z profesjonalistami?

AP: Trochę interesowałem się alchemią i jej 
historią. Te pozaszkolne obrzeża chemii też 
nie są mi obce. Oczywiście wszystko, co się 
dało, było sprawdzane w literaturze naukowej 
i konsultowane z grupką czytelników, którzy 
zajmują się tym zawodowo i w razie czego go-
towi są udzielić mi pomocy lub wskazówek. W 
szkole nas takich rzeczy nie uczyli.

Michał Smętek: Do tekstów przemycasz swoje, 
często kontrowersyjne, poglądy na temat spo-
łeczeństwa, gospodarki czy edukacji. Dlacze-
go tak chętnie obnażasz się ze swoich poglą-
dów na łamach tekstów? Sądzisz, że są przez 
to atrakcyjniejsze literacko, wietrzysz „tanią 
sensację” czy może wierzysz w jakąś misję?

AP: Dla kogo kontrowersyjne, dla tego kontro-
wersyjne. Bohaterowie myślą podobnie jak ja. 
Zakładam, że moi czytelnicy te poglądy po-
dzielają albo tolerują. Gdyby im to przeszka-
dzało, czytaliby co innego.

MM: Nie było nigdy z powyższych powodów 
problemów z redaktorami?

AP: Życie niesie pewne problemy natury or-
tograficzno-ideologicznej. Raz się jedna pani 
redaktor uparła, by słowo Bóg zapisywać małą 
literą. Zrobiłem awanturę i pomogło. Drażni 
mnie, że korekta słowo niemiec* uparcie po-
prawia mi, by było wielką literą, ale podobno 
tak wymaga słownik. Słownik słownikiem, ale 
skoro wywołali wojnę...

MM: W jednym z felietonów opublikowanych 
na Portalu Literackim napisałeś, że 
pokładasz sporo nadziei w młodzieży z 
terenów wiejskich. W trzecim tomie cyklu 
Kuzynki wychwalasz życie bliżej natury, nie 
wspominając już o całej otoczce niezwykle 
popularnego Jakuba Wędrowycza. Sam 
urodziłeś i wychowywałeś się w mieście.

AP: Po prostu ludzie, którzy myślą, a żyją na 
wsi – będą bardziej zdeterminowani na od-
niesienie sukcesów. Wieś niestety ogłupia, ale 
miasto rozleniwia.

MS: W Twoich książkach widoczna jest czarno-
biała wizja świata. Czy jest to spowodowane 
rozrywkowym charakterem tekstów, czy sam 
tak postrzegasz rzeczywistość?

AP: Jestem raczej pesymistą. Wokół siebie wi-
dzę masę świństwa, draństwa i zbydlęcenia. 
Dlatego sam staram się być w porządku wo-
bec wszystkich i tacy też są moi bohaterowie. 
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gorsza, społeczeństwo mamy strasznie mało 
odporne na manipulacje. Efekt niewiedzy po-
łączonej z cyniczną propagandą widać wokoło 
– nawet Ty byłeś przekonany, że przedszkola 
to rozwiązanie socjalistyczne.

Co do systemu – dobre lub pozornie dobre 
rozwiązania pojawiają się w różnych dziw-
nych miejscach. Na przykład sowieci i naziści 
wprowadzili wczasy pracownicze. Biedni (ale 
koniecznie prawomyślni!) robole mogli dzięki 
temu zawieźć swoje anemiczne żony i skrofu-
liczne dzieci nad morze czy w góry. Z pozoru 
pomysł cool, choć autorzy trochę nie tego. 
Możemy sobie powiedzieć: pal diabli niem-
ców*, nie ma co wybielać, ale przyznajemy: 
sowieci wymyślili coś dobrego i pożyteczne-
go. A potem rzut oka do statystyki i okazuje 
się, że w krajach wolnego świata więcej lu-
dzi miało własne dacze, niż sowieci stworzy-
li miejsc w ośrodkach wczasowych, a więcej 
Anglików i Szwedów pływało latem własnymi 
żaglówkami, niż było miejsc w kajutach nazi-
stowskiego Steubena! Możemy powiedzieć, 
że Gierek wprawdzie zadłużył Polskę, ale ile 
bloków mieszkalnych za tę kasę zbudował! A 
potem się okazuje, że przedwojenne „zasoby 
substancji mieszkaniowej” nadal biją gierkow-
skie dokonania o kilka długości, a gdy u nas 
powstawały blokowiska, w RFN budowano 
rocznie więcej domków jednorodzinnych. I tak 
jest na każdym kroku.

MS: Jak przedstawiają się Twoje przyszłe 
plany wydawnicze?

AP: W tej chwili pracuję nad zakończeniem 
cyklu Oko Jelenia. Mam gotowy spory kawa-
łek kolejnego zbioru opowiadań „bezjakubo-
wych”. W planach jest siódmy tom przygód 
Wędrowycza i drugi tom opowieści o war-

szawskich wampirach. Przez najbliższy rok 
będę pisał w wariackim tempie.

MS: Dlaczego zarzuciłeś pisanie kontynuacji 
serii Pan Samochodzik i ...?

AP: To była bardzo dobra fucha. Przez kilka lat, 
dzięki pisaniu tej kontynuacji, mogłem przeżyć, 
miałem za co dokończyć studia, pojechałem z 
Ojcem* do Norwegii. Miałem dochody, mogłem 
w wolnych chwilach pracować nad swoimi tek-
stami. Jednak zdecydowanie wolę tworzyć 
własne fabuły, wysyłać na „questy” własnych 
bohaterów. Poza tym napisałem 19 tomów kon-
tynuacji. Jak na jednego człowieka to dużo.

MS: Wspominałeś przy jakiejś okazji, że 
zamierzasz stworzyć polską odmianę 
steampunku. Czy mógłbyś przybliżyć zamysł 
i zdradzić, czy powstaje już jakaś książka w 
tej konwencji?

AP: To na razie plany. Przeczytałem już sporo lite-
ratury historycznej, ale ciągle jeszcze długa pół-
ka przede mną. Parę lat minie, nim będę gotów.

Skomentuj tekst!

*Zachowano oryginalną pisownię autora 
wypowiedzi

urzędników zajmuje się wyłącznie rozwiązy-
waniem wydumanych problemów, które sami 
generują. Płacimy sześciuset tysiącom ludzi 
za przeszkadzanie innym w pracy i kosztowne 
wytwarzanie metrów sześciennych całkowicie 
zbędnej makulatury. Szkoła też jest zła. Skąd 
to wiemy? Bo jest obowiązkowa. Gdyby była 
dobra i pożyteczna, obowiązek szkolny byłby 
zbędny. Każdy by chętnie chodził, a jakby nie 
chciał, to myślący rodzice by go tam za kudły 
zawlekli. Przymus z reguły oznacza szwindel. Z 
nauczycielami degeneratami miałem w życiu 
styczność o wiele za często. Stąd, doceniając 
pożytki płynące z instytucji przedszkola, je-
stem zażartym i całkowitym przeciwnikiem 
obowiązku przedszkolnego, którego pomysł 
co jakiś czas wraca czkawką.

Rosyjscy monarchiści występujący w Norwe-
skim dzienniku to potwornie cyniczna ban-
da kombinatorów. Trochę się maskują, ale 
bohater, choć los skazuje go na współpracę, 
rozgryza ich grę już w drugim tomie – stąd 
zresztą tytuł Obce ścieżki. Ja osobiście klasy-
fikuję sobie ludzi oddzielając od razu pewną 
kategorię typków, z którymi nie przewiduję 
żadnych kontaktów. Jeśli z jakiegoś powodu 
im podobni pojawiają się w mojej prozie, to 
stanowią element tła lub drobny cierń, który 
wbija się bohaterom w stopę. W naszym świe-
cie też funkcjonują kapusie, ścierwa, pasożyty, 
dresiarze, etc.

Przedszkola w dzisiejszej formie były znane 
pod koniec XVIII wieku - zanim komukolwiek 
zamarzył się socjalizm (wcześniej funkcjono-
wały ochronki). Pierwsze na ziemiach polskich 
tworzyli filantropi i kapitaliści w latach 30. XIX 
wieku! Zresztą prowadzam do przedszkola pry-
watnego, bo przypomnę, że państwo mimo 
szumnych deklaracji nawet za najczerwieńszej 

komuny nie było w stanie zapewnić miejsc 
wszystkim chętnym w swoich placówkach. I 
całe szczęście – dzięki temu dziś można wyszu-
kać placówkę o niebo lepszą niż te, do których 
uczęszczałem przez trzydziestu laty. Gdybym 
sądził, że przedszkole dziecku szkodzi, to by nie 
chodziło. Musiałbym się nagimnastykować, ale 
jakoś by się zapewniło córce opiekę. Oczywiście 
są ludzie, dla których zajmowanie się dzieckiem 
to posadzenie go przed TV na osiem godzin, ale 
mi z nimi nie po drodze.

Co do tego, że bez problemu można się zająć 
– to jak słyszę takie teksty mam ochotę od-
winąć się i dać w japę raz a dobrze. W domu 
PRACUJĘ. Wolny zawód wbrew temu co sądzi 
ogół JEST PRACĄ. Co to jest praca? Ano taka 
czynność, na której trzeba się skupić, by ją 
wykonać. To nie są wieczne wakacje. Pisanie 
książek wymaga kilku-, kilkunastogodzinne-
go skupienia. To nie tylko klepanie w klawisze. 
To także – a może nawet przede wszystkim – 
praca koncepcyjna, rysowanie schematów na 
kartkach, sprawdzanie detali w książkach, lek-
tura artykułów i prac naukowych. Muszę sobie 
ten czas zapewnić i wygospodarować. Znam 
dziewczynę, która, by zdobyć czas na pisanie, 
wstaje o piątej rano.

Każdy ma coś do powiedzenia, problem w tym, 
że nie wszystkich warto słuchać, bo niestety 
istnieje odsetek ludzi nawet poczciwych, ale 
pieprzących głupoty. Ogranicza nas dostęp do 
informacji, stąd też nie posiadamy prawdy, a 
jedynie jej przybliżenia. Im głębiej grzebiemy, 
tym pełniejszy obraz zdobywamy, ale nie każ-
demu chce się grzebać. Większość zadowala 
się półprawdami, ćwierćprawdami lub kłam-
stwami. Niestety liczba nieświadomych kłam-
ców, kłamców i patologicznych kłamców w 
naszym społeczeństwie jest przerażająca. Co 

http://ksiazki.polter.pl/Wywiad-z-Andrzejem-Pilipiukiem-c22751


Tura podzielona jest na kilka faz, które skła-
dają się na łatwy do zapamiętania akronim 
„DRZeWO”:
– Dobieranie kart – dobieramy na rękę do sze-
ściu kart;
– Rzucanie kostką – jeśli nasz zawód generuje 
zmienny dochód / czas wolny lub jeżeli chce-
my wyrzucić ze swojego pokoju nieproszo-
nych gości (o czym szerzej za chwilę);
– Zapraszanie gości – w tej fazie możemy za-
prosić do pokoju gościa, który pomoże nam 
się wyluzować lub podrzucić nielubianemu 
sąsiadowi jakiegoś party-brejkera;
– Wolny czas – możemy go wykorzystać na Za-
kupy lub rozmaite Czynności;
– Odrzucanie kart – jeśli w tej fazie mamy na 
ręku sześć lub więcej kart, musimy odrzucić 
ich tyle, by zostało nam pięć, ewentualnie mo-
żemy odrzucić dowolną ich liczbę, ale musimy 
zostawić na ręku przynajmniej jedną.

Impreza u Bogdana
Jak nietrudno się domyślić, sercem gry są fazy 
Zapraszania osób i Wolnego czasu. W pierw-
szej możemy zagrywać karty Osób (zielone) – 
gość przyjdzie do naszego pokoju, jeśli w rzu-
cie k6 otrzymamy wynik równy przynajmniej 
3, ewentualnie możemy podesłać innemu 
graczowi jakiegoś zgreda obniżającego mu 
Luz – ci są zdecydowanie bardziej towarzyscy 
i nie wymagają żadnego rzutu kośćmi. Pozbyć 
się ich można dopiero w kolejnej turze, pod-
czas fazy Rzucania kostką. Wymaga to uzyska-
nia wyniku równego przynajmniej 4, ale przy 
sprzyjających okolicznościach, zamiast od-
rzucać takiego delikwenta na stos kart zuży-
tych, możemy podrzucić go, jak kukułcze jajo, 
innemu graczowi – w ten sposób niechciany 
Gość może krążyć przez całą rozgrywkę. W 
drugiej z nich możemy wybrać się na Zakupy 
(co kosztuje nas jeden czas wolny, niezależnie 
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Bycie idiotą, jak stwierdził niegdyś Forrest 
Gump, to ciężki kawałek chleba. Gdyby wie-
dział, ile wysiłku i ciężkiej pracy trzeba włożyć 
w wyluzowanie się, przestałby narzekać. Wła-
śnie o tym trudnym i odpowiedzialnym zajęciu 
opowiada wydana przez firmę LocWorks nie-
kolekcjonerska gra karciana Chez Geek. Lekki, 
imprezowy tytuł, skierowany raczej do osób 
szukających szybkiej i niezbyt skomplikowanej 
rozrywki niż do graczy preferujących bardziej 
mózgożerne tytuły. Ci ostatni mogą ją potrak-
tować co najwyżej jako przerywnik pomiędzy 
bardziej wymagającymi pozycjami.

Jak na party game przystało, Chez Geek nie za-
wiera zbyt wielu kluczowych elementów, które 
mogłyby się pogubić podczas zakrapianej im-
prezy w jakimś pubie. Solidne pudełko (przed-
stawiające budynek, w którym kwitnie bujne 
życie towarzyskie), skrywa zestaw kart, pojem-
nik z żółtymi pchełkami służącymi do oznacza-

nia zmiennych efektów niektórych kart, dwie 
sześciościenne kostki, uśmiechniętą żółtą kulkę 
(niespodziankę zapowiadaną na spodzie pu-
dełka) i instrukcję - dwustronnie zadrukowaną 
kartką A4. Mógłbym się przyczepić jedynie do 
ostatniego elementu. Karty są solidne i odpor-
ne na ścieranie, żetony-pchełki wygodne w 
użyciu, kulka z gąbki dobrze zapycha pudełko 
i zapobiega przewalaniu się zawartości (fakt, że 
jest w nim sporo wolnego miejsca użytkownicy 
z pewnością docenią w momencie dokupienia 
dodatków), zaś psychodeliczne kolorki kostek, 
choć przy słabszym oświetleniu mogą utrud-
niać odczytywanie wyników, dobrze wpisują 
się w imprezowy charakter gry.

Jest Chez Geek, jest impreza
Gra określana jest przez wydawcę jako symu-
lator życia towarzyskiego. Każdy uczestnik 
losuje na początku kartę zawodu, określającą 
nie tylko, czym zajmuje się na co dzień jego 
postać, ale także: ile zarabia, jaką ilością wol-
nego czasu dysponuje oraz, jak trudno jest 
jej się całkowicie wyluzować (czytaj: ile Punk-
tów Luzu musi zgromadzić, by wygrać). Te 
trzy współczynniki są w pewnym stopniu od 
siebie zależne – bardziej dochodowe zajęcia 
zostawiają mniej czasu wolnego, mniej wy-
magające są gorzej płatne, ale i nie stresują aż 
tak bardzo. Niektóre zawody nie dają stałego 
dochodu / czasu wolnego, tylko zmienną war-
tość, określaną na początku każdej tury gry.

Chez Geek
Everybody, be cool. You – be cool
Adam Waśkiewicz
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dobrze wyjaśnia je FAQ zamieszczony na stro-
nie wydawcy), niewielka dawka losowości, hu-
mor i życiowa tematyka, krótki czas rozgrywki 
– wszystkie te cechy czynią szegika pozycją 
bardzo dobrą dla casualowych graczy. O ile, 
oczywiście, nie zniechęci ich cena – za niewie-
le więcej niż jej połowę można już bowiem 
znaleźć przynajmniej kilka imprezowych gier 
godnych uwagi.

+ humor, proste zasady, wykonanie
– miejscami niejasna instrukcja, nieco zbyt wy-
soka cena, odwołania do kart których nie ma 
w zestawie

Dziękujemy wydawnictwu LocWorks i sklepowi 
Luzodajnia za udostępnienie gry do recenzji.

Ocena recenzenta: 6/10

Skomentuj tekst!

Typ gry: karciana, imprezowa
Seria wydawnicza: Chez Geek
Tytuł: Chez Geek
Projektant: Jon Darbro
Ilustracje: Alain H. Dawson, Jack Elmy, John 
Kovalic, Philip Reed
Wydawca: LocWorks
Wydawca pierwotny: Steve Jackson Games
Data wydania: 15 grudnia 2009
Liczba graczy: od 2 do 9 osób
Wiek graczy: od 18 lat
Czas rozgrywki: ok. 30-60 minut
Cena: 69,90 zł

od tego, ile rzeczy – kart niebieskich – zamie-
rzamy nabyć) lub poświęcić nasz czas na sze-
reg Czynności (karty czerwone) – uciąć sobie 
drzemkę, pograć na komputerze albo wybrać 
się na koncert ulubionego zespołu. Wszystko 
to, oczywiście, pod warunkiem, że na realiza-
cję swoich zamierzeń wystarczy nam nie tylko 
czasu, ale i środków – o ile na regenerowanie 
sił smaczną (no, niekoniecznie) i pożywną (też 
nie za bardzo) Zupką w proszku stać nawet 
biednego doktoranta, o tyle na wypasionego 
Playboxa 720 pozwolić sobie mogą jedynie 
nieliczni. Każda z takich kart daje nam odpo-
wiednią ilość Punktów Luzu – po zgromadze-
niu odpowiedniej ich liczby jedna z postaci 
wygrywa grę.

Na pierwszy rzut oka gra wyłaniająca się z 
powyższego opisu musi być tragicznie wręcz 
statyczna i monotonna – dobieramy karty, 
zapraszamy gości, robimy zakupy czy co tam 
innego, odrzucamy karty i następny proszę. 
Na szczęście oprócz przybliżonych powyżej 
rodzajów kart są jeszcze te oznaczone jako Za-
wsze (pomarańczowe), które umożliwiają nam 

skuteczne krzyżowanie szyków współgraczom 
– koledze planującemu poobiednią drzemkę 
zakłócimy ją Alarmem samochodowym, są-
siadowi, który kupił kilka cennych gadżetów 
zapewnimy wizytę Włamywacza, etc. Niektóre 
karty mogą działać zarówno jako krok na dro-
dze do osiągnięcia Nirwany wyluzowania, jak i 
element psucia planów konkurencji – karty TV 
dają zaledwie jeden Punkt Luzu, ale możemy 
dzięki nim anulować inne Czynności zagrywa-
ne przez współgraczy – zamiast wybrać się na 
przykład na sesję ulubionego erpega spędzą 
czas wpatrując się w, jak to określił Stephen 
King, „szklany cycek”.

Koniec imprezy, nie ma takiego grania!
Niewątpliwym atutem Chez Geek jest humor. 
Zabawne ilustracje i opisy na kartach mogą 
niejednokrotnie wywoływać u graczy salwy 
śmiechu. Sam humor to jednak zbyt mało, by 
gra mogła zasłużyć na najwyższe noty. Także 
cena (około 70zł) za grę, która nie zajmuje wię-
cej niż pół godziny i nie ma zbyt wysokiego 
replayability wydaje się nieco wygórowana. 
Trudno więc potraktować produkt wydawnic-
twa LocWorks jako pozycję obowiązkową. Po-
mimo świetnych grafik Johna Kovalica i bardzo 
dobrego tłumaczenia nie przypuszczam, by 
większość planszówkowców grywała weń czę-
ściej niż sporadycznie. Pewnym minusem jest 
także niewielka liczba dostępnych zawodów i 
odwołania do kart, których nie uświadczymy 
w pudełku – dostępne były bowiem wyłącznie 
w przedsprzedaży lub pojawią się dopiero w 
dodatkach. Natomiast Chez Geek na pewno 
sprawdzić się może jako planszówkowy „lodo-
łamacz”, tytuł wprowadzający dla laików, na 
których cięższe gry z mnóstwem elementów 
i rozbudowaną mechaniką mogą działać za-
straszająco. Proste zasady (mimo, że momen-
tami niezbyt jasno wyłożone w instrukcji, to 

http://www.chezgeek.pl/blog/zasady/
http://www.chezgeek.pl/blog/zasady/
http://www.chezgeek.pl/
http://www.luzodajnia.pl/sklep/?p=10
http://planszowki.polter.pl/Chez-Geek-c22371
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graczy, dopóki nie dotrą do nich bohaterowie. 
Odkrywanie nowych terenów premiowane jest 
punktami doświadczenia. Karty są wystarcza-
jąco duże, by zmieściły się na nich nawet trzy 
lokacje. Ilość pól, które można odwiedzić, jest 
znacznie większa niż ilość kart planszy. Dodat-
kowo poszczególne karty zróżnicowane są tez 
pod względem siły spotykanych tam przeciw-
ników. Im trudniejszy teren, tym mocniejszy 
przeciwnik.

Plansza jest najbardziej widocznym i najcie-
kawszym odejściem od schematu Talizmanu. 
Niestety ilustracje, jakimi ozdobiono poszcze-
gólne lokacje, stoją na bardzo różnym pozio-
mie. Znajdziemy tam przyzwoite planszowe wi-
doczki, jak i paskudne obrazki wyglądające jak 
efekt gimnazjalnych zajęć plastycznych.

Na kartach tej samej wielkości umieszczono 
również statystyki i opisy postaci, którymi mo-
żemy grać. Od razu widać, że autor miał do czy-
nienia z grami RPG. Mam wrażenie, że starał się 
on połączyć ogromne możliwości gier fabular-
nych w odwzorowywaniu świata z umowno-
ścią gier planszowych. Dostaliśmy tym samym 
planszówkę z bardzo rozbudowanym mechani-
zmem tur i faz oraz postaci z wieloma współ-
czynnikami i umiejętnościami. Każda postać 
posiada takie cechy, jak: siła, zręczność, magia, 
punkty energii, punkty umiejętności, zaklęcia, 
klasę, aparycję oraz zestaw umiejętności zmie-
niający się w zależności od osiągniętego po-
ziomu. Karta postaci jest całkiem spora, a i tak 
nie zmieściły się na niej wszystkie umiejętności, 
jedna wspólna została wpisana w instrukcji, a 
nie na kartach bohaterów. Sprawia wrażenie, 
jakby była dodana gdy większość elementów 
była w druku.

Co jakiś czas na rynku pojawia się kolejna gra 
przygodowa, w której gracze, prowadząc śmiał-
ka lub grupę śmiałków, wędrują przez fanta-
styczne miejsca, zabijają potwory i zbierają 
skarby. Jednym słowem gra fabularna na plan-
szy. Najbardziej znana to oczywiście Talizman, 
który w Polsce ukazał się pierwotnie pod nazwą 
Magia i Miecz. Wielu jej następców wykorzy-
stywało znane z niej rozwiązania. Gracze, sia-
dając do kolejnej przygodówki, porównywali 
(i porównują) ją z MiM. Gry takie, choćby ich 
twórcy nie chcieli, będą porównywane z Tali-
zmanem. Stosunkowo niedawno pojawił się na 
rynku Dragon’s Ordeal, na pierwszy rzut oka to 
kolejny produkt czerpiący garściami pomysły z 
Magii i Miecza. Jak wypada po bliższym zapo-
znaniu się z nim? Zapraszam do lektury.

Pudełko jest mniejsze od standardowych, ale 
i tak całkiem spore. Wewnątrz bardzo dobrze 
mieszczą się wszystkie elementy. Po rozgrywce 
nie ma problemu z ich złożeniem, ani nie wysy-
pują się one z opakowania, ani nie przesuwa-
ją swobodnie w pudełku. Wydawca nie dodał 
wprawdzie wytłoczki, ale wydaje się ona tutaj 
całkowicie zbędną. Wystarczy, że umieścimy 
elementy w woreczkach strunowych. Po szyb-
kim przeglądzie zawartości pudełka wrażenie 
podobieństwa do Magii i Miecza pozostaje, 
a jednocześnie widać, że gra nie jest zwykłym 
klonem, lecz dużo bardziej rozbudowanym 
produktem. Więcej współczynników, więcej ro-
dzajów kart, zupełnie inny typ planszy.

Jakie skarby czekają na dzielnych bohaterów?
Co konkretnie znajdziemy w środku? Duże karty 
postaci, duże elementy planszy, kilka różnych ta-
lii kart (wydarzenia, czary, misje, nagrody, ekwi-
punek i finałowy smoczy szlak), żetony monet i 
znaczników współczynników, karty współczyn-
ników w dwóch wersjach, kartonowe pionki bo-
haterów, kostki k6 wykonane specjalnie dla gry, 
podstawki i oczywiście instrukcję.

Od razu widzimy, że w grze nie ma planszy ta-
kiej, jaką znamy z wielu podobnych gier. Za-
miast tego jest 20 dobrze wykonanych, dużych 
kart mapy, to z nich tworzymy planszę. Roz-
kładamy przed grą w dowolny kształt, nieko-
niecznie tworzący prostokąt. Część z nich jest 
odkryta, ale większość pozostaje nieznana dla 

Dragon’s Ordeal
Prawie jak déjà vu 
Paweł „Szept” Furman

Komentarz Petry:
Warto zauważyć, że wśród dostępnych 15 
bohaterów jest tylko jedna postać kobieca. 
Taka proporcja musi dziwić nie tylko dlatego, 
że zamieszczenie postaci czarodziejki, 
zwiadowczyni czy najemniczki (zamiast 
czarodzieja, zwiadowcy czy najemnika) 
zwiększyłoby target gry, ale także dlatego, 
że w przywoływanych przez Szepta 
przygodówkach, do których Dragon`s 
Ordeal nawiązuje formą: Talizman, Magia 
i Miecz czy Runebound, ta proporcja jest 
dużo korzystniejsza.
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karty Zaklęć są kolorowe. Na niektórych z nich 
nadmierne użycie funkcji stroke (pogrubione 
obramowanie każdej litery) sprawia, że dostają 
dodatkowe minusy do wyglądu. Wspólną cechą 
je łączącą są paskudne rysunki. To już nie są pra-
ce z lekcji plastyki, ale szkice wykonywane na 
kolanie. W niektórych przypadkach trzeba się 
chwilę przyglądnąć, by dociec, co autor chciał 
nam pokazać. Taka jakość grafik mogła być ak-
ceptowana w grach wydawanych w latach 90. 
ale obecnie sprawia, że ocena produktu leci w 
dół. Zupełnie zbędny jest również flavor tekst 
na nich umieszczony, często brzmiący jak cyta-
ty z pulpowych cykli fantasy.

Te uwagi dotyczące wyglądu kart jednak zupełnie 
nie dotyczą kart Magicznego Więzienia. Biorąc je 
do ręki, ma się wrażenie, że pochodzą z zupełnie 
innej gry. Kolorowe, zupełnie inny layout, ładne 
estetycznie umieszczone grafiki, czcionka bez 
dodatkowych ozdobników. Pytanie do wydawcy, 
dlaczego wszystkie karty tak nie wyglądają?

Gra drogi
Oczywiście krążenie po planszy musi mieć jakiś 
cel, inaczej szybko by się znudziło. W Dragon’s 
Ordeal możliwych sposobów zakończenia gry 
jest kilka. Dłuższy i często bardziej męczący, to 
dotarcie do Uwięzionego Smoka i zabicie go. 
By tego dokonać, gracze muszą zebrać ma-
giczne smocze artefakty i pokonać przeciwni-
ków broniących dojścia głównego przeciwni-
ka. Jeśli przyszła ci czytelniku właśnie na myśl 
ścieżka do Korony władzy w Talizmanie, to nie 
jesteś osamotniony w swoich odczuciach. Jest 
też wersja uproszczona, w której nie pokonu-
jemy ścieżki niebezpieczeństw prowadzącej 
do Uwięzionego Smoka, ale spotykamy gada 
tuż za wejściem do więzienia.

Jest wreszcie trzecia wersja zakończenia gry, w 
której nasi dzielni śmiałkowie za nic mają ratowa-
nie świata przed czającą się bestią i chcą po pro-
stu zdobyć dla siebie wszystkie smocze artefakty, 
nie zawracając sobie głowy finałową walką.

Dodatkowo na karcie znajduje się koszt pod-
niesienia każdego ze współczynników. Nim 
jednak zapłacimy odpowiednią ilość punktów 
doświadczenia za taki rozwój, musimy sięgnąć 
do odpowiedniej tabelki w instrukcji, gdyż w 
pewnym momencie nasz koszt rozwoju, ten 
wskazany na karcie, zwiększa się o modyfikator 
z tabelki. Instrukcja zawiera zresztą jeszcze kil-
ka innych tabelek, do których będziemy musie-
li się odwoływać, najczęściej podczas walki. Dla 
poprawienia płynności gry w pudełku znajduje 
się skrót zasad zawierający m.in. spis faz tury 
oraz walki i wspomniane różnorakie tabelki.

Grafiki na kartach postaci są w większości do-
bre i nie można im nic zarzucić, jednak i wśród 
nich znalazło się kilka takich, które w profesjo-
nalnej grze znaleźć się nie powinny.

Dragon’s Ordeal oferuje dwa sposoby prowa-
dzenia statystyk postaci. Mamy do wyboru kar-
tę z rzędami cyfr i współczynnikami, na której 
przy pomocy żetonów zaznaczamy aktualny 
poziom cechy (niestety żetony są nieco większe 
od pól na karcie, jeśli więc kilka sąsiadujących 
ze sobą współczynników ma taka samą wartość 
dochodzi do małych przepychanek). Jeśli nie 
odpowiada nam ten sposób, możemy skorzy-

stać ze specjalnych kart postaci i wypełniać je 
jak w tradycyjnych grach RPG ołówkiem.

Miejsce na planszy oznaczamy przy pomocy 
kartonowych obrazków bohaterów umieszczo-
nych w plastikowych podstawkach. Pionki te 
są wykonane z dobrej jakości kartonu i dobrze 
trzymają się w plastikowych zaciskach.

W kilku przypadkach autor użył hermetycz-
nych żartów (Babdyl, ork majtański), zapewne 
zaczerpniętych z sesji i gier ze znajomymi. Nie 
rażą one, ale odnosi się wrażenie, że dla pew-
nych grup bliższych wydawcy są to zapewne 
bardziej czytelne żarty.

Pisałem już, że w zależności od pola, na jakim 
spotykamy wroga, różna jest jego siła, różna 
jest też nagroda za jego pokonanie. W zależ-
ności od terenu, na jakim walczymy, dostajemy 
trofeum z jednej z trzech talii kart. Oczywiście 
im trudniejszy przeciwnik, tym lepsza nagroda.
Karty nie są wydrukowane na papierze karcia-
nym, ale nie będziemy też ich używali jak stan-
dardowych kart, dlatego jakość jest całkiem za-
dowalająca. Dziwi natomiast ich zróżnicowanie 
pod względem składu i użytych kolorów. Więk-
szość kart jest czarno-biała, ale na przykład 
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Księga wiedzy tajemnej
Na koniec jeszcze jedna krytyczna uwaga na 
temat instrukcji. Wydawcy zabrakło porząd-
nego korektora, który wykonałby pracę jak 
należy. W tekście zdarzają się błędy, nie jest 
ich dużo, jednak rażą. Natomiast dwa z roz-
wiązań edytorskich należy uznać za kuriozal-
ne. Podczas gdy opis alternatywnych celów 
gry znajduje się na końcu instrukcji, to opis 
głównego celu został upchnięty tuż po fabula-
ryzowanym wstępie (bo opowiadaniem tego 
nazwać się nie da), a przed głównym tekstem 
instrukcji. Drugą ciekawostką jest słownik po-
jęć wrzucony na ostatniej stronie okładki tuż 
nad stopką. W pierwszym momencie uznałem, 
że cała strona jest listą płac - dopiero poszuki-
wanie wyjaśnienia, czym w grze jest petryfika-
cja (próżno tego szukać na kartach, które efekt 
ten wywołują), odnalazłem wyjaśnienie tego 
terminu w tym krótkim słowniku, sprawiają-
cym raczej wrażenie wyciągu z zasad.

Przypadek Talizmanu i gier przygodowych 
przypomina mi nieco przypadek Monopoly 
i jego klonów. Pomimo narzekań na prostotę 
czy wręcz prostactwo Monopoly, gra utrzy-
muje się od lat na rynku, a jej konkurenci 
pozostają tylko w pamięci (bo na stołach już 
rzadziej) planszówkowych geeków. Magia i 
Miecz pomimo wielu już lat na karku dzięki 
prostym zasadom (nawiasem mówiąc plansza 
MiM i ruch po niej jest dość podobny do Mo-
nopoly) i odświeżeniu przez wydawcę może 
znów zawojować stoły.

Jeśli ktoś zetknął się z Magią i Mieczem, Dra-
gon’s Ordeal wyda mu się jej rozbudowaną do 
przesady wersją. Nie oznacza to jednak, że gra 
nie jest warta uwagi, można ją polecić komuś, 
kto dopiero zaczyna zabawę z grami przygo-
dowymi i nie jest skażony MiM-em. Jeśli nie 

będzie porównywał i doszukiwał się podo-
bieństw pomiędzy tymi dwiema grami, może 
bawić się dobrze, przynajmniej do czasu aż 
pozna lepszą grę.

Ocena recenzenta: 5,5/10

Skomentuj tekst!

Typ gry: przygodowa
Tytuł: Dragon’s Ordeal
Ilustracje: Marta Stawrowska
Wydawca: Raku Games
Data wydania: 2009
Liczba graczy: 2-6
Wiek graczy: od 12 lat
Czas rozgrywki: 2-3 godz.
Cena: 149 zł

Tura każdego gracza składa się z sześciu faz. 
Może wydać się to skomplikowane, ale tak 
naprawdę większość z etapów jest szybka. 
Pociągnięcie nowego czaru, przeprowadzenie 
innych akcji, ruch, eksploracja obszaru bądź 
interakcje ze znajdującymi się tam bohatera-
mi. Na planszy zbudowanej z osobnych ele-
mentów mamy również różne drogi, jakimi 
możemy się poruszać. Może to być czasem 
irytujące, kiedy gracz zaczyna kombinować 
i sprawdzać różne możliwości, by jednak za-
trzymać się na wcześniej upatrzonym polu. W 
ten sposób w większości przypadków może 
ominąć miejsca na planszy, na które obawia 
się wejść. Takie kombinowanie czasem potrafi 
grze odebrać nieco uroku, chociaż graczom lu-
biącym korzystać akurat z tej taktyki zapewne 
taka opcja przypadnie do gustu.

Przystanek czeka nas natomiast przy rozpatry-
waniu walki. Ta składa się z 8 faz. Poczynając 
od wyboru broni i przedmiotów, którymi bę-
dziemy walczyć, formy walki, wsparcia przez 
towarzyszy, po kilka rodzajów faz ucieczek i 
strzelania, aż wreszcie dochodzimy do właści-
wej walki. Na koniec jeszcze łupy za wygrane 
starcie. Przy walce z innymi graczami są one 
dokładnie takie same jak w Magii i Mieczu, 
czyli możemy wziąć pokonanemu przedmiot, 
pieniądze lub go zranić.

W instrukcji we fragmencie opisującym walkę 
znajdziemy pięć różnych tabelek, do których 
podczas starcia przyjdzie nam się odwołać. Jak 
dla mnie takie rozbicie i uszczegółowianie plan-
szówkowego starcia jest zbędnym zabiegiem. 
Nie mamy do czynienia z ciężką grą strategicz-
ną starającą się o jak najwierniejsze odtworze-
nie warunków, ale z grą przygodową. Stopień 
komplikacji należy więc uznać za zbyt wysoki 
jak na ten rodzaj gier. Jeśli miałbym ochotę na 
grę z tak rozbudowanym polem manewrów, 
sięgnąłbym po klasycznego erpega.

Nie należy się jednak przerażać tą ilością faz ru-
chu i walki. Na swoją kolejkę nie czeka się dłu-
go. W porównaniu na przykład z Tombem tutaj 
wszystko odbywa się w miarę szybko. Główne 
przestoje to te związane ze sprawdzaniem in-
formacji w tabelkach. Przy wyborze celu gry 
polecam opcję kolekcjonerską polegającą na 
zebraniu wszystkich artefaktów. W przypadku 
pojedynku z Uwięzionym Smokiem (szczegól-
nie przy pełnej ścieżce dojścia do niego) gra się 
znacznie wydłuża, gdyż gracze muszą zebrać 
dużo więcej punktów doświadczenia, by się roz-
winąć i móc stanąć do finałowych pojedynków.

http://planszowki.polter.pl/Dragons-Ordeal-c21748
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Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, choć 
mam już dwudziestkę na karku. Polski 
film, a sala kinowa wypełniona po brzegi 
i bynajmniej nie ze względu na przerwę 
między zębami Karolaka, erotyczne wygibasy 
Żmudy-Trzebiatowskiej (które same w 
sobie nie są złe) czy historyczno-lekturową 
tematykę. I to we wtorek po godzinie 21, czyli 
w czasie, kiedy nie obowiązuje promocja 
„2 bilety w cenie 1”. Sala samobójców jest 
swoistego rodzaju fenomenem.

Zrezygnuję z suspensu i już na wstępie napi-
szę – debiut Jana Komasy jest filmem dobrym, 
jednak mimo to zawodzi. Perfekcyjnie nakrę-
cona maszynka reklamowa sprawia, że na Salę 
samobójców czeka się niczym na rozbieraną 
sesję zdjęciową Shakiry. Nie zrozumcie mnie 
źle: obraz ten jest jasnym punktem na tle ro-
dzimej kinematografii, jednak jak na standar-
dy światowe – zaledwie przeciętnym. I oba-
wiam się, że marzenia o choćby nominacji do 
Oscara zostaną równie boleśnie niespełnione, 
co moje plany względem pewnej blondwłosej 
rówieśniczki.

Film opowiada historię Dominika, chłopaka z 
dobrego domu, który – wydawać by się mogło 
– ma wszystko: tęgi umysł, pieniądze, ładną 
adoratorkę oraz, co najważniejsze, Xboxa 360. 
Jednak gdy podczas studniówki chłopak pod 
wpływem alkoholu całuje się z kolegą, odkry-
wamy skrywaną tajemnicę głównego boha-

tera – Dominik jest gejem, a rodzice nie po-
święcają mu wystarczająco dużo czasu, przez 
co ten czuje się po prostu samotny. Późniejsze 
wydarzenia są wypadkową tych nieszczęśli-
wych okoliczności.

Największą, jakże znamienną wadą 
Sali samobójców jest jej schematyczność i 
przewidywalność. Film zbudowany został ze 
stereotypów tak oczywistych, że aż żenują-
cych. Hamlet w ręku nastolatka nienawidzą-

cego techno? Spacerki Dominika po szkole 
w rytm punk rockowej muzyki? Sytuacja, w 
której rodzice rozmawiają z psychiatrą i co 
prawda wykazują się jakąś tam wiedzą na te-
mat swojego syna, mówiąc, że „chłopiec dużo 
czyta”, ale już niestety nie potrafią wymienić 
żadnego tytułu książki? Kole w oczy. W konse-
kwencji, po świetnej ekspozycji, film staje się 
po prostu przewidywalny. Owszem, chwyta za 
serce, o czym świadczą poseansowe reakcje 
publiczności, zwłaszcza starszych kobiet, ale 
zwyczajnie brakuje w nim zaskoczenia, jakie-
goś mocnego zwrotu akcji, po którym z wra-
żenia aż rozdziawimy usta. Kino to – zdaniem 
wielu – przede wszystkim emocje i tych w Sali 
samobójców nie brakuje, ale bez błyskotliwe-
go scenariusza i oryginalnej narracji pozostają 
tylko emocjami, których równie dobrze mo-
żemy doświadczyć sięgając po nostalgiczną 
muzykę, czy wzruszający reportaż prasowy 

(niekoniecznie dobry), których przecież w pol-
skich gazetach nie brakuje. Od filmu, zwłasz-
cza tego potencjalnie „oskarowego”, oczekuje-
my jednak znacznie więcej.

Postacie w obrazie, nakreślone pobieżnie i nie-
oryginalnie, są jednak świetnie zagrane. Każda 
rola, bez wyjątku, zasługuje na owację na sto-
jąco, pozytywną recenzję czy wieniec laurowy. 
Oczywiście największe pochwały należą się 
młodemu Kubie Gierszałowi, który od razu zo-
stał okrzyknięty nadzieją polskiego aktorstwa. 
Osoba Dominika, choć – jak już wspomniałem 
wcześniej – zbudowana z oklepanych klisz, 
jest bardzo wymagającym zadaniem aktor-
skim, zwłaszcza dla młodego człowieka, który 
nie może pochwalić się bogatym i powalają-
cym na kolana dorobkiem filmowym. Gierszał, 
jako zagubiony nastolatek, wypadł bezbłędnie 
przekonująco. I gdyby Amerykańska Akade-
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Sala Samobójców
Bez Samobójstwa
Kuba „Constantine11” Dobroszek
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Zapominając o skandalu, jaki wywołała antolo-
gia, recenzujemy cały zbiór szort po szorcie.

Paryż 1836
scenariusz: Grzegorz Janusz
rysunek: Jakub Rebelka

Kuba: Kiedy scenariusz pisze Grzegorz Janusz, 
można się spodziewać ciekawego pomysłu i 
twista, przy którym aż nogi się rwą do tańca... 
Zaraz, zaraz, to chyba nie tak... Niby mamy w 
tej historyjce muzyka, ale on chyba nie kompo-
nował muzyki tanecznej? W opowieści Janusza 
i Rebelki o spotkaniu Chopina i Mickiewicza 
(tożsamość niepodpisanych postaci zgaduje-
my) w Paryżu, które to spotkanie byłoby zresztą 
możliwe, bohaterowie są sąsiadami i majster-
kowiczami-amatorami, których pomysły mogą 
połączyć się i pozwolić znaleźć poszukiwany 
przez artystów absolut (i nie mam na myśli po-
pularnej wśród młodzieży szkolnej wódki).

Rysunki Jakuba Rebelki to jak zwykle rewelka. 
Przypominają mi niezmiennie plastelinowe ryci-
ny. Fantastyczne (ze wszelkimi konotacjami tego 
słowa) otwarcie zbiorku. Autorzy wyciągają z 
prostego w zasadzie pomysłu spotkania dwóch 
„wielkich” maksimum, nie popadając w śmiesz-
ność ani zbędne rozwlekanie dobrego pomysłu. 
Eksplorują pojęcia paradoksalności i przypadku, 
co prowadzi do zaskakujących rozwiązań.

Jarek: Surrealistyczne to i wspaniale narysowa-
ne. Daleko idąca uniwersalizacja postaci Mic-
kiewicza i Chopina ekstrahuje z nich aspekt po 
prostu (i aż) twórców w poszukiwaniu absolutu. 
Wyobraźnie Janusza i Rebelki tworzą tutaj nie-
samowitą atmosferę i razem opowiadają nieco-
dzienną apologię sztuki jako takiej.
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mia Filmowa swoimi nagrodami zdecydowa-
ła się obdarzać również aktorów grających w 
filmach nieanglojęzycznych, to właśnie w ka-
tegorii roli pierwszoplanowej dopatrywałbym 
się bardziej prawdopodobnego Oscara dla 
Sali samobójców. Zbyt odważne sądy? Proszę 
mnie nie krytykować, dopóki nie zobaczycie 
filmu Komasy.

Filmu Komasy, który niestety powstał chyba 
nieco za późno. Gdybym nie widział wcześniej 
chociażby estońskiej Naszej klasy, czy Podaj 
dalej, po seansie zapewne byłbym wstrząśnię-
ty niczym bondowskie Martini. Owszem, wra-
cając do mieszkania nie podskakiwałem z nogi 
na nogę ani nie opowiadałem sobie w myślach 
sprośnych dowcipów, ale daleko mi było do 
umysłowego niżu, który odczułem po obejrze-
niu wspomnianej wcześniej Naszej klasy. Tak 
więc do szablonowości scenariusza dochodzi 
kolejny zarzut – wtórność. Sala samobójców 
nie jest, jak twierdzi wielu, filmem o interne-
towym uzależnieniu. Nie jest historią o Emo, 
co można błędnie wywnioskować ze zwiastu-
na. To opowieść o samotności, wyobcowaniu 
jednostki. Wyobcowaniu tym boleśniejszym, 
że przypadającym na najtrudniejszy okres w 
życiu człowieka – dojrzewanie. I nie byłoby w 
tym nic złego, gdyby Komasa dodał do swo-
jego filmu to „coś”, czego jeszcze nie widzie-
liśmy. Gdyby reżyser potraktował ten trudny 
temat w bardziej oryginalny sposób. Gdyby 
wreszcie odznaczył się czymś więcej, niż tylko 
rzemieślniczą sprawnością…

I gdybać tak mógłbym bez końca. Ale czy nie 
możemy się po prostu cieszyć? Ot, choćby 
dlatego, że wreszcie powstał w Polsce film, 
nie rewelacyjny co prawda, ale taki, którego 
nie musimy się wstydzić? Owszem, możemy. 
A nawet powinniśmy! Bo Komasa ze swoją 

Salą samobójców, przy wszystkich moich za-
rzutach do młodego twórcy, dał nadzieję, że 
już w niedalekiej przyszłości będę mógł bez 
zażenowania i bez lubujących się w cukierko-
wych komedyjkach koleżanek, chodzić do kina 
na polskie filmy. I nawet te moje wypady będę 
mógł zapowiadać na Facebooku bez obawy o 
komentarz w stylu „chyba Cię pogięło…”

Ocena recenzenta: 6/10

Skomentuj tekst!

Tytuł: Sala samobójców
Reżyseria: Jan Komasa
Scenariusz: Jan Komasa
Muzyka: Michał Jacaszek
Zdjęcia: Radosław Ładczuk
Obsada: Jakub Gierszał, Roma Gąsiorowska, 
Agata Kulesza, Krzysztof Pieczyński
Kraj produkcji: Polska
Rok produkcji: 2011
Data premiery: 4 marca 2011
Czas projekcji: 120 min.
Dystrybutor: ITI Cinema

Chopin New Romantic
Jaki jest naprawdę
Kuba Jankowski, Jarosław „beacon” Kopeć

http://film.polter.pl/Sala-Samobojcow-c22750
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Polish Classics
scenariusz i rysunek: Andreas Michalke

Kuba: Aha! A jednak antologię wydano w 
trzech językach, bo ta dwuplanszówka jest po 
angielsku! (Skandal!!!) Pomysł trochę jak u Ma-
wila (polskie fascynacje muzyczne i graficzne 
bohatera łączą się i prowadzą do odkrywczej 
puenty, że o Chopinie to on nic nie wie...), ale 
zaoowocował krótszą i dużo gorszą historyjką. 
Według mnie kompletnie niepotrzebną w tym 
zbiorku. Redaktor odpowiedzialny za selekcję 
spokojnie mógł ją wyciąć. Jeśli kupicie sobie 
Chopin. New Romantic na Allegro albo po-
bierzecie z sieci zdigitalizowany przez kogoś 
z ekipy, która będzie paliła/mieliła ten komiks, 
to darujcie sobie lekturę. Nie warto.

Jarek: Mnie się skojarzyło z Dziennikiem po-
dróżnym, ale tak czy inaczej to słaba historia. A 
wydźwięk faktycznie podobny jak u Mawila. A 
przeczytać można, w ostateczności, bo krótkie.

...
scenariusz i rysunek: Krzystof Ostrowski

Kuba: Do więzienia na obchody Roku Chopi-
nowskiego przyjeżdża zespół i były więzień 
tegoż zakładu karnego. Ekipa telewizyjna robi 
reportaż o tym, jak więźniowie placówki ob-
chodzą jubileuszowy rok (np. tworząc rzeźbę-
-popiersie Chopina z zapałek, wiecie, w stylu 
członków teleekspresowej galerii zakręconych, 
tutaj bardziej na miejscu jest napisać – zapusz-
kowanych). Transmituje też koncert popowe-
go artysty Wirala, który specjalnie na tę okazję 
skomponował piosenkę w „bardzo Chopinow-
skim duchu”, jak zapowiada naczelnik więzie-
nia. Wiral może kojarzyć się z typowym artystą 
kotletowym, który odbębnia wszelkiego rodza-
ju „pikniki”, bo z tego faktycznie żyje.

Ostrowski wypowiada się krótko i na temat o 
mechanizmie takiego działania, chce pokazać, 
„jak się u nas resocjalizuje” (ponownie słowa 
dyrektora). Padają tu mocne słowa, powszech-
nie uznawane za wulgarne, co może budzić 
wątpliwości, skoro komiks ma promować kul-
turę, ale według mnie całkowicie bronią się w 
kontekście wykreowanego świata przedsta-
wionego i konkretnych momentów narracyj-
nych, w których się pojawiają. Martwi jedynie 
forma rysunkowa Krzysztofa Ostrowskiego, bo 
odbiega znacząco od tego, co prezentował w 
Plastelinie. Wizją plastyczna do mnie nie trafia. 
Treść komiksu może prowadzić do wielu rózno-
rodnych interpretacji, choćby przez niejedno-
znaczny finał. Drugi szereg w tym zbiorku, ale 
zdecydowanie wartościowa rzecz.

Jarek: Podoba mi się w tym komiksie symboli-
ka: więźniowska rzeźba z zapałek, zacierający 
ręce chciwy dyrektor-cwaniak, whisky. Podoba 
mi się też pomysł osadzenia akcji w więzieniu, 
gdzie organizuje się koncert z okazji roku szo-
penowskiego. Obśmiewać imprezę, na której 
budżecie siedzi się jak na gałęzi – wyraz nie-
zależności twórczej ze strony artysty, a także 
dystansu i umiejętności uznania suwerenności 
sztuki ze strony wydawcy i fundatora (gdyby 
ten chociaż komiks przeczytał, zanim go wy-
drukował). Tylko że cała historia jest chaotycz-
na, nieczytelna i koszmarnie narysowana, choć 
ortodoksyjni zwolennicy punkowych gryzmo-
łów mogą być innego zdania. Wulgarne dialogi 
są oczywiście elementem świata przedstawio-
nego, w więzieniu faktycznie rzadko używa się 
zwrotów grzecznościowych. Ale czasami lepiej 
sobie takich fraz oszczędzić i w dymki wpisać 
kłębki ciemnych kresek, niosących tyle samo 
treści, a znacznie mniej drażniących oko czytel-
nika, który nigdy nie zaglądał na drugą stronę 
aresztowego muru.

Polski beat 2001
scenariusz i rysunek: Mawil

Kuba: Znowu Mawil wybrał się z ołówkiem i 
kredkami na wakacje, znowu z namiotem, ale 
w jakich rytmach! Ani w karaibskich, ani rodem 
z Majorki. Ruszył „lajtowym” tempem wakacyj-
nych hitów nad polskie morze. Chyba wszy-
scy znamy te puszczane na każdym stoisku i 
w każdej lodziarni, gofrowni i dysce, hiciory. 
Bardzo ciekawie skonstruowana historyjka, w 
której całkowity brak Chopina w codziennym 
krajobrazie Polski AD 2001 może prowokować 
pytanie – jakie miejsce tak naprawdę ten cały 
Chopin, ten wielki kompozytor, zajmuje w na-
szym codziennym życiu? Mnie na miejscu Ma-
wila kusiłoby, żeby zabrać bohaterów komiksu, 
kiedy dojeżdżają do Warszawy, na spacer z po-
mnikiem Chopina w tle.

Jarek: Tu chyba chodzi o to, że i bez Chopi-
na Polska ma się czym pochwalić, również na 
gruncie muzycznym – patrz: kupowane po dro-
dze winyle. Nie wspomniałeś o zabawnym stylu 
ilustracji, napaćkanych trochę kredką, trochę 
akwarelą, który dobrze oddaje atmosferę mo-
krego polskiego lata.

Całkiem inna historia
scenariusz: Grzegorz Janusz
rysunek: Jacek Frąś

Kuba: Grzegorz Janusz znowu zaskakuje. Chopin 
wygrał z gruźlicą, ale przegrał z życiem. Zarabia 
graniem na akordeonie pod bazyliką św. Krzyża. 
Stracił wzrok, a w wyniku zakładu z pewnym ta-
jemniczym jegomościem może stracić coś jeszcze. 
Graficznie i scenariuszowo stawiam tę historyjkę 
w jednym rzędzie z dwoma powyżej opisanymi. 
W ciasnej formie trzeba dużo zmieścić i zaskoczyć 
puentą. Ten duet potrafi zagrać bez fałszowania.

Jarek: Najlepszy komiks w zbiorze. Najpierw 
rzuca się w oczy rysunek i kolorystyka – nie-
rzeczywiste, a jednocześnie odzwierciedlające 
postrzeganie świata przez niewidomego boha-
tera. Potem zawiązanie fabuły poprzez zakład 
z tajemniczym jegomościem, który Chopinowi 
nie bez powodu kojarzy się z Mefistofelesem. To 
kolejne romantyczne nawiązanie. Dalej spraw-
ne budowanie napięcia i pocieszycielsko-me-
tafizyczna pointa. Szkoda tylko, że raczej (zga-
duję), niezrozumiała dla Niemca, którego zbiór 
miał na temat Polski edukować. No to niech się 
uczy i dopytuje, was es bedeutet.

Skowyt na cześć Chopina
scenariusz: Jan Frederik Bandel
rysunek: Sascha Hommer

Kuba: Zabawny pomysł z grupą wojujących 
„posttonalistów”, którzy chcą obalić naszego 
Frycka i ogólnie panujący porządek, a kończą 
na koncercie tego pierwszego. Czyta się do-
brze, lubię tempo snucia opowieści u Homme-
ra, lubię jego rastry i uproszczenia, ale brakuje 
mi tutaj bardziej przejrzystej konkluzji. Jak to w 
zbiorczej pracy, trafić się musi słabszy punkt. To 
jest pierwszy z nich.

Jarek: Początek tego komiksu jest podobnie 
niezrozumiały jak rewolucyjna muzyka owych 
„posttonalistów”. Niemniej ten komiks idealnie 
celuje w założenie opowiadania niesztampo-
wych historii na temat Chopina – nie zapomi-
na o tym punkcie odniesienia, a jednocześnie 
opowieść jest bardzo samodzielna i interesują-
ca. Może tylko odrobinę zgrzyta pod względem 
dramatyzmu. Ale na pewno nie jest to komiks 
na tle zbiorku „gorszy”.
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Czy komiks może być tekstem? Na pierwszy rzut 
oka, odpowiedź na to pytanie wydaje się być 
banalnie prosta, ale diabeł, jak zwykle zresztą, 
tkwi w szczegółach. Tym feralnym szczegółem 
tym jest tutaj sposób rozumienia terminu tekst. 
W rozumieniu potocznym, które pierwsze przy-
chodzi na myśl, jest to graficzny zapis jakiejś wy-
powiedzi językowej. Tekst 
określają więc dwa kryteria, 
które roboczo sformułować 
można jako:

1. graficzność – tekst to for-
ma zapisana w formie gra-
ficznej (a nie, na przykład, 
wypowiedź ustna nagrana 
na płycie); językowy przekaz 
ustny jest raczej wypowie-
dzią niż tekstem;

2. językowość – tekst jest 
manifestacją języka, komiks 
czy film tekstami więc nie są.
Rozumienie takie jest intu-
icyjnie poprawne i prowadzi 
to do dość wąskiej, ale i nie-
precyzyjnej definicji tekstu. W podejściu takim 
zapisane na kartce słowa chmura drive estrella 
avec są takim samym tekstem Jaś kocha Małgo-
się – wszak wszystkie są przedstawione w formie 
graficznej i wszystkie składają się z istniejących 
słów (cóż z tego, że w pierwszych przypadku są 
to słowa w różnych językach; nasza potoczne 

definicja tekstu tego nie wyklucza!). Na drugi 
rzut oka, widać jednak, że to wąskie rozumie-
nie pomija pewne istotne aspekty tekstu. Coś 
tu nie gra, coś jest nie w porządku, bo przecież 
przypadkowe słowa z różnych języków zapisane 
obok siebie nie są tym samym, co sensowny ko-
munikat w jednym języku.

Siedem kryteriów
tekstowości
Definicję tekstu warto by 
więc uściślić. Zadania tego 
podjęli się, między innymi, 
językoznawcy Robert de 
Beaugrande i Wolfgang U. 
Dressler. Mówiąc krótko, 
postanowili oni określić co 
sprawia, że pewien zestaw 
słów określić można mia-
nem pełnoprawnego tek-
stu. Zaś mówiąc technicznie, 
podjęli się oni określenia 
precyzyjnych kryteriów tek-
stowości. De Beaugrande i 
Dressler doszli do wniosku, 

że wyróżnić można siedem takich kryteriów:

1. kohezja (spójność syntagmatyczna) – znaki w 
tekście powiązane są ze sobą formalnie, np. sło-
wa powiązane są ze sobą odpowiednimi forma-
mi gramatycznymi. Są na przykład odpowiednio 
odmienione rzeczowniki, właściwie użyte spój-
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Killing Me Softly
scenariusz i rysunek: Agata ‘Endo’ Nowicka

Kuba: Jestem pod wrażeniem. Estetyka tej opo-
wieści nie odbiega od tego, do czego autorka 
nas przyzwyczaiła, ale uproszczony rysunek 
bardzo lekko niesie opowieść ku lakonicznemu 
zakończeniu. Agata pięknie umiejscawia mu-
zykę Chopina na mapie swoich emocji i na linii 
chronologicznej wyznaczającej jej (domniema-
ne) życie. Komiks naładowany emocjami, ale 
bez zbędnego sentymentalizmu. Pierwszy sze-
reg, absolutnie.

Jarek: Taka szopenowska impresja w pikselo-
wej grafice Endo. O muzyce w ogóle, z umiej-
scowieniem Chopina bez kompleksów między 
innymi postaciami z iPodowej playlisty.

Kto jest obok mnie?
scenariusz: Monika Powalisz
rysunek: Patryk Mogilnicki

Kuba: Historyjka nawiązuje do ostatnich (po-
dobno) słów wypowiedzianych przez Chopina. 
Dobry pomysł. Graficznie nie kupuję, a scena-
riuszowo podkręciłbym obsceniczność robie-
nia odlewów dłoni i głowy muzyka. Oprócz 
tego trochę to wszystko rwane, w ogólnym roz-
rachunku. Nie wiem, jak ugryźć do końca? Jakiś 
pomysł, panie Jarosławie?

Jarek (mędrzec z gór): Bardzo interesujące, 
przywodzi na myśl Sfara czy Janusza, skandal 
relikwiowy z kardynałem Dziwiszem i pewien 
rysunek Marka Raczkowskiego. Podejmuje 
temat powszednienia pamięci i symboliki Bo-
haterów, bez popadania w prostackie kryty-
kanctwo. To komiks symboliczny, kwintesencja 
formy komiksowego szorta.

Ocena recenzenta: 7/10

Skomentuj tekst!

Tytuł: Chopin New Romantic
Scenariusz: Różni twórcy
Rysunki: Różni twórcy
Wydawca polski: Kultura Gniewu
Data wydania polskiego: grudzień 2010
Liczba stron: 148
Format: 16x23 cm
Okładka: miękka, kolorowa
Druk: kolorowy

Komiks jako tekst (?)
Z serii: komiks jako...?
Hubert „hubert7” Kowalewski

http://www.muzeumkarykatury.pl/wystawy/wystawy_strony/Chopin/fotografie/wystawa1.html
http://komiks.polter.pl/Chopin-New-Romantic-c22695
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Czy komiks jest tekstem?
Zobaczmy, czy w przypadku komiksu uda nam 
się „odhaczyć” owe siedem punktów:

1. Kohezja. W komiksie trudno mówić o sztyw-
nych zasadach gramatyczno-stylistycznych bu-
dujących formalną spójność w przypadku tekstu 
językowego. Niemniej jednak znaki w komiksie 
są powiązane formalnie; na przykład kształt, roz-
miar i rozmieszczenie kadrów zależy zazwyczaj 
od kształtu, rozmiaru i rozmieszczenia sąsiednich 
kadrów. Kohezja działa nawet w najprostszych 
kilkukadrowych paskach typu Garfield lub Fi-
staszki – tutaj fakt, że kadry mają taki sam roz-
miar, kształt i proporcje sygnalizuje, że wszystkie 
kadry są ze sobą powiązane i tworzą jeden ciąg 
narracyjny.

2. Koherencja. Kolejne kadry komiksu są powią-
zane ze sobą znaczeniowo, nawet jeśli przed-
stawiają inne postaci, przedmioty lub sytuacje. 
Spójność semantyczna sekwencji obrazków jest 
zresztą jedną z najbardziej fundamentalnych 
zasad narracji komiksowej – autorzy układają ry-
sunki tak, by ich sekwencja miała sens, a czytel-
nicy, dostrzegając te znaczeniowe połączenia, są 
w stanie śledzić jedną linię narracyjną.

3. Intencjonalność. Tworzeniu komiksów przy-
świeca pewna intencja – autorzy chcą opowie-
dzieć pewną historię, przekazać „głębsze” treści, 
rozśmieszyć, przestraszyć, wzruszyć itd. Żaden 
komiks nie może powstać „przez przypadek” lub 
„niechcący”, na przykład w wyniku przypadko-
wego rozlania farby podczas malowania sufitu.

4. Akceptowalność. Czytelnicy oceniają komik-
sy pod kątem akceptowalności. Widać to zwłasz-
cza wtedy, gdy złamane zostają pewne zasady 
(przede wszystkim, gdy zawodzi kohezja i kohe-
rencja). Czytelnik ma wówczas wrażenie, że „coś 

jest nie tak”, „coś tu nie gra”. By się o tym przeko-
nać, wystarczy rzucić okiem na kilka recenzji ko-
miksów, w których bezwzględni krytycy potrafią 
znęcać się (słusznie lub nie) nad bezsensowno-
ścią dzieła (czyli brakiem koherencji) lub zabu-
rzonym, niejasnym, mylącym układem kadrów 
na stronie (czyli brakiem kohezji).

5. Informatywność. Akceptowalny komiks powi-
nien być informatywny, czyli równoważyć infor-
macje znane i nieznane tak samo jak tekst czysto 
językowy. Komiks o tym, że słońce wschodzi na 
wschodzie zostanie zapewne uznany za nudny, 
ponieważ nie zawiera informacji nowych, nie-
znanych czytelnikowi. Opowieść o czymś stu-
procentowo nieznanym (np. o felunieniu syrty-
kowsków sieziennych) zawiera tak dużo nowych 
informacji przy jednoczesnym braku informacji 
znanych, że całość odbierana jest jako niezrozu-
miała.

6. Sytuacyjność. To kryterium również stosuje się 
do komiksu, choć może nie widać tego na pierw-
szy rzut oka. Wprawdzie komiksy nie są tak ściśle 
powiązane z miejscem i czasem jak napis Kąpiel 
wzbroniona na brzegu jeziora, lecz chyba każdy 
wytwór sztuki osadzony jest w swoistej „sytuacji” 
społeczno-historyczno-kulturowej. Kontrower-
syjny komiks o Chopinie (patrz luty 2011 i afera 
z Chopin. New Romantic) powstał z okazji dwu-
setnych urodzin kompozytora i gdyby nie ta oka-
zja pewnie nikt nie wpadłby na pomysł wydania 
tej antologii. Barbarella Foresta jest taki jaki jest, 
gdyż powstał w czasie kiełkującej rewolucji sek-
sualnej – 20 lat wcześniej nikt nie wpuściłby do 
tzw. głównego nurtu komiksu o samodzielnej 
kobiecie-pilocie, która dość chętnie pozbywa się 
odzienia. Persepolis Satrapi nie powstałby nigdy 
w obecnej formie, gdyby Iranu nie przeorała re-
wolucja islamska, autorka nie wyjechałaby do 
Francji itd – komiks ten jest więc mocno osadzo-

niki itp. Z kohezją mamy więc do czynienia zda-
niu Pies ugryzł kota, lecz nie w zdaniu Psie ugry-
złośmy kotach.

2. koherencja (spójność semantyczna) – znaki w 
tekście powiązane są ze sobą znaczeniowo. Ko-
herencja zachodzi w takim oto tekście: Robi się 
coraz chłodniej. Liście żółkną i spadają z drzew. 
Październik. Wyrażenia te powiązane są ze sobą 
znaczeniowo i są sensowne (wiadomo, że mowa 
tu o jesieni), mimo że pozornie mówią różnych 
sytuacjach.

3. intencjonalność – twórca tworzy tekst z pew-
ną intencją, chce przekazać pewne znaczenie 
lub wywrzeć pewien efekt na odbiorcy.

4. akceptowalność – odbiorca powinien po-
strzegać tekst jako spójny (kohezja i koherencja), 
w pewnych przypadkach również przydatny lub 
umożliwiający nawiązanie sensownej interakcji.

5. informatywność – tekst powinien „równowa-
żyć” elementy znane i nieznane, oczekiwane i 
nieoczekiwane. Tekst, w którym wszystkie infor-
macje są znane (np. Słońce świeci za dnia, ale nie 
w nocy) nie przekazuje nic nowego i jest nudny. 
Tekst, w którym żadna informacja nie jest znana, 
nie przekazuje zgoła niczego i jest bezsensowny 
(przekazami takimi bawił się np. Stanisław Lem 
w Cyberiadzie. I tak zdaniem nieinformatywnym 
będzie Pćmy przypominają nurkwie i sepulki).

6. sytuacyjność – tekst jest powiązany z sytu-
acją, w której został stworzony lub w której funk-
cjonuje. Na przykład napis Kąpiel wzbroniona 
powinien wisieć w pobliżu zbiornika wodnego, 
a nie na pustyni (jest to tzw. relewancja lub od-
powiedniość tekstu).

7. Intertekstowość – tekst może odnosić się do 
innych tekstów, może zawierać aluzje. Czasem 
pełne zrozumienie tekstu możliwe jest dopiero 
po zapoznaniu się z innymi tekstami.

Jak widać, kryteria te dotyczą zarówno struktury 
tekstu (koherencja, kohezja), jak i relacji tekst-
-autor (intencjonalność), tekst-odbiorca (akcep-
towalność, informatywność), tekst-świat (sytu-
acyjność) oraz tekst-tekst (intertekstowość). Co 
ciekawe, nie określają jednak tego, że tekst jest 
zapisany w formie graficznej (pismo) ani tego, że 
jest wytworem językowym. „Graficzność” zosta-
ła tu pominięta celowo, gdyż de Beaugrande i 
Dressler rozszerzyli zakres terminu tekst również 
na wypowiedzi ustne. Co do „językowości” tek-
stu, domyślać się możemy, że jest to dla autorów 
cecha domyślna – wszak obaj byli językoznaw-
cami i pisali prace na temat języka właśnie.

Niektóre z tych kryteriów wydają się dyskusyjne. 
Czy wspomniany już napis Kąpiel wzbroniona 
umieszczony na pustyni przestaje być tekstem 
tylko dlatego, że jest nierelewantny (umieszczo-
ny w nieodpowiednim miejscu)? Czy gęsty na-
ukowy artykuł przestaje być tekstem tylko dla-
tego, że nie rozumie go dwunastoletnie dziecko 
(artykuł ten jest dla dziecka nieinformatywny)? 
Czy wypowiedź nie zawierająca odniesień do 
innego tekstu nie jest tekstem tylko dlatego, że 
nie jest intertekstowa? Odpowiedź na wszystkie 
te pytania brzmi zapewne „nie”, choć pamiętać 
należy, że przy odrobinie uporu w semiotyce po-
kłócić się można o wszystko. Powyższe kryteria 
opisują tekst typowy czy też może tekst wyide-
alizowany. W rzeczywistości nie wszystkie z tych 
kryteriów są równie ważne i mogą być spełniane 
z różnym stopniu.
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Trudno mi pisać ten tekst z kilku powodów. 
Nie mogę wypowiedzieć się TYLKO jako obser-
wator. Nie mogę pisać TYLKO z perspektywy 
członka PSK. Szef działu komiksowego Poltera 
to też zbyt mało, żeby zająć stanowisko, a chyba 
by w końcu wypadało spytać „co z tym stowa-
rzyszeniem?”. Może z połączenia mocy tych sta-
nowisk powstanie Kapitan 
Dobra Rada, albo malkon-
tent, albo... czy ja wiem, na 
kogo wyjdę?

Fakty z działalności powo-
łanego w 2009 do życia 
Polskiego Stowarzyszenia 
Komiksowego są dla Nas ra-
czej niekorzystne – Festiwal 
Komiksowa Warszawa i pu-
bliczne czytanie komiksów. 
Czy to naprawdę wszystko, 
co zrobiliśmy w zeszłym 
roku?! Organizacja nie wy-
daje się być szczególnie 
rozpoznawalna poza śro-
dowiskiem komiksowym, 
strona internetowa jest cały 
czas w budowie, o forum na tejże zapominają 
nawet członkowie PSK (sam wciągam się na tę 
listę)…

Towarzyski zapał
Zbliża się drugi Festiwal Komiksowa Warszawa, 
o którym wiadomo tyle, że się odbędzie. Znam 

kilka szczegółów, ale traktuję je jako tajemnicę 
organizatorów i dziwnie się czuję z tą autocen-
zurą... Trochę schizofreniczne uczucie. Kore-
spondując z potencjalnymi gośćmi z obszaru 
hiszpańskojęzycznego, sam jestem poniekąd 
organizatorem. Wiem, że na etapie dogadywa-
nia zagranicznych gości lepiej nie plotkować, 

bo potem wszystko może 
wziąć w łeb i znowu dany 
autor komiksów nie uświet-
ni imprezy swoją obecno-
ścią, bo impreza się prze-
sunie, bo nie dostał maila z 
zaproszeniem na czas, albo 
numer kontaktowy okazu-
je się nie działać... Jednak 
dla tych, którzy obserwują 
to z boku, ta inercja wy-
gląda jednoznacznie – nic 
się nie dzieje, a przecież 
poszczególni członkowie 
stowarzyszenia robią sporo 
w naszym komiksowie czy 
komiksiarni, zwał jak zwał.

Olga Wróbel jest zniechę-
cona, czemu dała upust w podsumowaniu roku 
na Kolorowych Zeszytach. Nie wnikam w po-
wody, które tak dały Oldze w kość (robiła dużo 
podczas organizacji FKW), ale pozwolę sobie 
w kilku słowach pożałować projektu komiks 
w szkole, o którym rozmawialiśmy pewnego 
jesiennego chyba popołudnia z Olgą i Danie-
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ny zarówno w sytuacji współczesnego świata, 
jak i losach pojedynczej osoby.

7. Intertekstowość. Aluzje, inspiracje, nawią-
zania czy inne formy szeroko rozumianego re-
cyklingu wątków z innych dzieł – literackich, 
filmowych, malarskich – to chleb powszedni 
komiksu. Niektórzy autorzy nawiązują do innych 
tekstów sporadycznie i dla zabawy, inni mają 
większe ambicje. I tak Alan Moore pół życia spę-
dził na odświeżaniu skapcaniałych i wypalonych 
motywów literackich oraz komiksowych, a Neil 
Gaiman splata ze sobą przeróżne opowieści z 
wirtuozerią rasowego postmodernisty. Intertek-
stowość to także wszelkiej maści adaptacje ko-
miksowo-filmowo-literackie: filmy o Hellboyu i 
Batmanie, komiksy z uniwersum Gwiezdnych 
wojen czy komiksowa wersja Hobbita.

Jak widać powyżej, w podejściu de Beaugrande’a 
i Dresslera komiks może być tekstem, ponieważ 
spełnia wszystkie kryteria tekstowości. Niektórzy 
językoznawcy odpowiedzą zapewne, że do po-
wyższych siedmiu kryteriów dodać należy jesz-
cze „językowość”, a de Beaugrande i Dressler nie 
umieścili jej na liście tylko dlatego, że była ona 
dla nich oczywista. Możliwe, że uczeni rzeczywi-
ście odmówiliby statusu tekstu wszystkiemu, co 
nie jest tworem czysto językowym. Ważniejsze 
jest jednak coś innego. Okazuje się bowiem, że 
przekazy językowe i te stworzone przy pomocy 
innych rodzajów znaków podlegają podobnym 
regułom i mogą być oceniane przy pomocy po-
dobnych kryteriów, co do pewnego stopnia za-
ciera sztywne podziały na „językowe” i „niejęzy-
kowe”. W ostatecznym rozrachunku, ważniejsze 
staje się to, co „znakowe”, a tekst to po prostu 
każdy przekaz semiotyczny (znakowy) spełniają-
cy omówione powyżej kryteria tekstowości.

Skomentuj tekst!

Źródło: Beaugrande, R. de i Dressler W. U. (1981) 
Introduction to Text Linguistics. Londyn: Long-
man.

pRzYpAdKoWy felieton 01
Co Ty zrobiłeś dla Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego?
Kuba Jankowski

http://komiks.polter.pl/Komiksowa-Warszawa-nazwa-mowi-sama-za-siebie-c21513
http://komiks.polter.pl/Komiksowa-Warszawa-nazwa-mowi-sama-za-siebie-c21513
http://komiks.polter.pl/Publiczne-czytanie-komiksow-przeciwko-wprowadzeniu-VAT-na-ksiazki-g4052
http://komiks.polter.pl/Publiczne-czytanie-komiksow-przeciwko-wprowadzeniu-VAT-na-ksiazki-g4052
http://www.pskomiks.pl/
http://www.pskomiks.pl/forum/
http://kolorowezeszyty.blogspot.com/2011/01/678-rok-2010-okiem-tworcow.html
http://komiks.polter.pl/Komiks-jako-tekst--c22733
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sko w sprawie decyzji MSZ o zniszczeniu całego 
nakładu komiksu (swoją drogą, szybka reakcja 
MSZ miała pokazać sprawnie działający aparat 
państwowy, a w moim odczuciu ośmieszyła tyl-
ko urzędników). W takiej sytuacji nie są istotne 
barwy wydawnicze, bo PSK reprezentuje środo-
wisko, którego głos na zewnątrz powinien być 
jeden. Nie może być tak, że wydawnictwo po-
zostaje na placu boju same. Ja nie do takiego 
Stowarzyszeniu wstępowałem. Jeśli chodziło 
tylko o stworzenie podmiotu prawnego, który 
mógłby starać się o dotacje na organizację im-
prez (FKW), to można było inaczej nazwać Sto-
warzyszenie i inaczej określić jego misję. Skoro 
jednak pełna nazwa brzmi Polskie Stowarzysze-
nie Komiksowe, to nakłada to na odpowiednie 
osoby w strukturach pewne obowiązki w tego 
typu sytuacjach. Być może tylko moralne, ale 
jednak.

Kiedy brałem udział w tworzeniu zrębów Sto-
warzyszenia Tłumaczy Literatury, dyskutowali-
śmy bardzo długo o tym, co chcemy osiągnąć, 
zakładając taką organizację. Jednym z punktów 
była pomoc dla tłumaczy, pomoc wszelkiego 
rodzaju – dofinansowanie przy szkoleniach, 
wspieranie wyjazdów zagranicznych, pomoc 
finansowa i prawna etc. Myślę, że w kwestiach 
spornych „nasza” strona zaangażowana w jakiś 
problem powinna móc przynajmniej liczyć na 
głośno wyartykułowane poparcie PSK. Tego mi 
w awanturze o Chopina zabrakło...

Jak cię widzą....?
Mogę przeklinać? Spieprzyliśmy ten zeszły rok, 
źle zaczynamy nowy. Wszyscy razem, kolek-
tywnie. PSK ma potencjał tak wielki, jak jego 
członkowie. Jest to Nasza wspólna organizacja, 
której odbiór na zewnątrz zależy od działalno-
ści wszystkich trybików. I wspólna odpowie-
dzialność. To nie jest zabawa i jeśli ktoś chce 

wystąpić z jej zarządu, powinien pamiętać, że 
musi złożyć oficjalne pismo. A tymczasem zo-
rientowałem się, że na swoim prywatnym blo-
gu nie miałem do dziś (piszę pierwszą wersję 
tego felietonu 21 lutego) ani logo PSK, ani linka 
do strony... Można zacząć na przykład od tego. 
Najlepiej już dziś.

Skomentuj tekst!

lem Chmielewskim. Zaszczepianie czytania 
komiksów w szkołach miało odbywać się pod 
szyldem Stowarzyszenia, ale pomysł szybko 
upadł. Miała być plastyka, miały być języki obce 
na przykładzie komiksów... Napiszę tak: bardzo 
dobrze pracuje mi się w zespole. Kiedy zespół 
przestaje istnieć, przestaje istnieć inicjatywa.

Logo Stowarzyszenia na kubkach, koszulkach 
i długopisach
Kiedy Pod Chmurką Sebastian Frąckiewicz pi-
sał o nieobecności komiksu na Europejskim 
Kongresie Kultury, Jarek Obważanek (redaktor 
prowadzący wrak.pl) też się upublicznił i słusz-
nie spytał wprost: „Z tego, co pamiętam, PSK 
powstało m.in. z myślą o objawianiu się na ta-
kich kongresach. I co?” No właśnie, i co? A może 
lepiej spytać „kto?”, hę? Ilu członków ma PSK? 
Ilu z nich (wskazuję też na siebie) mogło jako 
członek PSK, z logiem stowarzyszenia na klacie, 
zrobić „wjazd” do biura organizatorów?

Stanowisko Olgi rozumiem, chce pomagać 
komiksami, tym, co robi najlepiej i co nie do-
starcza jej niepotrzebnych nerwów, za które 
jeszcze zapewne musiała dopłacać. Czy jednak 
Olga jest „jedyną osobą z jajami”, jak twierdzą 
komentatorzy? Pomidor. Natomiast członkowie 
PSK samych siebie powinni spytać, co zrobili 
oni sami w ramach Stowarzyszenia?

Podczas FKW brakowało wolontariuszy do pil-
nowania wystaw, bo zapewne niektórzy człon-
kowie zamiast to robić woleli się akurat „bratać” 
w ramach festiwalu. Ja pilnowałem jednej wy-
stawy, więc w siebie nie uderzam. Przez cały rok 
praktycznie o PSK było cicho, bo członkowie 
Stowarzyszenia zapominali, że są jego członka-
mi, kiedy angażowali się w różne przedsięwzię-
cia stricte komiksowe i okołokomiksowe, woląc 
chyba pracować na promocję własnego nazwi-

ska, niż na promocję organizacji, do której do-
browolnie wstąpili. Piszę tutaj również o sobie, 
bo na przykład komiksy Torpedo i Latarnia mo-
głem zgłosić do nagrody tłumaczeniowej Insty-
tutu Cervantesa pod egidą PSK, a nie jako ich 
tłumacz, prawda? Prywata przez Nas przema-
wia, panie i panowie... Prywata i warcholstwo.

Akapit dopisany przez Chopina
Koszmarne zamieszanie zrobiło się wokół jed-
nej historyjki z tego komiksu. Jestem już zmę-
czony tematem. Dziś (sobota, 26 lutego) trwa 
piąty dzień śledzenia przeze mnie całej zadym-
ki. Jestem niemile zaskoczony wypowiedziami 
w temacie kilku osób związanych z komiksem. 
Mam wrażenie, że niektórzy wypowiadają się 
przez pryzmat partykularnych interesów, a nie 
w zgodzie z własnym sumieniem i faktycznym 
stanem rzeczy (mam tu na myśli wydźwięk ca-
łego szorta Krzysztofa Ostrowskiego, a nie tylko 
przekleństw w nim użytych). Zerknijcie zresztą 
do recenzji, w której w sposób wyważony stara-
liśmy się Jarkiem Kopciem o wszystkich komik-
sach ze zbiorku napisać.

Jest to kolejny dzień, kiedy zadaję sobie pytanie 
„dlaczego PSK nie interweniowało w sprawie?”. 
Wydaje mi się, że jeśli PSK ma być organizacją 
promującą komiks, dbającą o jego wizerunek i o 
interesy środowiska komiksowego (to przecież 
leżało u podstaw akcji publicznego czytania ko-
miksów), bez względu na to, kto jest kim i kto w 
jakiej zależności pozostaje z kim (nieważne, że 
w Stowarzyszeniu są osoby z wydawnictwa X, 
a problem dotyczy wydawnictwa Y, bo taki po-
dział nie istnieje, kiedy chodzi o sprawę wyższe-
go rzędu) to myślę sobie, że należało przemówić 
w mediach. Wyjaśnić publicznie, o co w rzeczo-
nym komiksie chodzi (komentarze do sprawy 
w różnych miejscach pokazują, że taka praca u 
podstaw jest konieczna) i zająć kontrstanowi-

http://komiks.polter.pl/pRzYpAdKoWy-felieton-01-c22704
http://podchmurka.blogspot.com/2011/02/bekarty-kultury-postoja-za-potem.html
http://wrak.pl/
http://komiks.polter.pl/Nagroda-Instytutu-Cervantesa-w46504
http://komiks.polter.pl/Nagroda-Instytutu-Cervantesa-w46504
http://komiks.polter.pl/Chopin-New-Romantic-c22695
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i poza jej granicami. Począwszy od historii o 
fantastycznym spotkaniu dwóch wizjonerów 
romantyzmu, Mickiewicza i Chopina, którzy 
gdzieś w równoległym świecie stworzyli dzie-
ło doskonałe, esencję mistrzostwa kompozycji 
jednego i poematów drugiego. Poprzez ko-
miks, który przyciągnął moją uwagę tak formą 
jak i treścią, czyli pracę Endo, która pokazała, 
że Chopina można słuchać tak po ludzku, jak 
dziś słucha się zespołów grających soul, disco, 
rocka... A skończywszy choćby na noweli Ma-
wila, która szczególnie powinna nas ucieszyć, 
nie dlatego, że niemiecki rysownik w rozbraja-
jący sposób przyznaje, że o Chopinie nie wie 
za dużo (cieszmy się tak „po polsku”, że ci nasi 
sąsiedzi tacy niedouczeni!), a dlatego, że poka-
zuje nam, jak wiele mamy jeszcze innych mu-
zycznych powodów do dumy.

O tym nie ma słowa w materiale, zabrakło ja-
kiejkolwiek opinii kogokolwiek zainteresowa-
nego tą dziedziną sztuki, ale w sumie może-
my zapytać: po co? Teza była inna – pokazać 
niekompetencję urzędników, przy okazji dys-
kredytując samo medium komiksowe i zain-
terweniować, by Polska nie została zszargana 
publicznie w każdym niemieckim gimnazjum. 
Ponoć się udało, bo komiks bezpiecznie leży w 
magazynach. Podobno też nie wiadomo, co z 
nim teraz zrobić.

A ja znam wiele osób, które zapłaciłyby za tę 
antologię, by mieć ją na swojej półce z książ-
kami. I wiem, że na Zachodzie o pewnych spra-
wach można mówić nie tylko na kolanach. Nie 
wstydźmy się więc. Chopin to nie tylko wiel-
ki kompozytor, którego utworów słuchamy z 
drżącym sercem trwożnie wznosząc oczy ku 
nieboskłonom. To też artysta, którego kom-
pozycje nie raz odtwarzane są w nie do końca 
dających się usankcjonować ustawowo sytu-

acjach. Bo kto nie słyszał przerobionej na me-
lodyjkę ośmiobitową „Etiudy Rewolucyjnej” w 
tanim telefonie u jakiegoś klnącego obdartu-
sa, ten chyba przespał w hibernacji ostatnie 
dwie dekady.

Skomentuj tekst!

Dominika Węcławek, dziennikarka, współpra-
cuje z Życiem Warszawy i Machiną
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„Sensacja! Afera! Chopin zbezczeszczony! Duma 
narodowa zszargana! Leży i krwawi! Ludzie, 
oglądajcie!” - kiedy przeglądałam materiał o 
antologii Chopin. New romantic przygotowany 
przez lokalny oddział dużej stacji telewizyjnej, 
poczułam się trochę tak, jakby mi pod oknem 
biegał mały gazeciarz z jakąś popołudniówką. 
„Ludzie! Afera! Skopali Chopina!”.

Wszystko przez jedną małą antologię, ba, nawet 
nie. Przez jeden komiks, a w zasadzie kilka ka-
drów z niewybrednym słownictwem. W całym 
materiale dziennikarskim uderzyły mnie dwie 
rzeczy. Pierwsza, czyżby zleceniodawcy inicjaty-
wy komiksowej nie ogarniali sytuacji na swoim 
podwórku? Biedne kurki z urzędu albo milczą, 
albo zrzucają odpowiedzialność ze swych bar-
ków. Nikt nic nie wie, nikt nie czytał? Błagam! 
Kurnik aż trzeszczy, ale jak widać jaj zabrakło. 
Niech ktoś wreszcie powie wprost: tak, chcieli-
śmy nowoczesny sposób promocji, tak, wydawa-
ło się nam, że komiks jest do tego odpowiedni, 
nie, nikt z nas tego nie przeczytał, bo uznaliśmy, 
że współpracujący przy wydaniu przedstawicie-
le świata komiksowego (tu: Kultura Gniewu) są 
wystarczająco kompetentni i potrafią ocenić, jaki 
materiał nadaje się do zbioru. No chyba, że było 
inaczej. Nie wiem, nie wnikam w procedury, ni-
gdy mnie to nie interesowało, wolę obserwować 
efekty. A te są dokładnie takie, na jakie już je oce-
niałam, czyli bardzo dobre.

Owszem, Krzysztof Ostrowski ściągnął na sie-
bie falę krytyki niebezpodstawnie. Jego nowe-
la o wizycie na koncercie w więzieniu jakiegoś 

popowego chałturnika, o całej szopce, w jaką 
często zmieniają się obchody rocznicowe, o 
zakłamaniu, ale też i pewnego rodzaju niezna-
jomości realiów, jaka towarzyszy organizato-
rom takich inicjatyw, pełna jest rynsztokowe-
go słownictwa. Ostatecznie rzecz dzieje się na 
styku recydywy z „szołbiznesem”, a kto wierzy, 
że mili panowie i panie z telewizora, jak im ktoś 
przyniesie zbyt zimną kawę, mówią „mój drogi, 
zabierz proszę ten letni napój i przynieś, jeśli 
możesz coś nieco cieplejszego”, jest w błędzie 
(że już o języku osadzonych nie wspomnę).

Wszyscy przeklinają, bo tak jest krócej. Ow-
szem, sytuacja, w której tekst naszpikowany 
wulgaryzmami trafia do rąk uczniów jest śliska. 
Sankcjonujemy niejako to, co uczniowie i tak 
robią, najczęściej gdy nauczyciel nie słucha. A 
ja jak żywo pamiętam z mojego liceum, ską-
dinąd dość dobrego, że polonistka pozwoliła 
przeczytać fraszkę „Na matematyka” zakończo-
ną soczystą puentą, że kolega przygotowywał 
referat o Stanisławie Staszewskim i mógł od-
tworzyć w trakcie zajęć utwory nagrane przez 
jego syna, Kazika, a wśród nich także i „Kurwy 
wędrowniczki”. Ja rozumiem, że nie były to 
lekcje pokazowe, że nie przygotowaliśmy ich 
dla szacownego grona gości z zagranicy. Ale 
tu dochodzimy do drugiej sprawy związanej z 
całym materiałem. Cały wysiłek dziennikarza 
skupia się na jednej sprawie – przekleństwach.

Tymczasem w antologii jest kilka istotnych i 
wartościowych opowieści graficznych, które 
można z dumą prezentować tak w Polsce jak 

Chopin zbezczeszczony
Dominika Węcławek

http://komiks.polter.pl/Chopin-zbezczeszczony-c22685
http://www.tvnwarszawa.pl/stolica,news,ch-k-i-quot-cweloholokaust-quot-tak-msz-promuje-chopina,76040.html
http://polter.pl/Chopin-New-Romantic-n30628
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Wrocław to miasto nadzwyczajnej urody, miej-
sce iście magiczne. Uwielbiam tam przyjeż-
dżać, nic dziwnego zatem, że postanowiłam 
wybrać się wreszcie na CoolKon, jeden z licz-
nych konwentów odbywających się w pięk-
nym grodzie Piastów Śląskich.

Szkoła, w której odbywała się impreza, poło-
żona jest niedaleko - 20 minut spacerku - od 
dworców PKP i PKS, w sąsiedztwie przystan-
ków komunikacji miejskiej (tak jak kocham 
Wrocław, tak chyba nigdy nie polubię tam-
tejszej komunikacji) oraz otwartych do późna 
sklepów. Sam budynek sprawia dobre wraże-
nie, jest zadbany i czysty, choć, jak się później 
okazało, niezbyt przestronny. Na potrzeby 
konwentowiczów oddano trzy poziomy: pod-
ziemie, parter i piętro, a także salę gimnastycz-
ną. Prelekcje odbywały się tylko na parterze, 
pomieszczenia na innych poziomach służyły 
jako sleep roomy. Było to bardzo dobre posu-
nięcie organizatorów, dzięki któremu nocne 
marki i dyskutanci nie przeszkadzali śpiochom. 
Poziom sanitariatów okazał się przyzwoity, nie 
brakowało ciepłej wody ani środków czystości. 
Dobrze byłoby jednak, gdyby toalety wygląda-
ły przez cały konwent tak jak pierwszego dnia 
- słowem, gdyby były na bieżąco sprzątane. W 
budynku znajdowały się też prysznice z ciepłą 
wodą, ale słabe oznaczenie sprawiło, że część 
konwentowiczów nie wiedziała o ich istnieniu.

Przyzwyczaiłam się do niebotycznych kolejek 
akredytacyjnych, dlatego brak takowej – kilka 
czy kilkanaście osób to nie tłum - na CoolKo-

nie był miłym zaskoczeniem. Każdy uczestnik, 
po uiszczeniu stosownej opłaty i wylegitymo-
waniu się, otrzymywał informator, kilka ulo-
tek oraz identyfikator. Ten ostatni zaliczam do 
najładniejszych i najlepiej wykonanych (chyba 
tylko nordconowe były lepsze, ale to jednak 
zupełnie inna półka cenowa), jakie widziałam 
na konwencie. Sztywny kartonik - dla gości i 
obsługi dodatkowo laminowany - nosiło się na 
specjalnym sznureczku, którego kolor można 
było sobie wybrać (kobieca część mojej natury 
od razu zaczęła wymyślać różne kombinacje, 

CoolKon 2011
Aleksandra „Jade Elenne” Wierzchowska

w zależności od ubioru). Taki identyfikator to 
zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż standar-
dowe plakietki na agrafki: nie odepnie się, za-
wsze jest na wierzchu i widać go z daleka.

Słów kilka o informatorze. Członkowie coolko-
nowej ekipy idą pod prąd konwentowej mody 
i podczas gdy na większości konwentów tren-
dem są sztywne okładki, format A5, kolor i 
kredowy papier, oni prezentują malutkie bro-
szurki bez rysunków, opowiadań czy atrakcyj-
nego wyglądu. Jak powiedział jeden z organi-
zatorów, po konwencie większość ludzi i tak 
wyrzuca informator do kosza, nie ma zatem 
sensu przeznaczanie dużych funduszy na jego 
estetykę. Mogłabym się z tym zgodzić, gdyby 
nie kilka „strzegółów”. Po pierwsze, coolkono-
wemu informatorowi dosyć szybko odrywała 
się okładka (przetestowane na kilku egzem-
plarzach). Po drugie i najważniejsze, KOREKTA 

MUSI BYĆ. Nie rozumiem kompletnie, dlacze-
go ktoś nie zadał sobie trudu przejrzenia in-
formatora przed wysłaniem do druku. Błędy 
ortograficzne (sic!), interpunkcyjne, literówki... 
Wielki minus.

Tabelę z programem zawarto zarówno we 
wspomnianej książeczce, jak i na oddzielnej 
kartce, którą dostawało się przy akredytacji - 
ta druga była bardziej wiarygodna. Kilka dni 
wcześniej godzinowy rozkład atrakcji poda-
no na stronie imprezy. Przyznam, że po zapo-
znaniu się z nim byłam dość sceptycznie na-
stawiona do CoolKonu, bo interesujące mnie 
punkty programu dało się policzyć na palcach 
jednej ręki, i to nie wszystkich. Postanowiłam 
zatem odwiedzać różne atrakcje na chybił tra-
fił. Najpierw wybrałam się na prelekcję „Fizyka 
w sztukach walki”. Okazało się to strzałem w 
dziesiątkę, rzecz poprowadzona była nadzwy-
czaj ciekawie i ze sporą... hm, ekspresją (do-
wody w fotorelacji). Potem przyszła kolej na 
„W poszukiwaniu sensu”, jedną z nielicznych 
atrakcji upatrzonych już przed rozpoczęciem 
konwentu. Prowadzącą pamiętam z ubiegło-
rocznego Pyrkonu: uznałam wtedy, że na jej 
punkty programu mogę chodzić w ciemno. 
Nie zawiodłam się; mało kto umie w przystęp-
ny sposób mówić o matematyce i logice, ale 
prelegentce udało się to w stu procentach.

Następnego dnia odwiedziłam jedną z atrakcji 
gwiezdnowojennych, czyli prezentację Eagle 
Base. Przedstawicieli tej grupy spotykałam już 
na wielu konwentach, ale i tak miło było posłu-
chać o domowych sposobach na sporządzenie 
strojów Jedi – nie ukrywam, rzecz dostarczyła 
mi cennej inspiracji. Wybrałam się też na pre-
zentację Nemezis, czyli zwycięskiego settin-
gu Megakonkursu. Prezentacja nie odbiegała 
od standardów – Ramel poopowiadał trochę 



110

POLTERGEIST - polter.pl

111

POLTERGEIST - polter.pl

110

POLTERGEIST - polter.pl
o historii przedsięwzięcia, a trochę o samym 
podręczniku – ale warto było ją odwiedzić ze 
względu na wymieniane między prowadzącym 
a widownią wypowiedzi dotyczące nienawiści 
dwóch wydawców, martwych lwów i zakupu 
odzieży. Ot, fandomowe memy. Tego rodzaju 
teksty nie padały za to na kolejnej atrakcji, czyli 
podczas rozważań o przyszłości Internetu, ale 
stanowczo nie były potrzebne. Myślę, że osoba 
prowadzącego, tj. Adama Cebuli, wystarczy za 
całą rekomendację. Wieczorem wybrałam się 
na prelekcję o zboczeniach. Przyznaję, przy-
szłam po to, żeby szydzić, jako że większość 
tego rodzaju punktów programu prowadzona 
jest po prostu dennie. Nie tym razem jednak. 
Była to nie tyle prelekcja, ile pogadanka, któ-
ra dotyczyła nie tylko zboczeń, ale też ludzkiej 
seksualności w ogóle, a w dodatku ze standar-
dowej godziny rozrosła się do... czterech (dzień 
wcześniej ci sami prowadzący przyciągali uwa-
gę uczestników przez trzy i pół godziny). Myślę 
jednak, że żaden słuchacz nie uważał tego cza-
su za stracony. Dzień kolejny stał pod znakiem 
„Pomniejszych bóstw Jedi”, czyli prelekcji o dzi-
wacznych sposobach na korzystanie z Mocy. 
Tak jak się spodziewałam, Taraissu i Wedge nie 
zawiedli, słuchało się bardzo przyjemnie, a i 
okazji do śmiechu było niemało.

Niestety, tak jak się obawiałam, sporo było 
chwil, podczas których nie byłam w stanie 
znaleźć żadnego ciekawego punktu progra-
mu (czas ten spędzałam na ogół na pogawęd-
kach z konwentowiczami), a i nie wszystkie 
odwiedzone przeze mnie atrakcje zasługują 
na laurki. Bardzo szybko wyszłam z prelekcji o 
wampirach Świata Mroku. Ktoś, kto wykorzy-
stuje „czas antenowy” do rzucania kąśliwych 
uwag pod adresem nieobecnych, a opowiada-
jąc o kulturowych aspektach mitu krwiopijcy, 
zdradza nieznajomość tak podstawowych lek-

tur, jak Wampir Marii Janion, nie może liczyć 
na moje uznanie. Prelekcja o średniowieczu 
merytorycznie była niezła, ale zdradzająca 
brak jakiegoś planu i przez to nieco chaotycz-
na: prowadzący rzucał po prostu kolejne cie-
kawostki dotyczące rycerstwa. Nie zachwycił 
mnie też żaden z punktów programu mango-
wego, a szczegółowego opisu jednego z nich 
oszczędzę czytelnikom. Byłam zaskoczona 
brakiem programu konkursowego (choć w po-
szczególnych blokach odbyło się kilka konkur-
sów) oraz literackiego, trzeba jednak zauwa-
żyć, że konwentowicze nie sprawiali wrażenia 
pokrzywdzonych. W przyszłym roku organi-
zatorzy powinni także przemyśleć sposób or-
ganizacji book swappingu (wymiany książek), 
gdyż wymóg zamieniania się z jedną tylko 
osobą, zamiast np. wprowadzenia specjalnej 
waluty na ten punkt programu, nie wydaje się 
dobrym rozwiązaniem. Tym niemniej, idea jest 
fantastyczna i chciałabym widzieć taki punkt 
programu na każdym konwencie.

Nie wzięłam udziału w żadnym LARP-ie, ale 
sądząc z wypowiedzi uczestników, należy zali-
czyć je do udanych, podobnie jak odwiedzoną 
przeze mnie prelekcję Fingrina o nowinach z 
LARP-owego świata. Na dobre słowa zasługu-
je też blok Wydawnictwa Portal, fani postapo-

kalipsy powinni się czuć usatysfakcjonowani. 
Jednak najlepszym w mojej ocenie elemen-
tem CoolKonu była Gralnia, a dokładniej jej 
część, czyli RetroGralnia. Wyobraźcie sobie 
szereg wspaniałych starych konsol, dyskietek 
i kaset... To nie sen, to CoolKon. Nie banalna 
komputerówka (choć nowego sprzętu nie bra-
kowało), ale Amiga 500, Commodore 64 czy 
Atari 2600 – jestem za!

Ci, którzy preferują gry bez prądu, mogli spę-
dzić długie godziny w Games Roomie. Planszó-
wek zgromadzono całkiem sporo, choć żaden 
maniak nie dostałby oczopląsu. Nie uświadczy-
ło się tu białych kruków, niektórzy marudzili też 
np. na brak najnowszego dodatku do Domi-
niona. Obsługa była miła, choć nie zawsze po-
trafiła wytłumaczyć zasady. Widać było jednak, 
że uczestnicy dobrze się bawią, Games Room 
tętnił życiem i o każdej porze dało się znaleźć 
chętnego na partyjkę jakiejś planszówki.

Tych, którzy po godzinach spędzonych nad 
stołami zapragnęli wejść w posiadanie jakiejś 
gry, czekał zawód: na CoolKonie nie było żad-
nego sklepiku planszówkowego. Kuźnia Gier 
i Wydawnictwo Portal oferowały swoje tytuły 
na własnych stoiskach, ale chętni na Battlestar 
Galactica czy Carcassonne musieli się obejść 
ze smakiem i popatrzeć co najwyżej na sklepi-
ki oferujące gadżety dla fanów mangi i anime.

Stoiska znajdowały się na parterze, obok wejść 
do sal prelekcyjnych. Niestety, bardzo zmniej-
szyło to i tak niewielką ilość miejsca. Chwilami 
trudno było przejść korytarzem - wystarczyło, 
by dwie osoby przystanęły na moment przy 
jednym za sklepików, a już robił się zator. Te-
goroczny CoolKon odwiedziło nieco ponad 
500 osób; szkoła jest spora i może pomieścić 
taką liczbę uczestników, ale korytarze są w 

niej wąskim gardłem, z którym organizatorzy 
będą mieli pewnie jeszcze wiele problemów, o 
ile nie znajdą skutecznego remedium. Daje się 
to we znaki zwłaszcza w sytuacjach takich jak 
nieautoryzowane użycie maszyny do robienia 
dymu, co miało miejsce w dolnym korytarzu. 
W pobliżu znajdowało się zejście do Games 
Roomu i każdy, kto tamtędy szedł (a peregry-
nowało sporo osób), dopytywał się, co to za 
dym i dlaczego tak cuchnie. Organizatorzy po-
winni dołożyć starań, by takie indcydenty się 
nie powtórzyły.

Mimo wszystko obyło się bez większych wpa-
dek, nie mam zastrzeżeń do ochrony ani ob-
sługi. Z drugiej strony, nie było też (może poza 
RetroGralnią) rzeczy, które nadzwyczaj pozy-
tywnie zapisałyby się w pamięci. CoolKon to 
solidna rzemieślnicza robota: konwent, który 
jest po prostu dobrze zrobiony. Nie ma raczej 
ambicji na pierwszą ligę, za to w swojej klasie 
radzi sobie znakomicie. Warto pojechać i prze-
konać się o tym empirycznie.

Ocena recenzenta: 7/10

Skomentuj tekst!

Konwent: CoolKon
Od: 4 marca 2011
Do: 6 marca 2011
Miasto: Wrocław
Cena: 35 zł
Noclegi: na miejscu - w szkole
Strona www: www.coolkon.pl

http://konwenty.polter.pl/CoolKon-2011-c22752
http://www.coolkon.pl
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Bielsko-Biała to miasto niedocenione, co boli 
mnie jako jego mieszkańca i lokalnego patrio-
tę. Przekonali się o tym ci z moich przyjezdnych 
znajomych, których ciągałem po mieście, by 
pokazać, że jednak mamy się czym pochwa-
lić. Przynajmniej tych, którzy zdecydowali się 
przyjechać, pomimo narzekań że „to daleko i w 
ogóle”, co zresztą nawet nie jest prawdą. Wśród 
mieszkańców panowała do niedawna opinia, że 
niewiele się tu dzieje i nie można niczego cie-
kawego zorganizować. Tym bardziej chcę, by w 
bliskiej memu sercu, szeroko pojętej tematyce 
fantastyki zaczęło się dziać więcej i lepiej. Groj-
kon, organizowany po raz trzeci w Bielsku-Bia-

łej, był największą 
nadzieją na po-
zytywną zmianę. 
 
Jako tubylec nie 
miałem oczywi-
ście problemu 
ze znalezieniem 
konwentow ych 
szkół, położonych 
w pobliżu staro-
miejskiego rynku. 
Dla przyjezdnych 
z m o t o r y z o w a -
nych taka loka-
lizacja oznaczać 
mogła jedynie 
kłopoty. Niestety 
przy szkołach nie 
ma wielu miejsc 
p a r k i n g ow yc h , 

więc po przebrnięciu przez sieć przyległych ulic 
jednokierunkowych trzeba było pojazd zosta-
wić w mniej lub bardziej stosownym miejscu. 
Było ciasno, ale jakoś się udało. Na szczęście 
znacznie więcej ludzi skorzystało z transportu 
publicznego i ci mieli o wiele łatwiej. Na stro-
nie internetowej znajduje się pomysłowy foto-
-przewodnik, więc trzeba by wyjątkowego an-
tytalentu nawigacyjnego by się zgubić. Dojście 
na piechotę z dworca PKP/PKS to około 20-30 
minut, w zależności od pojemności płuc i cię-
żaru plecaka. Trudno się przyczepić do wyboru 
miejsca. Szkoły posiadają zarówno dużą salę 
gimnastyczną, świetlicę, wystarczającą liczbę 
sanitariatów, jak również przestronne koryta-
rze. Bliskość uroczej starówki, centrum miasta, 
niedrogich sklepów i innych atrakcji zewnętrz-
nych z nawiązką rekompensowała skromny za-
sób miejsc parkingowych.

Po dotarciu do szkół przeszedłem przez nie-
skomplikowany proces akredytacji. Pewnie 
byłoby całkiem miło, gdyby kilkoro członków 
Legionu 501 nie uznało, że w przeciwieństwie 
do innych uczestników, kolejki tego świata nie 
mają wobec nich zastosowania. Całość trwała 
może 20 minut. To niezwykle szybko, biorąc 
pod uwagę dość skromną liczbę stanowisk 
akredytacyjnych. Otrzymałem jedynie trady-
cyjny zestaw obowiązkowy – identyfikator i in-
formator. Ucieszyłem się, że nie dodano mi do 
tego żadnych reklamowych śmieci, które ostat-
nio rozdają chyba wszędzie. Nie licząc tej jednej 
malutkiej ulotki w informatorze. Informator był 
cienką broszurką formatu zeszytowego, o pro-
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stym i funkcjonalnym układzie, ale trochę słabo 
czytelną, przez nieprofesjonalny skład. Punk-
ty programu podzielono na bloki tematyczne, 
lecz był problem z opisami – część z nich zajmo-
wała po dwa spore akapity, podczas gdy inne 
wpisy składały się wyłącznie z godziny i tema-
tu punktu programu, co jest niewystarczające 
zwłaszcza w przypadku prelekcji. Całości towa-
rzyszyła duża wkładka, której jedną stronę sta-
nowiła mapka konwentowych szkół, na drugiej 
zaś umieszczony był cały program podzielony 
na godziny. To i brak większych błędów pozwa-
la ocenić go pozytywnie.

Po akredytacji, jak zwykle, szybko zajrzałem do 
wszystkich dostępnych zakamarków, aby się zo-
rientować co, gdzie i jak. W jednej ze szkół znaj-
dowała się część programowa, Games Room, 
konkursy i stoiska. Każdy blok tematyczny po-
siadał własny obszar z odpowiednią salą poka-

zową czy prelekcyjną, więc można było szybko 
znaleźć interesujące nas punkty programu. Or-
ganizatorzy narzekali, że udostępniono im tym 
razem mniej pomieszczeń niż poprzednio. W 
drugiej szkole, po przeciwnej stronie wąskiej 
ulicy, mieściła się stołówka, sale dla karcianek 
i bitewniaków oraz miejsca do spania. Gdyby 
nie ten nieprzewidziany brak, blok Star Wars 
nie musiałby znajdować się nieco na uboczu w 
drugiej ze szkół. Stołówka, usytuowana w cen-
tralnym punkcie kompleksu, serwowała niezłe 
dania w rozsądnych cenach. Przy akredytacji 
internetowej możliwe było zarezerwowanie w 
niej posiłków, co uważam za bardzo dobry po-
mysł, zwłaszcza dla osób mających tendencję 
do zapominania o jedzeniu w natłoku atrakcji. 
Rozmieszczenie było widocznie przemyślane. 
Zdziwiło mnie trochę, że stosunkowo dobrze 
wyposażony Games Room znajdował się w jed-
nym, niedużym pomieszczeniu, podczas gdy 
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dokładnie, gdzie znajduje się to miejsce (choć 
nigdy wcześniej tam nie byłem), odnalezienie 
wejścia, zwłaszcza wieczorem, gdy panowało 
tam pełne zaciemnienie, było bardzo trudne. 
To nietypowe podejście w przypadku intere-
su polegającego na sukcesie frekwencyjnym. 
 
Rozrywki dostarczył sobotni koncert Marti-
na Lechowicza. Ze względów technicznych 
godzinny występ skrócił się o 20 minut, ale 
najważniejsze, że było wesoło. Artysta, mimo 
ograniczeń czasowych, jak zwykle rozruszał 
publikę, a po koncercie pozostał na terenie 
konwentu aż do jego zakończenia. Pozostaje 
żałować, że nie zarezerwowano nieco więcej 
miejsca na to wydarzenie. Kilka chwil później 
żywiecka grupa Arkona przedstawiła pokaz 
tancerzy ognia. Na szczęście nie w świetlicy 
(wyposażonej w syntetyczną podłogę), jak 
było to napisane w programie, lecz na wol-

nym powietrzu. Podszedłem do tego bardzo 
sceptycznie, gdyż tego typu atrakcje są ostat-
nio typowe dla konwentów, ale zostałem mile 
zaskoczony. Zamiast kolejnego pokazu wypeł-
nionego gotyckim rockiem mieliśmy przyjem-
ność doświadczyć poczucia humoru zespołu, 
który wykonywał swój program na wesoło do 
różnorodnego, w tym rockandrollowego, ze-
stawu utworów.

Należy jeszcze wspomnieć o najważniejszym 
konkursie Grojkonu – Złotych Kościach. Na-
grodami były między innymi piękne zesta-
wy złotych, srebrnych i brązowych kości dla 
laureatów pierwszych trzech miejsc. Oprócz 
mistrzów gry nagradzani są również najbar-
dziej aktywni i pomysłowi gracze, uczestni-
czący w konkursowych sesjach. To zaledwie 
druga edycja, lecz inicjatywa ze wszech miar 
słuszna. Erpegowcy tworzą często zamknięte 

dużą salę gimnastyczną przeznaczono dla gier 
karcianych. Planszówkowicze dawali sobie jed-
nak radę, anektując wieczorami i w nocy prze-
strzeń w dzień wykorzystywaną na stoiska. Sala 
do karcianek, choć największa, tylko w nocy nie 
była pełna.

Sleep roomy dostarczyły wystarczającą ilość 
miejsca, ale niestety także chyba największą 
dawkę nieprzyjemnych wrażeń, a innej opcji w 
ofercie dla przyjezdnych nie przewidziano. Ci-
sza była zdecydowanie towarem deficytowym. 
Wrzaski, hałasy i głośną muzykę dało się słyszeć 
w różnych jej miejscach niemal przez całą noc. 
Brakowało stanowczej reakcji ze strony organi-
zatorów, lecz z drugiej strony nie odnotowano 
oficjalnych skarg od chcących spać uczestników, 
więc trudno jest mieć do nich o to pretensje. 
Grojkon oferował szereg ciekawych bloków 
tematycznych. Nic dziwnego, że miałem pro-

blem z wyborem. Tym bardziej że wszystkie 
zaplanowane punkty programu odbyły się 
(oprócz jednego) i przybyli wszyscy zaprosze-
ni goście (także oprócz jednego). Był pewien 
zgrzyt z blokiem Wydawnictwa Portal, gdyż 
jedna z oczekiwanych – także przeze mnie – 
prezentacji odbyła się o wcześniejszej godzinie 
niż podana w programie. Za to nieporozumie-
nie otrzymaliśmy jednak osobiste przeprosi-
ny od trzewika. Chłopakom z wydawnictwa 
i tak należą się wyrazy uznania za morderczą, 
całodzienną prezentację Neuroshimy Tactics.  
 
Strzałem w dziesiątkę było dołączenie do 
atrakcji oferty Areny Zoltar. Elektroniczny pa-
intball w połączeniu z postapokaliptyczną 
scenerią zapewniał uczestnikom całe godziny 
zabawy. Oprócz turnieju drużyn trzyosobo-
wych odbyły się także nocne LARP-y z zom-
bie i Obcym. Co dziwne, mimo iż wiedziałem 
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grupy i promowanie takiej prezentacji swoich 
umiejętności z pewnością wpłynie na jakość 
przygód, prowadzenia i odgrywania postaci. 
 
Wspominałem już o dziwnym wrażeniu, jakie 
wywarł na mnie z początku rozmiar sali przygo-
towanej dla gier karcianych. Zarówno one, jak i 
bitewniaki cieszyły się jednak ogromnym zain-
teresowaniem. Te ostatnie zgromadziły podob-
ną liczbę graczy jak imprezy rangi Mistrzostw 
Polski. Największym chyba jednak zaskocze-
niem dla wszystkich była frekwencja na tur-
nieju Magic: The Gathering – do poprawienia 
rekordu Polski w liczbie uczestników zabrakło 
zaledwie dwóch osób. W niedzielę pogoda była 
na tyle sprzyjająca, że – jak przystało na wio-
senny konwent – część zajęć odbywała się pod 
gołym niebem, w tym przypadku rozgrywki co 
wytrwalszych miłośników bitewniaków.

Już w zeszłym roku, mimo niezwykłego pecha 
(konwent przełożony wskutek kwietniowej ża-
łoby narodowej odbył się w czasie majowej po-
wodzi, która mocno dotknęła region), w Groj-
konie uczestniczyło ponad 700 osób. W tym 
roku organizatorzy liczyli na poprawienie tego 
wyniku i byli na to przygotowani, ale jedynie 
najwięksi optymiści przewidzieli przekroczenie 
magicznej liczby tysiąca uczestników. Według 
oficjalnych danych, wspólnie bawiło się do-
kładnie 1008 osób, w tym zagraniczni goście. 
To piękny wynik. Nawet tak dużą liczbę kon-
wentowiczów udało się obsłużyć bez wrażenia 
ścisku czy wielogodzinnych kolejek przy akre-
dytacji. Zdaniem organizatorów jest jeszcze 
miejsce na rozwój, czego im serdecznie życzę. 

 

Na Grojkon wybierałem się z niemałą niepew-
nością. Bałem się, że będę musiał wytknąć sze-
reg błędów organizatorom, ryzykując potem, 
że spotkam ich na ulicy. Wiadomo, że starają 
się, by w moim mieście zagościła impreza fan-
tastyczna nie tylko z powodu tematyki, ale cza-
sem na deklaracjach się kończy. Nie zawiodłem 
się jednak. Tym razem niemal wszystko wypali-
ło i, mimo niedociągnięć o których pisałem, nie 
można mieć do Grojkonu większych zastrzeżeń. 
Ja z pewnością wybiorę się na kolejną edycję, 
czego i wam życzę.

Ocena recenzenta: 8/10

Skomentuj tekst!

Konwent: Grojkon
Od: 11 marca 2011
Do: 13 marca 2011
Miasto: Bielsko-Biała
Noclegi: Na miejscu - w szkole
Strona www: www.grojkon.com

http://konwenty.polter.pl/Grojkon-2011-c22768
http://www.grojkon.com
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