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Plus Poltera
Przez ponad dekadę istnienia naszego serwisu 
sporo się w nim zmieniało: redaktorzy, oprawa 
graficzna, zawartość portalu. Zmieniali się rów-
nież użytkownicy: przychodzili, odchodzili, cza-
sem zasilali szeregi zespołu redakcyjnego. I za-
wsze w jakimś stopniu odciskali swoje piętno na 
kształcie Poltera.

Ich aktywność widać w komentarzach, na na-
szym forum, ale szczególnie w polterowej Blo-
gosferze. Każdy działa tam na własną rękę, ale 
od czasu do czasu dochodzi do połączenia sił. 
Jak choćby ostatnio, gdy pojawił się pomysł na 
stworzenie wspólnego settingu RPG lub gdy ba-
wiliśmy się wysyłając sobie nawzajem masę pre-
zentów gwiazdkowych.

Polter nie jest typowym serwisem społecz-
nościowym. Nie jesteśmy w stanie konkurować 
z gigantami, więc nie dublujemy opcji Facebo-
oka. Pomimo tego mogę się założyć, że wielu 
bywalców Poltera spędza na nim dziennie więcej 
czasu, niż „lajkując na fejsie”.

Dlatego nasz portal to nie tylko newsy, recen-
zje i artykuły. To także okazja działania w grupie 
kreatywnych ludzi, którym nigdy nie wiadomo, 
co przyjdzie do głowy.

Maciej „repek” Reputakowski
– redaktor naczelny serwisu Poltergeist (polter.pl)

http://polter.pl
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Wywiad z Adamem 
Badowskim
Dzień Inwestora CD Projekt 2011

Jan „Gower” Popieluch: Studiowałeś filozofię. 
Jak to się stało, że obecnie zamiast analizować pra-
ce Arystotelesa, pracujesz w branży gier?
Adam Badowski: Studiowałem filozofię dla sie-
bie. Od samego początku zarabiałem pracując 
w reklamie, na przykład rysując story boardy. 
No a prywatnie grałem przez cały czas. Zarów-
no w papierowe gry RPG, jak i wszystkie gry 
komputerowe, a potem konsolowe. Miałem od 
początku ciągoty jako użytkownik i gracz ku tej 
branży, a była ona niezbyt rozwinięta, więc gdy 
tylko nadarzyła się okazja pierwszej pracy nad 
modelem do gry, to skorzystałem i tak jakoś po-
szło.

Twoja rola w studiu RED zmieniała się. Najpierw 
grafik i projektant, później dyrektor artystyczny, te-
raz dyrektor zarządzający. Czy wciąż pozostaje Ci 
trochę czasu na doglądanie warstwy artystycznej 
produkcji?
Do moich kompetencji należy raczej czuwanie 
nad tworzeniem samej zawartości gry, są to 

obowiązki kreatywne i tak pozostanie. Dobrze 
się stało, że na czele studia jest osoba, która zna 
trzewia gry i wszystkie „ścieżki”. To jest dla mnie 
najważniejsze – być jak najbliżej produkcji. Jeśli 
chodzi o art direction, to już dawno tę rolę przeję-
li leadzi grafiki: Lucjan Więcek, który zajmuje się 
lokacjami, Bartek Gaweł, który jest naszym arty-
stą koncepcyjnym oraz Paweł Mielniczuk, który 
zajmuje się postaciami. Mimo to dbam, by stale 
mieć pieczę nad całą koncepcją gry, czyli wyzna-
czyć pewien kierunek, który będzie realizowany 
przez studio. 

Przy długim cyklu produkcji nadarza się wiele 
inspiracji – są fajne gry i team czasami zbacza 
w ich kierunku. Teraz pojawił się Skyrim, który 
jest takim old schoolem. Nasi designerzy oraz 
graficy chętnie podpatrzyliby pewne detale z tej 
produkcji, ale do moich obowiązków należy za-
chowanie tożsamości studia. Kierunek w którym 
zmierzamy był wyznaczony lata temu wspólnie 
z byłymi twórcami, którzy pracują lub nie pracu-

Każdy zespół, który chce osiągać sukcesy, potrzebuje silnego lidera. CD Projekt 
RED swoje pierwsze sukcesy już zaliczył – wydany w tym roku Wiedźmin 2 
sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Jak zostało to osiągnięte? Szczegó-
łami swojej pracy podzielił się z nami Adam Badowski, szef studia. Rozmawia-
liśmy między innymi o kolejnych tytułach i zabezpieczeniach DRM.
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ją już z nami. Musi być jedna osoba, która spa-
ja wizję wielu ludzi. To jest właśnie moja rola. 
Oprócz tego zajmuję się oczywiście bieżącą dzia-
łalnością operacyjną.

Jak wygląda Wasze przygotowanie na etapie kon-
cepcyjnym produkcji? Co robią Wasi artyści przed 
projektowaniem lokacji i postaci? Co sprawia, że 
wszystko w Wiedźminie jest tak bogate i autentycz-
ne?
Bogactwo i dopracowanie jest przede wszystkim 
efektem doskonalenia się zespołu. Najważniej-
sze jest to, żeby graficy mieli kontakt ze sztuką: 
od użytkowej po klasyczną. Nasi pisarze powinni 
mieć kontakt z literaturą. Każdy członek nasze-
go zespołu musi czerpać z kultury, bo tylko wte-
dy uzyskamy „podkład”, który jest najbardziej 
zyskownym aktywem.

Trzeba pamiętać, że robimy gry dla inteligent-
nego i dorosłego gracza. Ta dorosłość naszych 
gier nie polega na pokazywaniu gołego biustu, 
tylko na tym, że chcemy opowiedzieć jakąś hi-
storię – głębszą, wielowątkową. Graczowi bar-
dzo dużo satysfakcji dają smaczki, które są ukry-
te i wymagają znajomości historii oraz kultury, 
by je prawidłowo zrozumieć.

Wszystko zaczyna się od tego, co siedzi w gło-
wach ludzi, od szukania na początku pewnych 
głównych idei, a potem zawężania ich. Są oczywi-
ście momenty pełnego oświecenia. Na przykład 
nasz artysta koncepcyjny rysuje coś świetnego 
i wszyscy się tego chwytamy, a następnie reali-
zujemy to. Okres koncepcyjny wymaga najwięcej 
kreatywności i jest jednym z najbardziej ekscy-
tujących etapów tworzenia gry. Potem zaczyna 
się produkcja i tutaj musimy mieć przygotowa-
nych ludzi – profesjonalistów do robienia modeli 
i wstawiania ich do gry. Musze się pochwalić że 
nasz team to prawdziwi artyści na światowym 
poziomie. Wszystko w grze od postaci do oświe-
tlenia lokacji w naszym silniku jest najwyższej 
klasy. Podczas gdy programiści wpływają na 

kształt silnika od strony technicznej, artyści 
mają wpływ na stronę koncepcyjną. 

W produkcji gry takiej jak Wiedźmin znaczenie 
mają umiejętności poszczególnych trybów i try-
bików, które składają się na RED. Organizacja tu 
już niczego nie jest w stanie poprawić – chodzi 
o człowieka i jego kreatywność.

Przed nami premiera Wiedźmina 2 na Xboxa 360. 
Nieustannie powtarzacie, że chcecie, by ta gra ni-
czym nie różniła się od wersji pecetowe, ale czy na-
prawdę jest to możliwe? W końcu ta konsola ma już 
swoje lata…
Po pierwsze, chcemy żeby się różniła i była bo-
gatsza od premierowej edycji wersji pecetowej, 
ale to głównie pod względem zawartości. Nato-
miast jeśli chodzi o technikalia, to Xbox nie jest 
nową platformą, ale posiadamy głęboką wiedzę 
na jej temat. Współcześnie wydawane gry na 
konsolę Microsoftu wyglądają dużo lepiej niż 
te sprzed kilku lat. Kwestie techniczne nie są 
naczelnym elementem wpływającym na proces 
produkcji i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego co 
uzyskujemy na ekranie. Pamiętajmy jednak, że 
dla RED-a zawartość jest najważniejsza – z tech-
nologią już sobie poradziliśmy. Mam nadzieję, że 
nie brzmi to jak jakieś górnolotne i aroganckie 
deklaracje – gra będzie bardzo przyzwoita, jedna 
z lepszych na tę platformę pod względem gra-
ficznym.

Co z wersją na PlayStation 3?
Bardzo byśmy chcieli mieć wersję na PlayStation 
3. Jeśli się pojawi możliwość, to z niej skorzy-
stamy. Obecnie jednak wszystkie nasze wysiłki 
wkładamy w prace nad wersją na Xbox 360.

Patrząc na zaprezentowany przez Was plan, byłoby 
Wam raczej ciężko zmieścić tę premierę w najbliż-
szych latach…
Zobaczymy. To jest też kwestia interpretacji tego 
planu. 
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Bardzo zachwalacie Wasz autorski silnik, REDengi-
ne, który pozwolił Wam zrobić drugiego Wiedźmina. 
Na pewno inni deweloperzy mają na tę technologię 
chrapkę. Zamierzacie sprzedawać licencje? Pojawiły 
się już jakieś propozycje?
Cały czas są prowadzone rozmowy. REDengine to 
naprawdę jedna z lepszych technologii na świecie 
do tworzenia skomplikowanych erpegów. Dosta-
jemy zapytania i maile w tej sprawie. Natomiast 
uważamy, że ten silnik jeszcze trzeba rozwinąć, 
dopracować, a przede wszystkim udowodnić, że 
gry stworzone z jego pomocą hulają na konsoli. 
Nie czas teraz zajmować się taką komiwojażer-
ką – my mamy naprawdę zupełnie inne rzeczy 
do zrobienia. Naszym priorytetem są fajne gry. 
Silnik wraz z narzędziami, które posiada, jest 
przeznaczony typowo do tworzenia rozwinię-
tych i nieliniowych gier. Na pewno przydałoby 
się to więc paru firmom, które mogłyby z tego 
skorzystać. Obecnie REDengine daje nam wielką 
przewagę nad konkurencją, niezależność, z któ-
rej się bardzo cieszymy.

Do pierwszego Wiedźmina wyszedł bardzo ciepło 
przyjęty edytor D’jinni. Zapowiadaliście, że teraz 
chcecie oddać graczom podobne narzędzie. Kiedy 
możemy się tego spodziewać
Chcielibyśmy, żeby gracze dostali coś, co dla 
nich zrobi różnicę. To świetne, gdy widzimy 
mody i przygody tworzone do naszej gry przez 
fanów. Daje to dużo satysfakcji plus pokazuje, że 
gra jest wiecznie żywa. W tym momencie jednak 
w związku z pracami, które prowadzimy, edytor 
nie jest naszym głównym celem. Natomiast jest 
to cel strategiczny w tym sensie, że w przyszłości 
na pewno się on pojawi.

Po Waszej prezentacji wiemy już, że Wiedźmin 3 nie 
jest jedyną grą, jakiej możemy się spodziewać. Czy 
jednak zamierzacie zostać mistrzami w robieniu 
RPG-ów, czy też spróbujecie swoich sił w zupełnie 
innym gatunku?

AB: Zawsze chce się być mistrzem w jakiejś dzie-
dzinie, my chcemy być mistrzami w jednej, kon-
kretnej. Bardzo cieszę się z tego, że wiemy jako 
studio, czym chcemy się zajmować. Naszą niszą 
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mają być duże, skomplikowane gry dla dorosłe-
go gracza, z bardzo ważną warstwą fabularną. 
Mamy już jakieś doświadczenia w tej dziedzinie, 
musimy je rozwinąć i bez wątpienia będziemy 
szli w tym kierunku. To jest zresztą bardzo roz-
sądny kierunek.

Robienie gier, na których się studio nie zna, 
jest rzeczą niezwykle atrakcyjną, ale myślę, że ry-
zykowną i może być skazane na porażkę. Myślę, 
że ludzie, którzy się zajmują robieniem dobrych 
gier na platformy mobilne, nie potrafią robić 
fajnych RPG-ów i odwrotnie – my nie potrafimy 
pewnie robić drugich Angry Birds. Dlatego chcie-
libyśmy stąpać twardo po ziemi i rozwijać to, co 
jest naszym talentem i pasją.

Jakiś czas temu robiliście jednak FPS-a They. Czy to 
znaczy, że ten projekt jest porzucony i nie zamierza-
cie do niego wracać?
They’a robiła firma Metropolis, która była w gru-
pie kapitałowej. Ten projekt został włożony do 
szuflady i ciągle w niej spoczywa. Do 2015 roku 
na pewno nie zostanie z niej wyciągnięty.

Co z pozostałymi, mniejszymi tytułami, które zapo-
wiedzieliście? To też będą poważne RPG-i?
To może być na przykład edycja na jakąś specjal-
ną platformę. Nie zawsze te produkcje muszą 
być nowymi grami.

Przy premierze Wiedźmina pierwszego powstała 
też gra na telefony komórkowe. Czy teraz, przy co-
raz powszechniejszym użyciu smartfonów, myślicie 
o produkcji na Androida lub iOS?
RED studio jest dużym studiem deweloperskim, 
które się zajmuje produkcją rozbudowanych gier. 
Nie zostaje nam miejsca na robienie małych gier. 
Jeśli powstaną takie tytuły, to zapewne w struk-
turach grupy, ale nie w RED-zie.

A co z grą przeglądarkową Versus? Przy wskrzesze-
niu forum, okazało się nagle, że zniknął poświęco-
ny jej dział. Miało się ukazać oficjalne stanowisko, 
jednak się nie ukazało. Zarówno z Waszej strony, 

jak i ze strony One2Tribe nie można było uzyskać 
żadnego komentarza.
Versus nie był robiony przez CD Projekt RED, 
ale był przez nas wspierany przez dłuższy czas. 
Jeśli chodzi o sytuację aktualną, to myślę, że 
nie mamy na razie jakichś specjalnych rzeczy do 
ogłoszenia w tej sprawie.

Studio RED nie stworzyło co prawda Versusa, jed-
nak chcieliście mieć kontrolę nad zawartością tej 
gry. Niedawno natomiast usunęliście ten kanał ko-
munikacji z graczami, jakim był dział na oficjalnym 
forum. Czy to oznacza, że całkowicie odcinacie się 
od tej produkcji?
Myślę, że można jednak spodziewać się oficjal-
nego stanowiska w tej sprawie, tak jak zapowia-
daliśmy, ale poczekajmy.

Wróćmy jeszcze na chwilę do premiery Wiedźmina 
2. Co się stało, że w tym najważniejszym dla fanów 
okresie nie było oficjalnego forum gry? Czy powie-
rzenie tego zadania tak małej firmie było najlepszą 
decyzją?
Nie można zaciemniać sytuacji – jak się okazało 
nasza decyzja nie była najlepsza. Wyciągnęliśmy 
wnioski i nigdy już nie zrobimy takiego błędu. 
Oczywiście wszystkich graczy przepraszamy za 
kłopoty, które były związane zarówno z forum, 
jak i z samym dniem wydania gry. Wiadomo, 
że to jest rzecz, która najbardziej uderza w nas 
i graczy. Nie możemy dopuścić, żeby taka sytu-
acja miała jeszcze raz miejsce. To była nasza od-
powiedzialność – to jest nasz produkt, nasze re-
lacje z graczami. Jeśli one zostaną w jakiś sposób 
zakłócone, to tak naprawdę podrzynamy sobie 
gardło. My chcemy mieć dobre relacje z gracza-
mi. Nie tylko dlatego, że kupują nasze gry, ale 
przede wszystkim dlatego, że sami jesteśmy gra-
czami.

Elementem wersji 2.0 Wiedźmina 2 był tryb Arena, 
który wprowadził element społecznościowej rywa-
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lizacji. Czy następnym krokiem będzie multiplayer 
albo chociaż kooperacja?
Prywatnie przepadam za trybem kooperacji. To 
jest bardzo fajny tryb i pozwala mi grać jedno-
cześnie na przykład z moim partnerem, bawiąc 
się tą samą grą. To jest świetna rzecz, ale my się 
skupiamy na grach singlowych. Chcemy być do-
brzy w tej dziedzinie. Natomiast niewykluczone, 
że jest to jakiś obszar, który powinniśmy po-
woli rozwijać. Niekoniecznie multiplayer, bo to 
jest zupełnie inny typ gry, czy MMO. Natomiast 
świat się rozwija i my też się powinniśmy iść do 
przodu. Naszym głównym celem są jednak RPG, 
które opowiadają świetnie fabułę. Jeśli nie bę-
dziemy tego realizować, to znaczy, że trochę od-
biegamy i bujamy w obłokach. Jeśli więc będzie 
taka możliwość, żeby połączyć te dwie rzeczy, to 
pewnie z niej skorzystamy.

Jesteście znani z tego, że wspieracie swoje produkcje. 
Czy możemy się więc spodziewać większego DLC do 
Wiedźmina 2, na przykład dodatkowej przygody? 
A może myślicie o dodatku pudełkowym?
Mogę zadeklarować, że zawsze będziemy wspie-
rać gracza pecetowego, który kupił naszą grę 
i powinien mieć z tego profity przez długi, długi 
czas. Chcemy, żeby wracał do Wiedźmina i poma-
gamy mu w tym. Na początku przyszłego roku 
będziemy mogli opowiedzieć coś więcej na ten 
temat.

Od jakiegoś czasu CD Projekt RED prowadzi spór ze 
swoim zachodnim wydawcą Wiedźmina 2 – Namco 
Bandai. Trzy kwestie z tym związane. Po pierwsze, 
jak ta sytuacja wpływa na nastroje w firmie? Po 
drugie, czy odbija się negatywnie na promocji wersji 
konsolowej? Po trzecie, co z Waszą polityką na te-
mat zabezpieczeń DRM? Namco oskarża Was o ich 
bezpodstawne zdjęcie.
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W żaden sposób nie wpływa na nastroje naszego 
teamu, dlatego że tak naprawdę studio jest od 
tego odizolowane. Ja i zarząd spółki odcinamy 
takie sprawy, tworzymy deweloperom fajną at-
mosferę. Czasami tylko raczej w ramach plotek 
ludzie o tym rozmawiają, próbują się dowiedzieć, 
jaka jest aktualna sytuacja.

Co do drugiej sprawy, podpisaliśmy umowę 
z Warnerem. To jest fajny, duży wydawca na 
Amerykę, więc tutaj też jest zupełnie inna sytu-
acja. Jakoś więc to się wszystko równoważy.

Jeśli natomiast chodzi o zabezpieczenia 
DRM, to stanowisko jest takie samo. Chcieli-
byśmy, żeby gry były jak najbardziej dla graczy. 
Nie chcemy, by osoba, która gra w nasze produk-
cje, była wciągana w jakąś rozgrywkę pomiędzy 
wydawcą i dystrybutorem. Często tak jest za 
sprawą wszystkich dodatkowych kodów, rzeczy, 
które musi ściągać. Sam jako gracz to odczu-
wam, nie podoba mi się to i myślę, że musi się 

jakoś zmienić. My akurat jako jeden z niewielu 
deweloperów walczymy aktywnie z tą sytuacją. 
Kończy się to dla nas czasami nieprzyjemnie, 
natomiast to nie zmienia naszego stanowiska. 
Gry powinny być DRM-free i powinny się bronić 
swoją jakością. Gracz powinien chcieć je kupić. 
Piraci powinni być postrzegani jako konkurencja 
– dlatego staramy się dać graczom coś więcej niż 
oni, zyskać przewagę. Stąd się biorą bogate wy-
dania nawet podstawowej wersji pudełkowej, nie 
mówiąc już o wersji kolekcjonerskiej. Gry są dla 
graczy i nasi fani są dla nas najważniejsi.

Wasza współpraca z Warnerem jest krótkotrwała 
czy zamierzacie powierzyć mu też wydawanie na-
stępnych produkcji?
Teraz jesteśmy w świetnej sytuacji w której może-
my powierzyć nasze gry komu będziemy chcieli. 
Jeśli te relacje z Warnerem będą dobre, to czemu 
nie. Jest jeszcze jednak za wcześnie, żeby o tym 
decydować.

Rozmawiał i opracował: Jan „gower” Popieluch
Redakcja: Marcin „Llewelyn_MT” Trybus

Skomentuj ten tekst!

http://gry.polter.pl/Wywiad-z-Adamem-Badowskim-c23759
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Battlefield 3
[Recenzja] W ubiegłym roku w świecie gier 
najbardziej interesował mnie pojedynek dwóch 
potęg mojego ulubionego gatunku – FPS. W jednym 
rogu zasiadło dzieło DICE, Battlefield 3, po drugiej 
stronie Infinity Ward z, również trzecią częścią, 
Modern Warfare. Jako że premiera BF3 była wcze-
śniej, to i po nią sięgnąłem w pierwszej kolejności. 
Muszę przyznać, mimo iż to nieprofesjonalne, że 
swojego zwycięzce już mam, chociaż w Call of Duty 
nie grałem.

This is not a trial, you are guilty!
Panowie z DICE poszli śladem Bad Company 2, 
więc i tutaj w nasze ręce oddana zostanie kam-
pania, w której będziemy mogli pograć solo. Gra 
zaczyna się efektownie – wskakujemy na pociąg. 
Postać gracza, mając na rękach rozłączone obro-
że kajdanek, kieruje się w stronę bomby znajdu-
jącej się w pierwszym przedziale. Gdy w końcu 
udaje jej się przebić do celu, zostaje obalona na 
ziemię i przy jej głowie pojawia się zimna lufa 
rewolweru. Tutaj  okazuje się, że zaczęliśmy od 
końca i cofamy się, by poznać od początku histo-
rię sierżanta Blackburna, oskarżonego o zbrod-
nie wojenne i zdradę narodu. 

Muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczo-
ny. Fabuła trzyma się kupy i jest przedstawiona 
w ciekawy sposób. Wciąga na tyle, że naprawdę 
chce się poznawać kolejne fakty, ściśle związane 
z intrygą przedstawioną w grze. Mogę bez wąt-
pienia powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych 
historii, które przyszło mi poznać w ostatnich 
shooterach. Do tego jedna z dłuższych, bo przej-
ście gry zajęło mi blisko 10 godzin. Wciąż jednak 
nie jest to liczba, która wprawiłaby świat w osłu-
pienie. 

Warto wspomnieć również o tym, że nie mamy 
w BF3 kompleksu jednoosobowej armii. Kam-

pania kilkukrotnie pozwala odsapnąć chwilę od 
biegu, czy to za sterami czołgu, czy jako strze-
lec w samolocie, jednocześnie jest to pretekst do 
wcielenia się w inną postać. Mało tego – jedna 
z nich ginie, a to daje możliwość doświadczenia 
śmierci z perspektywy pierwszej osoby. Wciąż 
mało? No to może zadowoli was fakt, że wejdzie-
my w skórę kobiety. Tego typu zabiegi zdecydo-
wanie są dla mnie atutem. 

You come to our country to murder us…
Akcja gry przenosi nas do takich krajów jak 
Francja, Azerbejdżan, Irak i Stany Zjednoczo-
ne. Zwiedzać będziemy głównie tereny miejskie, 
jednak trafimy również na krajobrazy leśne czy 
pustynne. Trzeba przyznać, że Frostbite 2.0 
robi świetne wrażenie nawet na najniższych 
detalach. Drobny niesmak jednak pozostał, po-
nieważ zniszczenia, które przecież są główną 
atrakcją silnika, zostały okrojone w stosunku do 
pierwszej jego wersji. Tym samym niszczyć to, 
co stworzył człowiek przyszło mi zdecydowanie 
rzadziej (co głównie widać w trybie multiplayer, 
o którym jednak za chwilę). Wciąż jednak inte-
rakcja z otoczeniem jest obecna i jeżeli już się 
powiedzie, to jest efektowna. 
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Jest też coś, czego nie mogę pominąć, miano-
wicie animacje postaci. Pomijam już fakt, że to, 
co robią żołnierze na naszych oczach, prezentuje 
się świetnie. Chodzi mi głównie o to, że wyre-
żyserowane zostały również ruchy osoby, którą 
przyjdzie nam pokierować. Widzimy więc nogi 
postaci, co już niczym nowym nie jest (aczkol-
wiek wciąż jest zjawiskiem rzadkim), ale sposób 
w jaki się czołgamy czy przeskakujemy przez 
murki to już prawdziwe mistrzostwo. Zawsze 
lubiłem, gdy patrząc na świat gry z perspektywy 
pierwszej osoby, mogłem zobaczyć coś więcej niż 
ręce mojej postaci. Nie wspominam już o anima-
cjach upadków czy otwierania drzwi, bo to jest 
już standardem. 

Właśnie, w BF3 ponownie pojawiła się możli-
wość położenia się na ziemię. Z tego co pamię-
tam, BF2 oferował taką możliwość, w Bad Com-
pany 2 jednak zniknęła. Teraz powraca i ma się 
dobrze. 

What the **** we stopping for?
Nieśmiertelne jest już powiedzenie, że Battlefield 
nastawiony jest głównie na grę w sieci. I w zda-
niu tym jest wyłącznie prawda. Bo przecież czym 
jest dobra kampania w porównaniu do GENIAL-
NEGO multiplayera? A właśnie tak oceniam tego 
multika. 

Formalnie – dostajemy trzy tryby gry, znane 
każdemu kto grał w Bad Company 2. Dla tych, 
którzy nie grali, przypominam – Conquest w wer-
sji normalnej i large (walka o strategiczne punkty 
mapy), Rush w wersji normalnej oraz drużyno-
wej (obrona/atak na przekaźniki z przesuwającą 
się linią frontu) oraz Deathmatch w wersji druży-
nowej i dzielonej na czteroosobowe składy (tego 
tłumaczyć nie trzeba). Do tego dorzucamy dzie-
więć obszernych map (przynajmniej na ten mo-
ment) dostosowanych do każdego trybu. Liczby 
nie powalają, ale w formie, w jakiej jest to poda-
ne, wystarczy w zupełności i nawet po kilkuna-
stu godzinach nieprzerywanej gry się nie nudzi. 

Podobnie jak w Medal of Honor występują tu 
wyłącznie dwie strony konfliktu – Rosja oraz 
Stany Zjednoczone. I podobnie jak w poprzed-
niej produkcji DICE (na spółkę z Danger Close) 
początkowe uzbrojenie każdej z klas jest zależne 
od państwa, po którego stronie opowie nas ser-
wer. I tak żołnierze wujka Sama (ach, uwielbiam 
to określenie) biegać będą z M16 i jego krewny-
mi, natomiast bojownicy mateczki Rosji z rodzi-
ną awtomatu kałasznikowa. Oczywiście wraz 
z postępem idą kolejne unlocki, więc w dalszej 
części gry nie będzie to już grało żadnej roli. 
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Klasy dostajemy znowu cztery i są to kolej-
no – szturmowiec (medyk z karabinem), me-
chanik (maszynka do naprawiania i niszczenia 
z karabinkiem), żołnierz wsparcia (C4, paczka 
z amunicją i karabin maszynowy) oraz snajper 
(luneta i mniejsze gadżety). W stosunku do BC2 
zmieniło się to, że nie mamy już nieśmiertelnej 
maszyny do zabijania, która rzucała sobie ap-
teczki i wypluwała długie serie z M60 – jak dla 
mnie, kolejny plus, ponieważ było to połączenie 
zbyt przesadzone. 

Jak już wspomniałem, mamy w BF3 masę 
rzeczy do odblokowania – zarówno dla klas, jak 
i pojazdów, z których korzystamy. Jako piecho-
ta odblokować możemy specjalizacje (dłuższy 
sprint, większy udźwig amunicji itp.), gadżety 
(np. świetnie sprawujący się moździerz) i oczy-
wiście kilka broni. Tutaj warto się zatrzymać, bo 
o ile już sam arsenał robi wrażenie, to możliwości 
ulepszenia go to również bajka. Mamy więc moż-
liwość sięgnięcia po lepszy celownik, większy 
magazynek, tłumik (dźwięku i płomieni) czy też 
celownik laserowy. Pozycje do ulepszeń mamy 
trzy, więc należy zdecydować, co pasuje nam 
najbardziej i po prostu zamontować to na broni. 

Jeżeli chodzi o pojazdy, mamy tutaj różnorodne 
usprawnienia typu: zasłona dymna, lepszy ce-
lownik, możliwość samonaprowadzania czy też 
cięższy kaem pokładowy. Mówiąc krótko – im 
bardziej się w czymś specjalizujesz. tym więcej 
masz możliwości. 

Tak naprawdę jedyną rzeczą, która mnie nie 
przekonała to tryb kooperacji. Mamy tutaj sześć 
misji, w jakimś stopniu powiązanych z wątkiem 
fabularnym singla, które zaliczyć możemy wraz 
z innym graczem – przyjacielem lub dobranym 
losowo. W porównaniu z całym trybem siecio-
wym co-op wypada blado. Jedyną korzyścią jest 
możliwość odblokowania nowych broni za odpo-
wiednią liczbę punktów (przejście misji jest oce-
niane). I tak właściwie tylko do tego ogranicza 
się jego rola – grasz, otrzymujesz co chciałeś, zo-
stawiasz. Tyle. 

Get down, get down! I SAID GET DOWN ON 
THE GROUND!
Udźwiękowienie w grze stoi na równie wysokim 
poziomie co cała reszta. Aktorzy zatrudnieni do 
podkładania głosów sprawdzili się znakomicie, 
chociaż nie ma tutaj głośnych nazwisk – mó-
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wię oczywiście o oryginalnej wersji dubbingu, 
bo zjawisko podkładania polskich głosów pod 
amerykańskich żołnierzy jest czymś, na co mam 
uczulenie. Wystrzały, wybuchy, krzyki – te trzy 
czynniki tworzą niepowtarzalny, wojenny kli-
mat. Do tego muzyka… Panowie odpowiedzialni 
za unowocześnioną wersję Battlefieldowego te-
matu głównego powinni dostać jakąś nagrodę – 
dreszcze, jakie wywołuje, dają się we znaki. 

Battlebook
Na sam koniec wspomnę tylko, w jaki sposób 
działa najnowszy Battlefield. Otóż uruchamiamy 
go przez przeglądarkę, za pomocą Battleloga. 
Z jego poziomu mamy łatwy dostęp do wszyst-
kich trzech trybów rozgrywki (single, multi, 
co-op), przeglądarki serwerów, wszystkich sta-
tystyk oraz unlocków i – co ciekawe – swoistą 
wersję Facebooka dla graczy. Spotkałem się na-
wet z określeniem „fejsbuk dla komandosów” 
i z tym stwierdzeniem jestem w stanie się zgo-
dzić. Możemy więc pochwalić się, co nowego od-
blokowaliśmy, jaki udało nam się uzyskać wynik 
czy też zwyczajnie zmienić swój status. Przycisk 
„lubię to!” zastąpiono tutaj charakterystycznym 
dla marines „hooah!”, a do tego mamy plutony 
i grupy, do których możemy dołączać. Mimo iż 
nie spotkało się to z wielką aprobatą społeczno-
ści graczy, mnie ten pomysł się podoba. 

You can’t just walk away from the threat!
Tak. Po prostu nie możecie zignorować zagroże-
nia faktem, że możecie nie zagrać w najnowsze-
go Battlefielda. Jak nie na swoim komputerze, 
to choćby u kumpla. Była nawet taka możliwość 
w pewnym sklepie, któremu reklamy robić nie 
będę. To jest jedna z tych gier, obok których nie 
można przejść obojętnie. Jest to maj-ster-sztyk. 
„Trójeczka” pobiła wszystkie inne gry, po które 
sięgnąłem w ubiegłym roku, z Saints Row: The 
Third i Dead Island na czele. Krótko na koniec – 
polecam grę z całego serca. 

Plusy:
tryb dla jednego gracza jest solidny »
gra żongluje sterowanymi przez nas posta- »
ciami
oprawa wizualna na wysokim poziomie »
widzę swoje nogi! »
znowu można się czołgać »
CAŁY tryb multiplayer »
odczuwalny podział stron konfliktu »
oprawa dźwiękowa = poezja dla uszu »
battlelog/facelog/battlebook »

Minusy:
co-op taki nijaki »
Frostbite 2.0 lekko okrojony w stosunku do  »
pierwszej wersji silnika

Tekst: Tomasz „TommyGun” Mendyka
Redakcja: Ania „Amanea” Ługowska

Skomentuj ten tekst!

Tytuł: Battlefield 3
Producent: Digital Illusions/EA DICE
Wydawca: Electronic Arts Inc.
Platformy: PC
Wymagania sprzętowe: procesor Core 2 Duo 
2,0 GHz lub odpowiednik AMD, 2 GB RAM, kar-
ta grafiki ze sprzętowym wsparciem DirectX 10, 
15 GB wolnego miejsca na dysku (10 GB dla wer-
sji cyfrowej), Windows Vista / 7

Ocena recenzenta: 10/10

http://gry.polter.pl/Battlefield-3-c23961
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Podsumowanie 
Roku 2011

Premiera roku
angel21
Gdy pojawiła się pierwsza część Assassin’s Creed 
wiedziałem, że seria na długo zagości w moim 
sercu. Przez kolejne trzy lata otrzymaliśmy dru-
gą odsłonę oraz dwie części rozwijające zapocząt-
kowaną w niej przygodę renesansowego fircyka. 
Ostatnia, zatytułowana Revelations, wieńczy 
historię włoskiego asasyna Ezia Auditore da Fi-
renze. Uważam, że właśnie ta gra powinna pre-
tendować do tytułu gry roku z powodu kilku fe-
nomenalnych aspektów, jakich nie dostaniemy 
w innych produkcjach, zwłaszcza w takiej ilości. 
Mam na myśli wielowątkową fabułę, w której 
znajdziemy elementy zdrady, miłości i teologii. 
Nie zabraknie przygód w stylu Indiany Jonesa 
z mistycznymi artefaktami. Odwiedzimy także 
bajeczny i bogaty Konstantynopol z kilkuna-
stoma zabytkowymi obiektami. Rozgrywka jest 
przyjemna i mało skomplikowana. Nie brakuje 
mnóstwa przedmiotów do odnalezienia. Emocje 
podsycają kapitalny podkład muzyczny, typowy 
dla danego regionu, i cudowna oprawa graficz-
na dopracowana z wielką dbałością. Zdania na 
temat produkcji są podzielone, ale dla mnie ma 

[Felieton] Przedstawiliśmy już ranking dziesięciu najlepszych gier PC roku 
2011 wyłoniony przez redakcję naszego działu. Ponieważ jednak suche listy i 
zestawienia to za mało, by w pełni docenić to, co w ubiegłym roku warte było 
zapamiętania, przedstawiamy kilkanaście krótkich tekstów podsumowujących 
te emocjonujące dwanaście miesiecy. Poszczególni redaktorzy wypowiedzieli się 
w trzech kategoriach, które polecamy waszej uwadze.

ona duszę i magię, której brakuje innym dziełom. 
Tak długo, jak będą wydawane kolejne wersje, 
marka będzie dawać satysfakcję wymagającym 
graczom, zwłaszcza mnie.

gower
 W ciągu ostatnich kilku lat kolejni deweloperzy 
udowadniali, że w Polsce da się robić dobre gry. 
Pierwszy Wiedźmin, seria Call of Juarez, Bullet-
storm czy Sniper: Ghost Warrior były jednak tyl-
ko wstępem do tego, co wydarzyło się 17 maja 
bieżącego roku. Na sklepowe półki trafił Wiedź-
min 2 – produkcja studia CD Projekt RED – i od 
razu zdobył serca graczy na całym świecie. 

Istotą gatunku RPG jest fabuła. Kierując po-
czynaniami Geralta z Rivii weźmiemy udział 
w historii ciekawej, opowiedzianej z rozma-
chem i polotem. Wszystko jest w niej na swoim 
miejscu. Fenomenalne dialogi łączą się z wiary-
godnymi zadaniami, sprawiając, że całkowicie 
wsiąkamy w świat ogarniętej chaosem Północy 
i nie możemy oderwać się od gry przez długie 
godziny. Fabuła Wiedźmina 2 jest skierowana do 
dojrzałego odbiorcy. Nie oznacza to jednak wy-
łącznie nagości i wulgaryzmów, ale fakt, iż gra 
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porusza istotne problemy i ma do opowiedzenia 
poważną, niebanalną historię. 

Tytuł studia RED stawia milowy krok w two-
rzeniu gier nieliniowych. W zależności od podję-
tych decyzji czeka nas zupełnie inna przygoda. 
Włącznie z rozgrywaniem jednego z aktów w cał-
kowicie odmiennych lokacjach. Zbudowanie tak 
skomplikowanego RPG-a nie byłoby możliwe 
bez autorskiej technologii. RED Engine nie tylko 
pozwolił na rozbudowane zadania i dynamiczne 
przerywniki filmowych, ale umożliwił też stwo-
rzenie oszałamiającej grafiki. Wiedźmin 2 wyci-
ska ze współczesnych pecetów ostatnie soki i po-
kazuje, jak mogą wyglądać gry na tę platformę. 

Wiedźmin 2 to nie tylko premiera roku. To 
także wzór dla największych producentów gier, 
czym powinien się charakteryzować współcze-
sny erpeg.

Llewelyn_MT
Mijający rok był pełen świetnych gier. Szczegól-
nie dopieszczeni zostali wielbiciele komputero-
wego erpegowania. Kontynuacja Wiedźmina, po-
wracający Deus Ex czy niedawno wydany Skyrim 
znalazły uznanie nie tylko wśród wielbicieli tego 
gatunku. Mimo iż cRPG jest od dawna moim 
ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu 
przed ekranem, w tym roku dokonałem dla sie-
bie niemałego odkrycia w bardzo nietypowej ka-
tegorii. 

Shogun 2: Total War to pierwsza gra tej serii, 
której poświęciłem więcej uwagi. Nie jestem 
wielbicielem RTS-ów, gdyż przeszkadza mi ele-
ment zręcznościowy, który jest nieodłączny, 
zwłaszcza w rozgrywce sieciowej. Ku mojemu 
niemałemu zaskoczeniu nie przeszkodziło mi 
to w zdobyciu tytułu szoguna i spędzeniu kilku-
dziesięciu godzin w skórze wyobrażonego daj-
mio, a nawet rozegraniu kilkunastu bitew siecio-
wych. Połączenie w jednym miejscu fascynującej 
kultury japońskiej, wielowarstwowej strategii 
i oszałamiających wrażeń estetycznych sprawia, 

że tę grę wspominam szczególnie. Japonia jest 
może przedstawiona na zasadzie zbioru luźnych 
haseł, a SI potrafi czasem zaskoczyć głupotą, ale 
nie psuje to ogólnego obrazu. Seria Total War 
wróciła do korzeni i znajduje się na kolejnym 
szczycie. To piękna i niezwykle wciągająca gra, 
bez której żadne podsumowanie roku nie byłoby 
kompletne. 

TommyGun
Premiera roku? Cóż, swoje typy przedstawię 
w formie podium. Zacznę od miejsca pierwsze-
go – na tronie zasiądzie Battlefield 3. Wiem, nie 
jestem oryginalny. Jednak świetna oprawa au-
diowizualna, solidny singiel i – co najważniejsze 
– genialny, wciągający tryb dla wielu graczy łą-
czą się w dzieło, które na takie miejsce zasługu-
je. Naprawdę ciężko będzie mnie teraz oderwać 
od tego tytułu. DICE zna się na robocie. Więcej 
zresztą przeczytacie w mojej recenzji. 

Obok BF sadzam Saints Row: The Third. Naj-
lepszy sandbox tego roku. Siłą tytułu jest kli-
mat, który określiłbym mianem „gangsta surre-
alizmu”. Fabuła nie jest specjalnie nowatorska, 
aczkolwiek podana zostaje w takiej formie, że 
chce się ją poznawać dalej, przede wszystkim ze 
względu na szalone poczucie humoru twórców. 
Warto jeszcze wspomnieć o nieskończonych 
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możliwościach kreatora postaci i ŚWIETNEJ, 
w porównaniu do części drugiej, optymalizacji. 

Miejsce trzecie? Tym razem patriotycznie, bo 
na pudle zasiądzie Dead Island. Panowie z Te-
chlandu odwalili kawał naprawdę dobrej roboty, 
dzięki czemu rozgrywka jest wyjątkowo dobrze 
skonstruowana i wciąga – nawet mimo kilku nie-
doróbek i błędów. Główną siłą tytułu jest jednak 
tryb kooperacji – wrażenia z przejścia gry z kil-
koma znajomymi, korzystając z komunikacji 
głosowej, są BEZCENNE. 

 Na sam koniec wyróżnienie dla Wiedźmina 2. 
Gra jest naprawdę solidna, ale mimo wszystko 
bardziej podobała mi się część pierwsza. Dlate-
go w moim odczuciu ani podium, ani rozczaro-
wanie. Ot, coś w rodzaju miejsca czwartego, bo 
o grze wspomnieć muszę.

Vermin
Spośród wszystkich tytułów jakie ukazały się 
w 2011 na PC i zostały wydane w naszym kra-
ju ciężko mi wybrać ten jedyny, będący grą roku. 

Jednak z całą odpowiedzialnością mogę wskazać 
dwa, które mnie całkowicie zauroczyły – Battle-
field 3 jako FPS roku i Deus Ex: Human Revolu-
tion w kategorii action RPG roku. Każdy z tych 
tytułów zachwycił mnie czym innym, jednak 
w swoim gatunku spisuje się rewelacyjnie. 

Battlefield 3 zasługuje u mnie na gigantyczne 
brawa za pokazanie umiejętnego wykorzystania 
potencjału jaki drzemał w silniku Frostbite 2. 
Gra wygląda i brzmi cudownie posiada również 
ogromną ilość pojazdów wszelkich typów oraz 
dostępnego uzbrojenia. Same mapy potyczki 
w grze wieloosobowej to istna rozkosz dla du-
cha i umysłu, ponieważ gracz musi być ciągle ak-
tywny, myśleć taktycznie oraz grać drużynowo. 
Pójście na samowolkę w stylu Rambo najczęściej 
kończy się szybką śmiercią. Mimo niezbyt cieka-
wej fabularnie kampanii dla pojedynczego gracza 
i z początku kilku pomniejszych niedociągnięć 
technicznych, Battlefield 3 wypada w moim prze-
konaniu genialnie, przerastając o co najmniej 
klasę konkurenta w postaci Modern Warfare 3. 
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Kolejnym tytułem jest Deus Ex: Human Revo-
lution, który wrócił mi nadzieje na to, że twórcy 
stawiają na jakość a nie ilość. Gra powróciła do 
korzeni serii, gdzie całość można było przejść 
bez zabijania przeciwników, miało się kilka dróg 
dojścia do celu oraz nie mniej możliwości osią-
gnięcia wyznaczonego zadania. Czas, jaki po-
święciłem tytułowi, uważam za najlepiej spożyt-
kowany przed komputerem okres w 2011 roku. 
Setki dialogów, fenomenalna oprawa dźwiękowa 
z wręcz boską ścieżką dźwiękową, świetna grafi-
ka z cudownym oświetleniem, to wszystko spra-
wiło, że Deus Ex: Human Revolution jest grą do 
której będę powracał.

Przebój roku
angel21
Minecraft wkroczył na rynek bardzo niespodzie-
wanie – bez żadnych szumnych zapowiedzi, a na 
dodatek w wersji alpha. To nie przeszkodziło mu 
w zaledwie kilka miesięcy zyskać sobie miliony 
zwolenników. W czym tkwi powodzenie gry, nad 
którą na początku pracowała tylko jedna osoba? 
Twórca, Markus „Notch” Persson, skromnie uwa-
ża to za łut szczęścia. Sądzę jednak, że swój wiel-
ki sukces projekt zawdzięcza kilku elementom. 
Przede wszystkim większość osób przy zakupie 
gier komputerowych bierze pod uwagę cenę. Mi-
necraft kosztował na początku zaledwie 10 euro, 
czego raczej nie można było nazwać atakiem na 
kieszeń potencjalnego nabywcy. Po wkroczeniu 
do tego barwnego świata ujawniają się kolejne 
walory dotyczące rozgrywki – łatwe sterowa-
nie, zabawa wieloosobowa, wytwarzanie rzeczy 
oraz możliwość tworzenia zróżnicowanych kon-
strukcji budowlanych, nawet z wykorzystaniem 
elektroniki. Najpoważniejszym ograniczeniem 
pozostaje jedynie wyobraźnia. By zrozumieć co 

mam na myśli, wystarczy zobaczyć w sieci filmy 
z projektami innych graczy. Nie tak dawno wi-
działem jak trzyosobowy zespół, wykorzystu-
jąc osiemnaście milionów klocków i znajomość 
elektroniki, zrobił animowany pokaz, jak Mario 
przechodzi pierwszy poziom. Dopóki dzieło bę-
dzie rozbudowywane, dopóty będzie ono zyski-
wać coraz więcej chętnych.

TommyGun
Pamiętam jeszcze rozmowę z LL-em. Pytałem, 
dlaczego nie ma notki o L.A. Noire – zasugero-
wałem, że trzeba nadrobić tę zaległość. Wtedy 
też dowiedziałem się, że to tylko konsolówka. 
Sprawdziłem i zgadzało się – byłem zawiedzio-
ny, bo po przeczytaniu pierwszych informacji 
na temat tej produkcji oraz po obejrzeniu tra-
ilerów miałem nadzieję zagrać. Mówiąc krót-
ko – narobiłem sobie smaku na coś, czego nie 
skonsumuję. 

Jakiś czas później przekonałem się, że w pew-
nym sensie byłem prorokiem. Rockstar zdecydo-
wał się wydać produkcję Team Bondi na PC-ty, 
co było dla mnie świetną informacją. Niedługo 
po premierze miałem już L.A. Noire w rękach. To 
samo zresztą było z GTA IV. 

Swoje życzenie noworoczne kieruję więc do 
Rockstara – skoro już raczycie nas portami kon-
solowymi swoich produkcji, proszę jeszcze o Red 
Dead Redemption. Śmiem zresztą twierdzić, że 
nie tylko ja. 

Czymś innym, co zachwyciło mnie w tym roku, 
jest świetna optymalizacja Saints Row: The Third. 
Panowie z Voilation mieli z tym ogromne pro-
blemy w przypadku Saints Row 2, ale ostatecznie 
wychodzi na to, że wnioski zostały wyciągnięte. 
Tak więc najnowsza część chodzi u mnie lepiej 
na średnich, niż „dwójka” na minimalnych deta-
lach. Kciuk w górę ode mnie.
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Rozczarowanie roku
Khubas
Rage zapowiadał się znakomicie. Połączenie FPS
-a i gry wyścigowej, elementy sandboxowe, cieka-
we uniwersum, potężny silnik graficzny, a wszyst-
ko to pod bacznym okiem mistrzów gatunku z Id 
Software. Brzmi jak gotowy przepis na grę roku 
albo przynajmniej mocny kandydat do tego tytu-
łu. Co poszło nie tak? Wszystko i nic. Taki frazes 
chyba najlepiej odda wady Rage’a. Bo Rage nie jest 
złą grą – tylko co z tego, skoro ogromny poten-
cjał został wręcz koncertowo zaprzepaszczony. 
Otwarty świat okazuje się nie do końca otwarty, 
etapy samochodowe wyglądają jak przybudówka 
do rozgrywki, a nie jej integralna całość, fajnie 
wymyślony świat (i dzięki temu całkiem niezły 
klimat) nie pozwala graczowi „wsiąknąć” przez 
słabiutką fabułę, multiplayer to tylko dwa tryby 
rozgrywki (gdzie jest DM i TDM?!). Na domiar 
złego Id popełniło prawdopodobnie największy 
grzech twórców gier – wydało produkt niedopra-
cowany technicznie. Co prawda patch ukazał się 
dość szybko i naprawił większość błędów, ale nie-
smak pozostał. Sytuację trochę ratuje naprawdę 
świetna grafika, rozbudowany i pomysłowy arse-
nał czy niektóre lokacje, jednak to zdecydowanie 
za mało. Szkoda, że studio, które jeszcze niedaw-
no wyznaczało nowe kierunki, dziś potrafi wy-
produkować tylko średniaka z ładną grafiką.

TheProdigyPL
Na szóstych Heroesów czekałem, tak jak na po-
przednie części, z niecierpliwością. Pierwsze, 
co zobaczyłem, to po prostu mała liczba zmian 
względem, dość rewolucyjnej dla serii, piątej czę-
ści. Fabuła, a zarazem kampania, okazała się dość 
zawikłana, lecz niezbyt ciekawa. Nie tego oczeki-
wałem. Największą radość nadal dawały mi po-
jedynczo rozgrywane scenariusze. Jak dla mnie, 
jeśli kolejna część nie przyniesie bardziej grun-
townych zmian, to może z nią być nie najlepiej. 
Wprowadzenie nowych potworów czy zmniejsze-

nie liczby surowców to zdecydowanie za mało. 
Mimo że tytuł sprawił mi lekki zawód, to w żad-
nym wypadku nie nazwę go nieudanym. Prezen-
tuje nieco wyższy poziom niż typowy średniak 
i mimo wszystko gra się bardzo przyjemnie.

TommyGun
Niestety, mój przebój roku idzie w parze z... roz-
czarowaniem. Strasznie cieszyłem się, że L.A. 
Noire doczeka się PC-towej konwersji, ale kiedy 
trafiła już w moje ręce, poczułem pewien niedo-
syt. Nie zrozumcie mnie źle, gra jest naprawdę 
porządną produkcją, jak to zwykle bywa w przy-
padku stajni Rockstara, ale to nie to czego ocze-
kiwałem. Strasznie napaliłem się na ten tytuł, 
oczekiwałem bardzo wiele – była to produkcja, po 
której w zeszłym roku spodziewałem się najwię-
cej. Ale wyszło nie tak, jak sobie to wyobrażałem 
– mówiąc krótko (bo więcej będzie w recenzji), 
gra nie oferuje nic prócz głównego wątku. Wir-
tualne Los Angeles nie tętni życiem jak Liberty 
City, a zadania poboczne są nudne i powtarzal-
ne. Jest to jednak tylko mój osobisty zawód, bo 
gra na pewno nie zasługuje na potępienie. Jest 
solidna i warto się z nią zapoznać. 

Podobnie z drugą częścią Wiedźmina. Również 
gra solidna i bardzo przyjemna, aczkolwiek wciąż 
uważam pierwszą część za tę lepszą. Cóż... Naj-
widoczniej narzekanie mam we krwi. Ale z dru-
giej strony cieszę się, że najbardziej zawiodły 
mnie gry, które mimo wszystko określić można 
mianem solidnych. Pewnego rodzaju paradoks, 
ale jak najbardziej pozytywny.

Tekst: Mateusz „TheProdigyPL” Gołaszewski, 
Adam Khubas” Kubaszewski, Tomasz „Tommy-
Gun” Mendyka, Jan „gower” Popieluch, Mirosław 
„angel21” Poręba, Artur „Vermin” Tojza
Marcin „Llewelyn_MT” Trybus
Redakcja: Ania „Amanea” Ługowska, Tomasz 
„earl” Koziełło

Skomentuj ten tekst!

http://gry.polter.pl/Podsumowanie-Roku-2011-c23901
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kaduceusz
W tym roku zaczęło się trochę więcej mówić o na-
dejściu nowej generacji konsol. Dużo spodziewa-
łem się po prezentacji nowej konsoli Nintendo, 
ale niestety japoński gigant zawiódł na całej li-
nii. Do dziś nie wiadomo, jakie wnętrzności będą 
siedzieć w konsoli; mówi się o sprzęcie tylko nie-
co lepszym od Xboxa360, co w dzisiejszych cza-
sach budzi spore zdziwienie. Wieści o tym, że 
Wii U będzie obsługiwać tylko jeden kontroler 
z ekranem nie nastrajają mnie pozytywnie. Cze-
kamy na odpowiedź Microsoftu i Sony, szkoda, 
że Ninny ustawia poprzeczkę tak nisko.

Takie plotki i przecieki są zawsze bardzo eks-
cytujące, ale odwracają uwagę od tego, że tu i te-
raz przeżywamy właśnie najlepsze chwile tej ge-
neracji. To kolejny rok, w którym grałem bardzo 
dużo, ale kiedy patrzę na tytuły, które ukazały 
się w dwa tysiące jedenastym, a których nie uda-
ło mi się jeszcze obadać, zdaję sobie sprawę, że 
nawet jeżeli 2012 miałby być nieco słabszy, to 
zaległości starczy naprawdę na długo. Nie ina-

czej jest też z grami, które przeszedłem, ale nie 
miałem czasu przysiąść do nich na dłużej i spró-
bować sił z platyną.

Moją główną konsolą jest PS3 i musze przy-
znać, że Sony w tym roku bardzo się przyłożyło. 
W prezentacjach na targach starali się stworzyć 
wrażenie, że ich oferta jest możliwie szeroka 
i rzeczywiście – mają całkiem ładną gamę tytu-
łów na wyłączność, najlepsze tytuły międzyplat-
formowe, solidną porcję gier na Move’a. Cało-
kształt psuje niestety ich monstrualna wpadka 

Było minęło: 
podsumowanie 
roku 2011
[Felieton] Rok 2011 był zawieszony między epokami czy może 
bardziej generacjami – dał graczom zarówno przedsmak tego, co 
ich czeka w przyszłości, jak i przyniósł wspomnienia zamierzchłych 
czasów. Doczekaliśmy się również kilku długo wyczekiwanych 
tytułów, ale jeśli chodzi o inne musieliśmy obejść się smakiem. Nie 
obyło się również bez nieprzyjemności. Ale czy w ogólnym rozra-
chunku był pozytywny dla graczy?
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z atakiem na Playstation Network, która co 
prawda nie była dla mnie specjalnie uciążliwa, 
ale nadszarpnęła, i to mocno, wizerunek firmy. 
Grunt, że potrafili wyjść z niej z twarzą, prezen-
tując darmowe gry.

Słyszałem głosy, że to, czego w tym roku bra-
kowało, to zapowiedzi gier-killerów, które miały-

by ukazać się w dwa tysiące dwunastym. Moim 
zdaniem zapowiedzi na przyszłość jest aż nadto 
– kolejne części Tomb Raidera, Bioshocka, Mass 
Effect czy Borderlands zapowiadają się świetnie. 
Trzymam też kciuki za to, by coś nas w 2012 
roku pozytywnie zaskoczyło – może jakiś nie-
spodziewany hit z Kraju Kwitnącej Wiśni?

Cursian
Wszechobecny zalew słodkich do obrzydliwości 
reklam świątecznych i zbiorowej histerii zwią-
zanej z sylwestrem nie pozostawiały złudzeń – 
zbliżał się koniec roku. Mijające 365 dni oprócz 
licznych rozczarowań przyniosło także dobre 
wydarzenia. 

2011 był prawdziwym rogiem obfitości dla 
fanów RPG-ów. Premiery Skyrim, Deus Ex, Dra-
gon Age 2 czy wreszcie kontynuacji Wiedźmina 
stanowiły nie lada gratkę dla graczy z całego 
świata. Bliższe przyjrzenie się wyżej wymienio-
nym tytułom może doprowadzić do ciekawego 
wniosku: w czasach opanowanych przez proste, 
śmiesznie łatwe tytuły jest jednak jeszcze miej-
sce dla gier bardziej wymagających. Dojrzały fa-
bularnie, niepokorny Wiedźmin charakteryzuje 
się przecież stosunkowo wysokim poziomem 
trudności, a i tak dotarł do ponad miliona od-
biorców. Ktoś może powiedzieć, że liczba nie 
powala na kolana – trzeba mieć jednak świado-
mość, że mówimy tu tylko o sprzedaży wersji na 
PC, która to platforma w przypadku większości 
gier hardcorowych pozostaje (niestety?) daleko 
w tyle za konkurencją. Ciekawym obiektem ba-
dawczym jest także najnowsza część Deus Ex, 
która w miesiąc po premierze przekroczyła ba-
rierę 2 milionów sprzedanych egzemplarzy. Fakt 
ten powinien dać wydawcom wiele do myślenia 
– okazuje się, że nieliniowa, ceniąca inteligencję 
odbiorcy pozycja może przynieść spore dochody 

(nawet pomimo przeciętnej fabuły i płaskiego 
głównego bohatera).

Kolejnym wartym omówienia zjawiskiem jest 
gwałtownie narastająca tendencja do wydawania 
starych hitów w odświeżonych wersjach HD. Mu-
szę przyznać, że budzi to we mnie dość miesza-
ne uczucia. Owszem, młodsi gracze mogą dzięki 
temu zapoznać się z protoplastami gier, które 
rządzą dziś na listach bestsellerów, ale równie 
dobrze mogliby to robić przy pomocy ich ory-
ginalnych wydań (poprawa graficzna jest prze-
cież na ogół dość symboliczna). Problem w tym, 
że PS3 nie jest wstecz kompatybilne. Bądźmy 
szczerzy – świetne wyniki sprzedażowe reedycji 
wskazują, że mamy do czynienia z przemyśla-
nym, wcześniej zaplanowanym działaniem (tym 
bardziej, że pierwsze modele konsoli dyspono-
wały tą opcją, a więc jest to technicznie możli-
we). W świecie wielkiego biznesu nic nie dzieje 
się przecież przypadkowo… 

Na koniec chciałbym wsadzić kij w mrowisko 
i poruszyć temat „konfliktu” pomiędzy Call of 
Duty: Modern Warfare 3 a Battlefield 3. W tym 
wypadku mieliśmy bowiem do czynienia z naj-
większym kabaretem 2011 roku. O ile jestem 
w stanie zrozumieć nakręcanie emocji przez EA 
oraz Activison (wszak chodziło o grube milio-
ny), o tyle głupota konsumentów wprawia mnie 
w prawdzie osłupienie. Nie chodzi mi tutaj o ja-
kość obu tytułów – są gusta i guściki – mówię 
o tym, że dali się oni wykorzystać do bezpłatnej 
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kampanii reklamowej. Przez ostatnie tygodnie 
ciężko było znaleźć miejsce, w którym nie to-
czyłyby się zażarte debaty (zwykle pozbawione 
racjonalnych argumentów), o wyższości słodkie-
go nad kwaśnym. Tymczasem marketingowcy 
z obu firm zacierali ręce z radości – w reklamie 
istotne jest, by produkt budził emocje w myśl za-
sady „nieważne co mówią, byle mówili”. 

 W ostatecznym rozrachunku rok 2011 sta-
nowi jednak jasną kartę w historii elektronicz-
nej rozrywki. Jak się okazuje, klasyczne gry 

nie oddały pola wszelkiej maści „fejsbukowej” 
drobnicy. Co więcej, można odnotować nieśmia-
ły odwrót od gracza niedzielnego – umarły gry 
muzyczne, iPhony nie zagroziły pozycji konsol, 
a wymagające tytuły znajdują spore grono od-
biorców. Niepokoić może jedynie hegemonia 
Cod, produkcja, pomimo jedynie kosmetycznych 
zmian, nadal sprzedaje się fenomenalnie i elimi-
nuje każde potencjalne zagrożenie. Szkoda, bo 
brak konkurencji oznacza stagnację…

585

Gonz
Miniony rok to dla mnie 365 dni bardzo wyraź-
nych tendencji. Rok, na którym międzynarodo-
wy kryzys ekonomiczny odcisnął niestety wy-
raźne piętno.

Po pierwsze – to rok kolejnych części znanych 
serii. Niby od lat stykamy się z drugimi, trzecimi 
etc odsłonami znanych tytułów, ale teraz jakoś 
trudno mi sobie przypomnieć nowe IP z tego 
roku, które odniosły sukces. Najmocniejsze 
pozycje to nowy Batman, nowa Fifa, nowe Cod 
i Battlefield, nowe Uncharted i Little Big Planet, 
kolejne NFS, drugi Dead Space, trzecie Gears of 

War, nie wiadomo który już Assassins Creed. Nie 
wiem, w czym problem – czy nowe tytuły były aż 
tak nieliczne, czy niedofinansowane w produk-
cji, czy w promocji? Kontynuacje mocnych marek 
w sumie promują się same, pośród nich nowsze 
pozycje (które przecież, do cholery, jednak były!) 
po prostu utonęły.

Po drugie – to także rok recyclingu. Drugą 
młodość w podpimpowanej rozdzielczości uzy-
skało mnóstwo świetnych gier, w tym kilka, 
w które nie grałem przed laty, co teraz mogłem 
nadrobić (pewnie zresztą nie tylko ja). Należą do 

http://konsole.polter.pl/Call-of-Duty-Modern-Warfare-3-n32132
http://konsole.polter.pl/Batman-Arkham-City-n29581
http://konsole.polter.pl/FIFA-12-n32006
http://konsole.polter.pl/Call-of-Duty-Modern-Warfare-3-n32132
http://konsole.polter.pl/Battlefield-3-n31550
http://konsole.polter.pl/Uncharted-3-Oszustwo-Drakea-n31313
http://konsole.polter.pl/Little-Big-Planet-2-n29104
http://konsole.polter.pl/Need-For-Speed-The-Run-n31868
http://konsole.polter.pl/Dead-Space-2-n28996
http://konsole.polter.pl/Gears-of-War-3-n29584
http://konsole.polter.pl/Gears-of-War-3-n29584
http://konsole.polter.pl/Assassins-Creed-Revelations-n31565
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nich na przykład Beyond Good & Evil, Resident 
Evil 4, na liście ciągle mam jeszcze ICO z Shadow 
of the Colossus, czekam na reedycję Metal Gear 
Solidów. Do tego oczywiście powtórki ze Splinter 
Cell, jest za co się łapać, bo to naprawdę świetne 
gry. I dobrze że można w nie zagrać, i szkoda że 
wydawcy na spółkę z producentami postanowi-
li ponownie zarobić na klientach tymi samymi 
produktami. W końcu na X360 gry z poprzed-
niej generacji (a przynajmniej te, które na niego 
wyszły) można w większości odpalać bez proble-
mu. Sony natomiast szczwanie zrezygnowało 
z wstecznej kompatybilności nowej platformy. 
W efekcie płacimy teraz po raz kolejny za prawie 
to samo. Inna sprawa że płacimy z przyjemno-
ścią, więc w sumie – czemu nie?

Po trzecie – to rok początku schyłku obecnej 
generacji konsol. Pojawiło się 3DS, w Japonii jest 
już dostępna PS Vita. Konsole stacjonarne niby 
są w rozkwicie, ale Nintendo już prezentuje nowy 
sprzęt, a plotki o nowym Xboxie co chwila pod-
grzewają spekulacje i przecieki. Śmiem jednak 
przypuszczać że producenci sprzętu poczekają 
jeszcze z nowymi, drogimi w końcu zabawkami, 
aż światowa gospodarka straci zadyszkę.

Po czwarte – na koniec, więc optymistycznie. 
Rok 2011 to rok mocnego uderzenia polskich 

producentów gier, uderzenia o zasięgu między-
narodowym. CD Projekt wypuścił Wiedźmin 2, 
zbierając świetne oceny. Zapowiedział także 
wersję na X360, a kto wie, czy PS3 też nie docze-
ka się swojej? People Can Fly zarządzili z Bullet-
stormem, wielka szkoda, że gra się nienajlepiej 
sprzedała, bo to kawał porządnego kodu i świet-
nej zabawy w oldskulowym stylu. Techland nie 
powalił nikogo trzecią odsłoną Call of Juarez, ale 
za to Dead Island rozeszło się w ponad dwóch mi-
lionach egzemplarzy, zbierając naprawdę zasłu-
żone, dobre (albo przynajmniej przyzwoite) oce-
ny. City Interactive – nie oszukujmy się, może 
Snajperem nie zarządzili, ale sprzedali ponad 
dwa miliony kopii, zarobili swoje, a ich obecne 
plany (strzelanina w realiach II wojny światowej 
projektowana przez Stuarta Blacka!!!) wygląda-
ją bardzo ciekawie. Trwają prace nad polską grą 
o Powstaniu Warszawskim. Może Polacy świato-
wego rynku w roku 2011 jeszcze nie podbili, ale 
wyrobili sobie niezłą markę, zarówno jeśli chodzi 
o możliwości i pomysły, jak i potencjał rynkowy. 
Mają teraz pole na rozwój i dalszy atak. Mam 
wrażenie, że to dopiero początek, a rok 2012 
przyniesie jeszcze więcej pozytywnych wiado-
mości.

http://konsole.polter.pl/Beyond-Good--Evil-n28087
http://konsole.polter.pl/Resident-Evil-4-n22397
http://konsole.polter.pl/Resident-Evil-4-n22397
http://konsole.polter.pl/Team-ICO-Collection-n29585
http://konsole.polter.pl/Team-ICO-Collection-n29585
http://konsole.polter.pl/Tom-Clancys-Splinter-Cell-Trilogy-n31030
http://konsole.polter.pl/Tom-Clancys-Splinter-Cell-Trilogy-n31030
http://konsole.polter.pl/Wiedzmin-2-Zabojcy-krolow-n22096
http://konsole.polter.pl/Bulletstorm-n29569
http://konsole.polter.pl/Bulletstorm-n29569
http://konsole.polter.pl/Call-of-Juarez-The-Cartel-n31396
http://konsole.polter.pl/Dead-Island-n30707
http://konsole.polter.pl/Sniper-Ghost-Warrior-n31529


23

Qrchac
Podstawową rzeczą, na jakiej zależy wszyst-
kim konsolowcom, są oczywiście gry i pod tym 
względem nie mieliśmy, na co narzekać. Pozo-
stało kilka, które mam jeszcze do nadrobienia – 
zarówno, jeśli chodzi o nowe jak i stare tytuły. 
Tak, tak – stare tytuły. Pod tym względem rok 
2011 był naprawdę wyjątkowy. Rynek zalały od-
świeżone, przypudrowane i wymuskane tytuły 
sprzed lat, zarówno te z pierwszej generacji kon-
sol, jak i poprzedniej. Najbardziej ucieszyłem się 
z możliwości ponownego wcielenia się w Sama 
Fishera, dzięki kolekcji pierwszych trzech Splin-
ter Celli. Oczywiście to nie wszystko, choćby 
z uwagi na ICO collection z genialnym Shadow of 
Collosus czy Metal Gear Solid Collection, choć na 
ten ostatni (niestety) w Europie jeszcze chwilę 
musimy poczekać. Jak widać starym wygom mo-
gła zakręcić się łezka w oku.

 Na tym jednak nie koniec powrotu do prze-
szłości. Na tegorocznym E3 powaliła mnie za-
powiedź nowej wersji Tomb Raidera, rozpalając 
nadzieję na niesamowity tytuł. W końcu docze-

kaliśmy się też Duke Nukem Forever, na ujrzenie 
którego nadzieję stracili już nawet najzagorzal-
si fani. W glorii chwały powrócił również Deus 
Ex. Co jeszcze? Z cudownych wskrzeszeń nie 
omieszkali skorzystać również inni – Colonial 
Marines okazali się być żywi i do tego kopali aż 
miło, a na deser niczym feniks z popiołów po-
wstał Max Paine, którego pochowałem na moim 
prywatnym cmentarzu poległych projektów. 
I choć większość z nich ukaże się najpewniej do-
piero w 2012 roku, to już dała dużo radości wielu 
z nas.

Nie obyło się jednak bez rozczarowań, wiel-
kich nieobecnych i wpadek. Pierwszą z nich był 
atak na i wyłącznie PlayStation Network, co do-
prowadziło do białej gorączki miliony graczy na 
całym świecie, spowodowało gigantyczne straty 
Sony oraz producentów gier. Późniejsze pró-
by ugłaskania użytkowników PSN też nie były 
najlepsze, a całość pozostawiła gorzki posmak 
w ustach. Na szczęście to już za nami. Na tym 
jednak nie koniec wojny podjazdowej hakerów 

http://konsole.polter.pl/Tom-Clancys-Splinter-Cell-Trilogy-n31030
http://konsole.polter.pl/Tom-Clancys-Splinter-Cell-Trilogy-n31030
http://konsole.polter.pl/Team-ICO-Collection-n29585
http://konsole.polter.pl/Tomb-Raider-n21634
http://konsole.polter.pl/Duke-Nukem-Forever-n30385
http://konsole.polter.pl/Deus-Ex-Human-Revolution-n29579
http://konsole.polter.pl/Deus-Ex-Human-Revolution-n29579
http://konsole.polter.pl/Aliens-Colonial-Marines-n20503
http://konsole.polter.pl/Aliens-Colonial-Marines-n20503
http://konsole.polter.pl/Max-Payne-3-n29576
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z wielkimi korporacjami. Oberwało się między in-
nymi BioWare, któremu wykradziono scenariusz 
MassEffect 3. Sam tytuł też zawiódł, a raczej fakt, 
że jego premierę przesunięto na rok 2012. Tego-
rocznych rozczarowań przysporzyło również E3, 
przynosząc kolejne złe wieści, a raczej ich brak 
na temat The Last Guardian. Dopiero niedawno 
wyszło na jaw, że jedną z przyczyn zawirowań 
związanych z tym projektem było odejście Fu-
mito Uedy z Sony, na szczęście gra zostanie do-
kończona. Ostatnim dużym minusem była mała 
ilość dobrych gier związanych z kontrolerami 
ruchu zarówno, jeśli chodzi o PlayStation Move, 
jak i Kinecta.

Na szczęście te niedostatki i kłopoty przykry-
ły inne ciekawe wydarzenia. Jednym z ważniej-
szych były premiery dwóch konsol przenośnych 
oraz zapowiedź WiiU. O ile żadna z powyższych 
nie interesuję mnie zbyt mocno, to sam fakt 
premiery N3DS i PS Vity oraz zapowiedź nowej 
generacji Wii pokazuje jasno, że w niedługim 
czasie możemy spodziewać się nowego Xboxa 
oraz PlayStation. Nie da się ukryć, że możli-
wości obecnej generacji są już na wyczerpaniu, 
a z obecnymi PCtami nie mogą się równać. Nie-
mniej dzięki temu konsolowcy mogą patrzeć 
z nadzieję w przyszłość.

Nie tylko nowy sprzęt obudził zachwyt 
w 2011 roku, była to również nowe oprogra-
mowanie. Premiera L.A. Noire z zastosowaniem 
technologii MotionScan ewidentnie pokazało, 

w którym kierunku będzie szedł przemysł mul-
timediów. Choć największe wrażenie zrobiła na 
mnie premiera silnika Frostbite 2 oraz możliwo-
ści, jakie daje. Już Battlefield 3 robi gigantyczne 
wrażenie (pokazując przy okazji niemoc konsol), 
a to dopiero sam początek kariery tego silnika. 
Nie mogę się już doczekać jak będzie wyglądać 
na nim Mirrors Edge 2. Fakt, że prace nad Eucli-
deonem również posuwają się do przodu mogą 
napawać optymizmem.

Na koniec warto tez przyjrzeć się nowym ty-
tułom, które w tym roku zawitały na sklepowe 
półki. Pod tym względem niewątpliwie królo-
wały przemoc i gore. Wystarczy spojrzeć na te-
goroczne hity, zaczynając rozpoczynającego rok 
2011 Dead Space 2, dalej Bulletstorm, Killzone 3, 
Dead Island, F.3.A.R, Dark Souls, czy wieńczące 
rok Battlefield 3 oraz CoD: Modern Warfare 3. Nie 
znaczy to jednak, że nie jeśli ktoś nie chciał mor-
dować to nie miał w co grać, ale choćby Driver: 
Fan Francisco, DiRT 3, Child of Eden, czy Rayman 
to jednak za mało, żeby zrównoważyć wcześniej 
wymienione tytuły. Jakby na to nie patrzeć kon-
solowcy mieli, co robić.

Podsumowując, rok 2011 można uznać, za 
względnie udany i pod pewnymi względami 
przełomowy. Zarówno producenci sprzętu jak 
i gier starali się jak mogli, choć nie zawsze z po-
zytywnym skutkiem. Było kilka wpadek i nie-
przyjemności, ale dzięki nim bardziej doceniłem 
kilka późniejszych zdarzeń. Powiedzmy, że było 
to rok zapowiedzi lepszego jutra.

Redakcja: Klaudia „Marigold” Najdowska

Skomentuj ten tekst!
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Najlepsi z naj- 
lepszych 2011
Czyli TOP 5 naszych redaktorów

[Felieton] Ogólne podsumowanie roku 2011 mamy 
już za sobą, czas przyjrzeć się dokładniej poszczegól-
nym tytułom i wybrać najlepsze. Oto jak prezentują 
się prywatne TOP 5 naszych redaktorów.

kaduceusz

1. Battlefield 3
Kupka wstydu leży i się kurzy, a ja zagrywam 
się w Battlefielda 3. Wpadłem w zug, zupełnie 
jak za czasów Modern Warfare 2 – zawsze jest 
jeszcze jakaś beretka do zdobycia lub dog tag do 
odblokowania. Trzeciemu Battlefieldowi można 
sporo zarzucić – przeciętną kampanię singlo-
wą, zmniejszenie skali zniszczeń, skromny co-
op, błędy w działaniu komunikacji głosowej lub 
trudności w dołączaniu się do serwerów całym 
zespołem. To wszystko jednak blednie przy potę-
dze battlefieldowego multiplayera. Usprawniono 
system nagród, bronie bardziej czuć, każdą klasą 
można grać przynajmniej na dwa sposoby. Plan-
sze i grafika nadal topowe. I choć graczom PC 
można zazdrościć wyższych rozdzielczości czy 
Podboju rozgrywanego na 64 żołnierzy, to i na 
konsolach magia pola bitwy wciąga bez reszty.

2. Uncharted 3
Seria Uncharted to wystarczający powód, by być 
posiadaczem PS3. Już pierwsza część była świet-

na, dwójka to mistrzostwo świata, a trójka dwój-
ce nie ustępuje. Mamy tu ciekawą fabułę, sympa-
tycznych bohaterów, bardzo dobrze zrealizowaną 
strzelaninę z osłonami i mnóstwo, mnóstwo 
momentów zapierających dech w piersiach. Do-
rzucamy jeszcze rewelacyjną grafikę, tryby multi 
oraz co-op i mamy grę idealną. Co prawda więcej 
czasu w 2011 spędziłem przy Battlefieldzie 3, ale 
niewykluczone, że w 2012 ten stosunek zmieni 
się na korzyść U3.

3. Limbo
Posiadacze PS3 musieli się sporo naczekać na 
ten tytuł, ale ostatecznie było warto. Limbo jest 
zdecydowanie jedną z najbardziej klimatycznych 
gier ostatnich lat. Tak ciężkiej atmosfery nie 
zaznałem od czasów pierwszego Thiefa. Żadna, 
choćby najbardziej realistyczna, produkcja nie 
sprawiła, że po plecach chodziły mi ciarki tak jak 
wtedy, gdy w Limbo uciekałem przed pająkiem. 
Gra jest krótka i w drugiej połowie nieco wytraca 
impet, ale mimo tego jest to tytuł, w który po 

http://konsole.polter.pl/Battlefield-3-n31550
http://konsole.polter.pl/Battlefield-3-n31550
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prostu trzeba zagrać. Perła wśród małych pro-
dukcji, bez dwóch zdań. 

4. Killzone 3
Mówcie, co chcecie, weterani Killzone 2, mi się 
trójka bardzo podobała. Graficznie jest to z całą 
pewnością top 3 na PS3 w tym roku – może tyl-
ko Uncharted 3 wywarło na mnie takie wrażenie. 
Efekty specjalne z MAWLRem na czele wgniata-
ły w ziemię, efektownie wypadła pierwsza misja. 
Był świetny multi (z bardzo ładnie odmieniony-
mi mapami z dwójki w DLC) i możliwość przej-
ścia gry na podzielonym ekranie. 

5. Beyond good and evil HD
Nierzadko zdarza się, że obszerniejsze, nowe gry 
leżą u mnie na półce miesiącami, podczas gdy 
mnie akurat bierze na odkrywanie staroci. Nie 
jestem fanem odświeżania przez li tylko podcią-
ganie rozdzielczości, ale Beyond good and evil HD 
jest tak dobre, że broni się i bez dodatkowych 
wodotrysków. Myślę, że wielu developerów po-
winno się na tej grze uczyć – nie raz i nie dwa 
mówiłem do siebie – „o, to było zrobione ideal-
nie”. Minimalistyczny design w najlepszym wy-
daniu, którego nie są w stanie zepsuć małe błędy 
(na przykład prowadzenie kamery).

585

vampire500

1. The Legend of Zelda: Skyward Sword 
Jak dla mnie gra roku, chociaż Xenoblade Chro-
nicles jest równie dobra. Nintendo po raz kolejny 
pokazało, że jest w świecie gier niczym Studio 
Ghibli dla animacji. Najnowsza Zelda sprawia 
niesamowitą frajdę w czasie grania, a oprawa 

czyni z niej produkcję ponadczasową. Wiimote’y 
w dłonie i do walki!

2. Xenoblade Chronicles
Jeśli masz Wii, kup tę grę. Teraz. Wszelkie 
stwierdzenia o najlepszym jRPG tej generacji 
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konsol są jak najbardziej uzasadnione. Xenobla-
de zrywa z praktycznie wszystkimi konwencjami 
gatunkowymi i głupimi cliché, w zamian dając 
nieprzebrane pokłady grywalności – przez po-
nad 100 godzin.

3. Portal 2
Wielu sceptyków wyrażało obawę, czy Valve 
będzie w stanie stworzyć grę równie dobrą jak 
część pierwsza i równie długą jak inne „duże” 
produkcje. Na szczęście studio Gabe’a Newella 
nie zawiodło i dostaliśmy prześmieszną oraz sto-
sunkowo długą (w moim przypadku 12 godzin) 
kontynuację przygód Chell. SPAACEE...

4. Radiant Historia
Kolejny dowód na to, że DS jest królem jRPG. Ta 
gra to spełnienie marzeń fanów nietuzinkowej 
fabuły – nie dość, że mamy podróże w czasie, to 
jeszcze możemy wywierać wpływ na przeszłość 
i zmieniać bieg wydarzeń. Niestety Atlus nie ma 
oddziału w Europie, więc – póki co – jedyną moż-
liwością zdobycia tego cuda jest importowanie 
go z USA.

5. Limbo 
Pierwotnie pozycja ta pojawiła się na X360 w 2010 
roku, ale na PS3 i PC światło dzienne ujrzała do-
piero w trakcie ostatnich wakacji. Zapewnia nie-
zapomniane przeżycie audiowizualne i wcale nie 
jest tak frustrująca, jak twierdzą niektórzy.

Gonz

1. Resident Evil 4 HD
Mój główny typ tego roku. Minąłem poprzed-
nie wersje (z czego PC-tową z premedytacją, bo 

585

Capcom robi naprawdę marne konwersje na tę 
platformę) i dopiero teraz rozsmakowałem się 
w tej wybitnej produkcji, która zjadła mi ponad 
30 godzin życia pojedynczym przejściem fabuły. 
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Bez ruszania bonusów, do których zresztą wró-
cę. Niesamowity klimat degeneracji i rozkładu, 
niebezpieczeństwa, tajemniczości. Świetna gry-
walność, chociaż system ‘stój, by strzelać’ nieco 
się już przeżył. Wciągająca fabuła, zwroty akcji, 
nastrojowy, ambientowy podkład dźwiękowy. 
Nieustanne kombinowanie z ekwipunkiem, 
oszczędzanie amunicji zmuszające do strzelania 
z głową. Można doczepić się do paru elementów, 
które są już nieco archaiczne, czy do dialogów. 
Tylko, że nie ma sensu. Nawet stara grafika, 
podniesiona do HD, dalej się broni – złożoność 
obiektów jest wystarczająca, by oddać świat ta-
kim, jak powinien wyglądać, średniawe momen-
tami tekstury toną w mroku, a szarobura paleta 
barw nadaje tej grze specyficzny wyraz. Jeśli są 
tacy, którzy w tę grę jeszcze nie grali, to obliga-
toryjnie muszą swoje niedopatrzenie nadrobić. 
Mają świetną okazję, gra wyszła w końcu na obie 
główne platformy obecnej generacji.

2. Bulletstorm
No dobra, trochę przemawia przeze mnie patrio-
tyzm, ale to naprawdę świetna gra, która dała 
mi sporo zabawy. Postapokaliptyczny świat? 
Jest. Popaprani przeciwnicy rodem z filmu Wo-
jownicy, tylko że przeniesieni w przyszłość? Są. 
Szybkie tempo akcji, którego rytm wybijają co 
chwila twisty fabularne? Też jest. Do tego pierw-
szoligowa oprawa graficzna i zachęcający do sa-
dystycznego kombinowania system skillshotów. 
Mogłaby ta zabawa trwać nieco dłużej, ale i tak 

po pojedynczym przejściu nachodzi mnie co ja-
kiś czas ochota pokatować przeciwników jeszcze 
troszkę. Wybuchnąć ich. Wbić na kolce. Kopnąć 
i rozwalić z shotguna. Taka tam rutyna. Tak czy 
siak – Polak potrafi, a odpuszczenie tej pozycji 
uważam za srogie zaniedbanie.

3. L.A. Noire
Chociaż nie uznaję tej gry za w pełni udaną, to 
i tak wniosła sporo dobrego do światka gier kom-
puterowych i konsolowych, pokazując, jak moż-
na OPOWIADAĆ gry i poszerzając granicę gier 
jako medium narracyjnego. Przy świetnej opra-
wie gameplay trochę kulał, ale Noire udowadnia, 
że gry przestały być niedorozwiniętym bratem 
kina czy komiksu i są pełnoprawnym nurtem 
(no, prawie) w sztuce. Growy odpowiednik tego, 
czym dla komiksu był Maus Arta Spiegelmana, 
wydaje się być coraz bliżej

4. Batman: Arkham City
Przyznam że nie grałem, ale od pierwszych infor-
macji gra widnieje na liście do ogrania. I ufam, że 
nie zawiedzie moich oczekiwań. Goście z Rock-
steady wiedzą, jak się robi gry. No i Batman to 
Batman…

5. Uncharted 3: Drake’s Deception
Gram teraz, a Uncharted 2 to jeden z moich ulu-
bionych tytułów ostatnich lat. Mus totalny. Go-
ście z Naughty Dog wiedzą, jak się robi gry. No 
i Drake to Drake…

585

Cursian

1. Gears of War 3
Najnowsza produkcja studia Epic jest moim zde-
cydowanym liderem w roku 2011. Ten niewąt-
pliwy zaszczyt zawdzięcza głównie fenomenal-

nemu trybowi muliplayer. Twórcy przygotowali 
wiele zróżnicowanych, nieprzekombinowanych 
trybów, wyeliminowali laggi, a co najważniejsze 
nie ulegli modzie na wszelkiej maści perki. Dzię-
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ki temu każdy z graczy ma równe szanse – jego 
wynik jest wyłącznym efektem umiejętności, 
a nie czasu poświęconego na grę. 

2. Batman: Arkham City
Gra studia Rocksteady oczarowała mnie przede 
wszystkim znakomitą fabułą (w tym także za-
kończeniem, na którym wielu ludzi, z niezrozu-
miałych dla mnie powodów, wiesza psy), świet-
nym systemem walki (free flow) i całymi stosami 
questów dodatkowych – w szczególności zagad-
kami E. Nigmy. Najdziwniejsze jest to, że nie 
należę do fanów Mrocznego Rycerza, a mimo to 
wsiąknąłem w jego przygody na długie godziny. 
Fani uniwersum muszą być zatem wniebowzięci. 
Jedyną wadą, jaka uderzyła mnie podczas zaba-
wy, był dość mocno ograniczony teren – Arkham 
City przypomina wielkością pierwszą wyspę 
z serii GTA IV.

3. Deus Ex: Human Revolution
Najmłodszy członek zasłużonej rodziny zaskar-
bił sobie moją sympatię głównie za sprawą nie-
liniowości. Każdemu wyzwaniu można sprostać 

na wiele sposobów. Mówimy o skali do tej pory 
niespotykanej – wybór nie polega jedynie na wal-
ce lub cichym przekradnięciu się przez jeden ko-
rytarz (tak Alpha Protcol, o tobie mowa). Co naj-
ważniejsze, autorzy doceniają spryt i inteligencję 
użytkowników, oferując dodatkowe korzyści za 
nieszablonowe myślenie. Chochlą dziegciu w tej 
beczce miodu jest nudny, pozbawiony wyrazu 
główny bohater i mocno przeciętna fabuła.

4. Skyrim
Najnowsza część TES to wzór dla współcze-
snych sandboxów osadzonych w realiach fanta-
sy. Otwarty świat, masa atrakcji dodatkowych 
i ciekawy, wzorowany na MMO system craftingu 
to jego największe atuty. Na pierwszy rzut oka 
(nie ukończyłem jeszcze całej gry) główny wątek 
wydaje się być znacznie rozsądniejszy od tego 
znanego z Obliviona. Niestety, pomimo wielu 
obietnic, nie udało się wzbogacić mdłego syste-
mu walki. Fakt, wyraźnie czuć już różnicę w wa-
dze pomiędzy sztyletem a dwuręcznym młotem, 
ale ma się to nijak do samej szermierki.
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5. L.A. Noire
Największą zaletą tej produkcji jest z całą pew-
nością nowatorstwo. Nie bacząc na współczesne 
trendy, Team Bondi przedstawia grę, która głów-
ny nacisk kładzie na wysilanie szarych komórek. 
Ktoś mógłby powiedzieć, że to samo (czasem 
nawet w wyższej jakości) oferuje pierwsza lep-
sza przygodówka point’n’click. To prawda, ale 
LA Noire pozwala na chwilę wytchnienia, w re-
welacyjnych proporcjach łącząc szarady z ele-
mentami akcji. Niestety dość szybko obmierzły 

łeb wystawia największa zmora gry – schema-
tyczność. Już po 2–3 godzinach orientujemy się, 
że w gruncie rzeczy nieustannie powtarzamy te 
same czynności (podobny problem miał pierw-
szy Assassin’s Creed), w rezultacie cały drama-
tyzm bierze w łeb.

PS: Chciałbym zaznaczyć, że w momencie w któ-
rym pisałem ten artykuł, nie miałem jeszcze 
okazji zapoznać się z Uncharted 3.

585

Qrchac

1. Battlefield 3
BF 3 to bezsprzecznie tytuł, na który czekałem 
z zapartym tchem, niecierpliwie przebierając nóż-
kami. W dniu, w którym wpadł mi w ręce, pisz-
czałem z radości jak dwunastolatka na koncercie 
Biebera. Co jest tak niesamowitego w tym tytule? 
Czy jest doskonały? W żadnym wypadku. Trochę 

brakuje do ideału, w niektórych miejscach nawet 
wiele, ale mimo niedociągnięć wciska w fotel i nie 
pozwala się od siebie uwolnić. Tryb dla jednego 
gracza nie powala na kolana – ale równie dobrze 
mógłby w tym tytule nie istnieć i znam osoby, 
które nawet go nie uruchomiły. Rekompensuje 
go z nawiązką możliwość kooperacji dla dwóch 



31

graczy, której jedynym minusem jest mała ilość 
misji. Choć również nie to jest najważniejsze. Nie 
jest to też świetna grafika, wyciskająca z konsol 
siódme poty, czy rewelacyjne udźwiękowienie. To 
wsysający, epicki tryb multi, który ma właściwo-
ści czarnej dziur. Odpalenie go na krótki mecz jest 
praktycznie niemożliwe i zazwyczaj zmienia się 
w dłuższe posiedzenie. Jego magii nie są w stanie 
zniszczyć nawet problemy z headsetami czy przy-
łączaniem się drużynami do rozgrywki, a to mówi 
już wiele. Od premiery gry chwyciłem już inne ty-
tuły, ale i tak wracam do niego co chwilę, choć na 
„krótką” rozgrywkę – to raczej się nie zmieni.

2. Uncharted 3
U3 to kolejny tytuł, który spędzał sen z powiek 
wielu graczy i nie należałem pod tym względem 
do wyjątków. Nie mogę powiedzieć, że stałem 
z niecierpliwością pod sklepem, żeby kupić go 
do w dniu premiery, ale tylko dlatego, że tydzień 
wcześniej ukazał się Battlefield 3. Jest to god-
ny następca poprzedników i ma swoje momen-
ty, choć brakowało mi czegoś więcej – takiego 
mocnego kopnięcia w tył głowy na sam koniec. 
Niemniej przygody Drake’a są warte każdej wy-
danej złotówki i pokazują, że gry przewyższyły 
już możliwości Hollywood, jeśli chodzi o dostar-
czanie rozrywki w formie przygodowej. Warto 
też wspomnieć o trybie dla wielu graczy, który 
rzeczywiście jest dobrze przemyślany i daje wie-
le radości, podobniej jak tryb kooperacji. Wisien-
ką na torcie są: genialna oprawa graficzna i jak 
zawsze boska muzyka, która dopełnia całości. 
Można powiedzieć, że to prawie ideał.

3. Portal 2
Przeglądając różnego rodzaju serwisy, pomijając 
początkowe zachwyty, Portal 2 jest grą mocno 
niedocenioną, a jak widać zasługuje na zacne 

miejsce na (przynajmniej mojej) liście najlep-
szych gier roku 2011. Jest ona fenomenem takim 
jak pierwsza część i rewelacyjną grą logiczną. Lu-
dzie z Valve po raz kolejny pokazali swój kunszt 
i przyciągnęli miliony ludzi do swojego laborato-
rium (i to parami). Największe słowa szacunku 
należą się za połączenie dwóch platform: PSN 
i Steama umożliwiające po raz pierwszy w histo-
rii multiplatformową rozgrywkę w trybie koope-
racji. Panowie, czapki z głów.

4. L.A. Noire
Zaszczytne czwarte miejsce przypada tym razem 
dziełu ludzi z Rockstar. Mroczna opowieść o ciem-
nej stronie Miasta Aniołów zasługuje na uznanie 
z wielu powodów, choć może najmniej z uwagi na 
rozgrywkę. W pierwszej kolejności należy zwrócić 
uwagę na wygląd i animację postaci czy może bar-
dziej - wierne przeniesienie aktorów do wirtual-
nego świata. Ale przede wszystkim należy docenić 
klimat, jaki udało się uzyskać twórcom. LA Noire 
jest dojrzałą produkcją przeznaczoną dla takich 
właśnie odbiorców. Podobnie jak było w przypad-
ku Heavy Rain, choć nie w takim stopniu, potrafi 
wzbudzić emocje i za to głównie otrzymuje miej-
sce zaraz za podium.

5. Deus Ex: Human Revolution
Deus Ex to kolejny tegoroczny hit. Po raz wtóry 
pokazano, że gry można robić z myślą o różnego 
rodzaju graczach. Największą siłą tego tytułu jest 
to, że znajdą w tutaj coś dla siebie fani zarówno 
fpsów, skradanek, jak i RPG. Eidos pokazało, że 
można po latach stworzyć kontynuację gry i zrobić 
to naprawdę dobrze, zadowalając zarówno fanów 
serii, jak i nowych graczy. Choć samo zakończenie 
lekko zawodzi, a tu i tam zdarzały się wpadki, Deus 
Ex okazał się niesamowicie wciągający i posiada 
świetny klimat. Oby jak najwięcej takich tytułów.

Redakcja: Redakcja: Klaudia „Marigold” Najdowska

Skomentuj ten felieton!       

http://konsole.polter.pl/Najlepsi-z-najlepszych-2011-c23889
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Oczekiwania przed 
końcem świata
[Felieton] A.D. 2011 już za nami, podobnie jak jego ocena. Czas spojrzeć na to, co 
czeka nas w najbliższej przyszłości. Rok 2012, pomijając planowany koniec świata, 
zapowiada się co najmniej interesująco, zarówno jeśli chodzi o same gry, jak i wszystko 
dookoła nich. A oto jak widzi go nasza redakcja.

Gonz
Może zabrzmi to głupio, ale staram się nie mieć 
oczekiwań na nowy rok, bo wtedy ciężej będzie mi 
się zawieść, a łatwiej pozytywnie zaskoczyć. Tak 
podchodzę do gier i to zwykle działa – nie oglą-
dam trailerów, screenów, nie czytam PR-owego 

kaduceusz
Gdybym miał wymienić jedną grę z kategorii 
AAA, której wydania w 2012 wypatruję z utęsk-
nieniem, to będzie nią zamknięcie trylogii Mass 
Effect. Po lekkiej zniżce formy Dragon Age’a ocze-
kuję, ze flagowa seria Bioware nie zawiedzie. 
O kampanię singlową jestem spokojny, ciekawi 
mnie, jak wypadnie multiplayer. Wkrótce luty, 
będą betatesty i możliwość przekonania się.

Intrygująco zapowiadają się też Far Cry 3 
i Bioshock Infinite. Gameplay’e z E3 2011 narobi-
ły wszystkim smaka, ale po niezbyt przyjemnym 
zderzeniu trailerów i rzeczywistości w przypad-
ku Battlefielda 3, pojawia się pytanie – czy te gry 
naprawdę będą tak wyglądać? Duże, otwarte 
światy, solidne kampanie singlowe i dodatkowo 
topowa grafika – zbyt piękne, by było prawdzi-
we?

Poprzedni Tomb Raider nie przypadł mi do 
gustu, więc tym bardziej interesujące wydaje się 
pytanie – czy restart serii pozwoli Larze dogonić 
Nathana Drake’a? Jestem na tak wobec dojrzal-
szej bohaterki i dusznego klimatu surviwalu na 
wyspie zamieszkanej przez szalonych dzikich. 
Square Enix opóźnił grę o rok względem pier-
wotnie podanej daty premiery, więc liczę, że de-
veloperowi uda się ją doszlifować.

Listę oczekiwanych gier zamknę Borderlands 
2. Jedynkę skatowaliśmy ze znajomym na po-
dzielonym ekranie, więc od dwójki chcę drugie 
tyle tego samego dobra. Ma być ładniej, ze zgrab-
niej opowiadaną fabułą i toną nowego sprzętu. 
Fabuły i efektywnych przerywników na silniku 
gry brakowało w jedynce – jest więc szansa na 
co-opową grę doskonałą.

585

bełkotu, tylko po tem nie mam o czym rozmawiać 
ze znajomymi, którzy jarają się produkowanymi 
od dwóch lat grami. Z drugiej strony, kiedy gra już 
wychodzi to mam z niej więcej frajdy niż ci, którzy 
przeczytali o nich przed premierą wszystko.
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No dobra, nieco kłamię. Mam oczekiwania, 
ale nie ustawiam poprzeczki zbyt wysoko, bar-
dziej ciekawość domaga się zaspokojenia. Tego, 
że gry będą ładniejsze, fajniejsze, bardziej rozbu-
dowane, często kosztem indywidualnego podej-
ścia do projektu, jestem niemal pewien. Ciekawi 
mnie, czy Nintendo powiedziało już wszystko 
w sprawie 3DS. Chcę wiedzieć, czy Vita podzieli 
los maszynki konkurencji, czy na starcie okaże 
się być najlepiej sprzedającym się handheldem 
nowej generacji. Oczywiście wszystko zależy od 
wsparcia Sony, ale na brak takowego się raczej 
nie zapowiada. Jeszcze bardziej ciekawi mnie, co 
wyniknie z dotychczasowych pogłosek o nowej 
generacji konsol. Typuję, że Microsoft przedsta-
wi projekt kolejnego Xboxa, razem ze wstępną 

datą premiery maszynki. Obecna generacja po-
kazała że panowie z Redmond traktują przygoto-
wania do wydania sprzętu jak sprint, po którym 
dostają zadyszki. Sony nastawia się raczej na 
maraton, w którym trzeba sensownie rozdzielać 
siły, więc przypuszczam że na informacje o PS4 
przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać. Spokojnie, 
mi się nie spieszy. Dobre pozycje na platformie 
Sony, górujące nad mało ciekawymi i mniej licz-
nymi excluzivami na Xboxa mi to wynagradzają. 
No i pytanie ostatnie – nowy sprzęt Nintendo. 
Wątpię w ten projekt, ale w Wii też wątpiłem. 
Czy więc będzie to strzał w kolano klasy Virtual 
Boya, czy nowy lep na casual-gamerów, śrubują-
cy rekordy sprzedaży? Pojęcia nie mam, ale chcę 
się w końcu tego dowiedzieć!

585
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Qrchac
Na nadchodzący rok patrzę z dość dużą dozą 
optymizmu i nadziei. Przede wszystkim z nie-
cierpliwością wypatruję E3 2012, po którym 
spodziewam się kilku ciekawych rzeczy. Pierw-
szą jest więcej konkretnych informacji i danych 
o Wii U, która powinna pojawić się również 
w tym roku. Choć istotniejsze będzie to, co zrobi 
Microsoft i czy plotki o prezentacji nowego Xbo-
xa okażą się prawdziwie, a jeśli tak to jaka bę-
dzie odpowiedź Sony. Ze sprzętowych zagadnień 
warto będzie też przyjrzeć się, jak będzie prze-
biegać walka o rynek konsol przenośnych.

Wydaje się też, że przed końcem świata do-
czekamy się kilku naprawdę ciekawych tytułów. 
Pierwszy to oczywiście Mass Effect 3, o którym 
nie trzeba się chyba zbyt wiele rozpisywać. Ostat-
ni rozdział przygód Sheparda już sam w sobie 
przyciągnie miliony graczy na całym świecie, ale 
nie mniejsze emocje budzi tryb dla wielu graczy, 
a raczej tryb kooperacji. W tym momencie sam 
nie wiem, na co bardziej czekam.

Następny w kolejności jest Max Payne 3, który 
powstał niczym feniks z popiołów. Jako wielki 
fan serii z lekkim niepokojem patrzę na zmia-
ny, jakie zaszły w samym tytule i mam nadzieję, 
że nie wpłynie to znacząco na klimat gry. Nadal 
mam wielkie obawy, czy przeniesienie wszyst-
kiego do Sao Paulo nie zmieni zbyt wiele, ale 
opublikowane do tej pory materiały pozwalają 
być dobrej myśli. W końcu Człowiek w ogniu jest 
jednym z moich ulubionych filmów, a podobień-
stwa widać na pierwszy rzut oka.

Nie mniejsze oczekiwania mam w stosunku 
do kolejnej kontynuacji, tym razem Darksiders 
II, którego pierwsza odsłona okazała się jednym 
z największych pozytywnych zaskoczeń 2010 
roku. Choć tym razem nie wcielimy się w Woj-
nę, a w jego brata - Śmierć, zabawa zapowiada 
się tak samo dobrze. Jeśli twórcy utrzymają kli-
mat przynajmniej na podobnym poziomie, co za 
pierwszym razem, to będzie cudownie.

Nie zaskoczę chyba nikogo, wpisując na listę 
oczekiwań The Last Guardian. Mam nadzieję, że 
gra mimo wszystko ujrzy światło dzienne jesz-
cze w tym roku, pomimo wszystkich perturba-
cji. Oby końcówka tego roku należała do niego. 
W końcu nie zawsze można bawić się z gigantcz-
nym, smoko-pso-ptakiem. 

Ostatnia gra, o której chciałbym wspomnieć, 
jest przeznaczona tylko do dystrybucji cyfro-
wej, niebyt rozreklamowana, ale intrygująca. 
Mowa tutaj o Amy, która ma być powrotem do 
klasycznego survival horroru, gdzie nie gramy 
twardzielem potrafiącym rozłupywać czaski 
samymi kciukami i nawet po pijaku trafiającym 
ze stu metrów komara w lewe jądro. Wcielamy 
się w postać Lany, zwykłej dziewczyny ochra-
niającej ośmioletnią Amy w świecie pogrąża-
jącym się w chaosie i zmieniającym w piekło. 
Oby dotrzymali słowa. Tytuł miał ukazać się 
już w 2011 roku, ale z uwagi na poślizgi w pra-
cach trafił na listę mojego tegorocznego must 
have.

Redakcja: Klaudia ‘Marigold’ Najdowska

Skomentuj ten tekst!

http://konsole.polter.pl/Oczekiwania-przed-koncem-swiata-c23917
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I. Wstęp
Podręcznik rozpoczyna króciutki opis miejsca 
akcji – feudalnego kraju kontrolowanego przez 
militarno-arystokratyczny reżim, którego eli-
ty pogrążone są w pełnym przyjemności życiu, 
mogącym dzięki nauce trwać teoretycznie w nie-
skończoność. 

Zaraz po tym opisie umieszczono opowiada-
nie Como, w którym wysłannicy z różnych kra-
jów spotykają Frankensteina nad jeziorem we 
Włoszech i stają się świadkami cudu oraz naro-
dzin nowego marzenia. Opowiadanie jest stan-
dardowym podręcznikowym fluffem i jego głów-
ną wartością jest to, że nie zniechęca do dalszej 
lektury.

II. Historia
Na siedmiu stronach wyjaśniono, w jaki sposób 
powstała Prometea. Dzieje ziem rumuńskich 
w osiemnastym i dziewiętnastym wieku przed-
stawiono w taki sposób, że osobie niespecjalizu-
jącej się w historii trudno wychwycić elementy 
fikcyjne – oczywiście do momentu ujawnienia 
się Frankensteina i przemiany Rumunii w jego 
królestwo, co ostatecznie dokonało się ósmego 
czerwca 1902 roku. Uwagę zwraca pomysłowo 

zaprojektowana flaga tego fikcyjnego państwa 
(szkoda, że ilustracja jest czarno-biała).

III. Prometea teraz
Obszerny, liczący dwadzieścia sześć stron roz-
dział szczegółowo opisuje państwo oraz jego 
silnie zhierarchizowne pod względem klasowym 
społeczeństwo.

Najważniejszym prawem wpływającym na 
życie w Prometei jest prawo Żniw (tytułowy 
„Dark Harvest”). Pozwala ono arystokratycznej 
elicie oraz niektórym z wysoko postawionych 
naukowców, inżynierów i finansistów pobierać 
organy z ciał martwych i żywych przedstawicie-
li klas niższych i w ten sposób poprawiać jakość 
swojej egzystencji. Technologia przeszczepów 
i augmentacji umożliwia zachowanie młodości 
oraz wzmacnianie cech fizycznych Dała również 
początek kulturze, w której chirurdzy posiadają 
status zbliżony do słynnych projektantów mody 
a decyzja o nowym przeszczepie może wynikać 
z najnowszego fasonu i obowiązujących trendów 
estetycznych.

W rozdziale dokładnie opisano zasady regu-
lujące Żniwa, najczęstsze nadużycia i niejed-
noznaczne stanowisko samego Frankensteina 

Dark Harvest: 
The Legacy of 
Frankenstein
[Recenzja] „Dark Harvest – The Legacy of Frankenstein” to wydana 
przez Cubicle 7 gra opisująca alternatywną Europę na początku dwudzie-
stego wieku. Europę, w której zamiast Rumunii istnieje Prometea – za-
mknięte państwo rządzone żelazną ręką przez króla Victora Frankensteina. 
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względem tego procederu. Horror Żniw dotyka 
przede wszystkim najniższą klasę społeczną, 
tzw. siłę roboczą, której przedstawiciele żyją 
wprawdzie na wyższym poziomie niż ich odpo-
wiednicy w innych krajach, ale za cenę ciągłego 
lęku i wszechobecnej kontroli ze strony zbiuro-
kratyzowanego i zmilitaryzowanego molocha, 
jakim stała się Prometea. Prawo pozwalające eli-
cie na często dyktowane kaprysem korzystanie 
ze Żniw zostało wymuszone na Frankensteinie 
w momencie uprawomocniania się jego władzy. 
Obecnie planuje on usunięcie tego prawa, po-
dobnie zresztą jak całej arystokratycznej starej 
gwardii, którą uważa za zepsutą i wsteczną. 

Niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy dało 
początek ruchowi oporu kierowanemu przez sa-
mego potwora Frankensteina. Ważną rolę w jego 
działaniu odgrywają obcy agenci oraz pacyfiko-
wany przez króla Prometeański Kościół Prawo-
sławny. Potwór zdaje sobie jednak sprawę z tego,  
że wiele obcych mocarstw chętnie położyłoby 

rękę na technologii Żniw, Kościół zaś nigdy nie 
zaakceptuje go jako przywódcy, a nawet czło-
wieka. Tak na marginesie, lektura o stosunkach 
państwo-Kościół jest szczególnie ciekawa po-
przez analogie z historią państw komunistycz-
nych. Wspomniano również o ludności romskiej, 
która składa się niemal w całości z sympatyków 
ruchu oporu po tragedii w transylwańskiej wio-
sce Hasdat, gdzie za ukrywanie partyzantów 
wszyscy mieszkańcy, głównie Romowie, zostali 
na miejscu poddani „wypatroszeniu”. Następnie 
utrzymywano ich przy życiu przez cały miesiąc, 
po którym wioska została spalona.

Wiele miejsca poświęcono wojsku, jednost-
kom bezpieczeństwa wewnętrznego oraz są-
downictwu. Ulepszeni przeszczepami żołnierze, 
wykorzystani w operacji przejęcia od Węgier 
Transylwanii, nie mają sobie równych na całym 
świecie, jednostki bezpieczeństwa kontrolują sy-
tuację w kraju, zaś na sprawiedliwy proces sądo-
wy mogą liczyć tylko zamożni. Opis państwa jest 
na tyle realistyczny, że łatwo przyjąć możliwość 
jego w miarę sprawnego funkcjonowania na po-
czątku dwudziestego wieku, zaś liczne okropień-
stwa nie wydają się na tyle nieprawdopodobne, 
aby nie móc zostać zaakceptowanymi w odizo-
lowanym od świata klasowym społeczeństwie. 
Jednym z nich jest kara „wypatroszenia”, która 
polega na utrzymywaniu przy życiu wystawio-
nego na widok publiczny nieszczęśnika po tym, 
jak dokonano na nich zabiegów zgodnych z po-
wyższą nazwą. Jest to najwyższy wymiar kary 
przewidziany przez prawo Prometei, stosowany 
między innymi w przypadku stwierdzenia zdra-
dy stanu.

Rozdział zawiera ponadto opis tradycyjnych 
rumuńskich zwyczajów pogrzebowych (tam, 
gdzie są one najsilniejsze, ludność najmocniej 
sprzeciwia się Żniwom), informacje na temat 
nastawienia poszczególnych mocarstw do Pro-
metei oraz mapę kraju i zewnętrznych terenów 
przygranicznych.
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Ogólnie materiał ten jest znakomity: dawno 
nie spotkałem się z tak oryginalnym, dobrze za-
projektowanym i przedstawionym settingiem.

IV. Za zasłoną – miejsca w Prometei 
Tutaj czytelnik otrzymuje krótkie opisy czter-
dziestu jeden okręgów administracyjnych, Bu-
karesztu oraz Targu Mures, obecnej siedziby 
Frankensteina. Każdy z nich poprzedzony jest 
dłuższą wypowiedzią jakiegoś zwykłego miesz-
kańca, członka ruchu oporu lub przedstawiciela 
administracji albo wojska. Dokładnie przedsta-
wiono połączenia kolejowe i wyszczególniono 
obszary portowe – są to najczęściej pozbawione 
mieszkańców cywilnych twierdze, jako że cały 
ruch drogą wodną zarezerwowany jest wyłącz-
nie dla wojska. Do tego dochodzą informacje 
o aktywności ruchu oporu, najważniejszych ga-
łęziach przemysłu, środowisku naturalnym oraz 
ciekawostki związane z danym terenem, co po-
winno ułatwić MG plastyczne przedstawienie 
settingu bazującego na, bądź co bądź, niezbyt do-
brze znanej części Europy. Końcowa część zawie-
ra kilkustronicowy opis granic Prometei, typo-
wych baz wojskowych oraz centrów augmentacji.
Ten dosyć suchy rozdział może być nieco nużący, 
jednak myślę, że jako źródło przydatnych infor-
macji jest  po prostu niezbędny. 

V. Antologia
Ciekawym pomysłem jest umieszczenie w środ-
ku podręcznika pięciu opowiadań ze świata gry 
napisanych przez różnych autorów. Prezentują 
one całkiem przyzwoity poziom i dostarczają 
scen oraz bohaterów mogących być inspiracją dla 
MG. I tak: Harvest Moon przedstawia tragiczne 
zakończenie święta zbiorów w górskiej osadzie, 
Loreley opisuje nadbrzeżne laboratorium, do 
którego trafia żołnierz podczas nocnego patrolu 
na łodzi parowej, Opportunity przenosi czytelni-
ka na nie do końca puste ulice Bukaresztu póź-
ną nocą, Magdja’s Runner przedstawia nieludzką 

rozrywkę uwielbiającego polowania bojara, zaś 
Witness to sprawozdanie ze zbrodni popełnionej 
na Romach zamieszkujących Hasdat. 

VI. Gra fabularna
Tytuł tego rozdziału jest nieco zaskakujący – co 
w takim razie czytaliśmy na poprzednich stu 
piętnastu stronach? Autorzy określają swoje 
dzieło jako częściowo antologię opowiadań, czę-
ściowo zbiór materiałów opisujących alternatyw-
ną historię, a jednocześnie kompletną grę fabu-
larną. Widać, że setting był tutaj priorytetem, co 
wyszło na dobre plastyczności i szczegółowości 
świata przedstawionego.

Nie znam mechaniki Victoriany, której uprosz-
czoną wersję wykorzystano w Dark Harvest, ale 
zasady nie są zbyt skomplikowane czy rozbudo-
wane – podstawy zajmują zaledwie cztery strony 
plus pięć poświęconych walce. Testy wykonuje 
się pulą kości sześciościennych powstałą po zsu-
mowaniu odpowiedniego atrybutu i cechy. Każ-
da jedynka lub szóstka oznacza sukces, szóstki 
są przerzucane. Ilość sukcesów determinuje 
stopień powodzenia danej akcji. W zależności 
od okoliczności, MG może dodać do puli pewną 
liczbę „czarnych kości”, na których każdy sukces 
usuwa jeden z sukcesów na kościach normal-
nych (szóstki nie są jednak przerzucane). W ten 
sposób test może zakończyć się wynikiem ujem-
nym, co oznacza pecha i najczęściej dodatkowe 
komplikacje.

Jeżeli chodzi o walkę, to postać, która wygrała 
inicjatywę, wybiera cel ataku, zmuszając tym sa-
mym przeciwnika do przeznaczenia swojej akcji 
na obronę (jeżeli tego nie uczyni, trafienie go  bę-
dzie banalnie łatwe). Atakujący ma zwiększoną 
pulę kości o dwie, a broniący się również posiada 
zdolność do zadawania obrażeń. To powoduje, 
że walka toczy się symultanicznie – jedna seria 
rzutów kością rozstrzyga o tym, kto komu zadał 
obrażenia w danej rundzie. Mimo wszystko, po 
doświadczeniach ze Światem Mroku i Exalted, je-
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stem dosyć nieufny wobec systemów, w których 
walka opiera się na pulach kości, liczeniu sukce-
sów i więcej niż jednym rzucie. W Dark Harvest 
w każdej rundzie są trzy: na inicjatywę, na atak/
obronę, na obrażenia (brak rzutu na wyparo-
wania). Jestem pewien, że rozwiązanie to może 
nieco spowalniać rozgrywkę, szczególnie w przy-
padku zaawansowanych postaci, które są w sta-
nie dzielić swoje pule kości.

Schemat tworzenia postaci nie różni się od 
tego znanego z większości gier fabularnych – 
otrzymujemy pewną ilość punktów, za które 
wykupujemy wyższe wartości atrybutów i umie-
jętności oraz talenty, augmentacje, przywileje, 
aktywa i dodatkowe kontakty. W celu zwięk-
szenia początkowej ilości punktów możemy też 
wybrać do trzech komplikacji. Ogólnie tworze-
nie postaci jest nieskomplikowane, ale dla oso-
by zaczynającej przygodę z Dark Harvest czaso-
chłonne ze względu na liczbę dostępnych opcji 
(co po lepszym zapoznaniu się z systemem staje 
się plusem). Początkowe postacie nie będą raczej 
wyjątkowo potężne, ale wystarczająco kompe-
tentne, aby wyróżniać się na plus w porównaniu 
z przeciętnymi mieszkańcami Prometei. 

W tej części podręcznika umieszczono również 
przykładowe rumuńskie imiona a także reguły 
dotyczące automatycznych sukcesów, punktów 
losu wykorzystywanych do dodawania sukcesów 
oraz zasad obliczania modyfikatorów wynikają-
cych z różnic klasowych.

 W „RPG-owej” sekcji Dark Harvest znajdują 
się także:

zasady przeprowadzania operacji chirur-a. 
gicznych wraz z możliwymi późniejszymi 
komplikacjami;
reguły zdobywania doświadczenia i reputacji;b. 
rozszerzone zasady punktów losu i tzw. c. 
Scripting Dice, które są bardziej wszech-
stronną formą znanych z Warhammera 
Punktów Przeznaczenia;

wyjątkowo skromna lista broni (autorzy d. 
odsyłają do dodatków do Victoriany);
bestiariusz zwierząt charakterystycznych e. 
dla Prometei po ucieczkach zmutowanych 
osobników z centrów eksperymentalnych 
oraz dostaniu się chemikaliów Franken-
steina do ekosystemu – na przykład wraz 
z deszczem obmywającym ofiary poddane 
„wypatroszeniu”;
szybkie zasady tworzenia BN-ów;f. 
spora lista typowych zawodów w Prometei g. 
wraz z współczynnikami, krótkimi opisami 
konkretnych postaci i pomysłami na przy-
gody związane z każdą z nich.

Całość kończy kolejny zestaw „zahaczek” na 
scenariusze, lista stron internetowych dostar-
czających informacji settingowych (np. o struk-
turze armii), notki przedstawiające twórców gry 
oraz indeks. Zwraca uwagę brak jakiejkolwiek 
listy ekwipunku.

Podsumowanie
 Prometea to bardzo bogaty setting: ścierają się 
w niej ambicje Frankensteina (wbrew pozorom 
nie jest on postacią zdecydowanie negatywną), 
starej elity bojarów, nowej elity naukowców 
i przemysłowców, Kościoła oraz kierowanego 
przez Potwora ruchu oporu i nieufających ni-
komu węgierskich partyzantów. Nie można za-
pominać również o sytuacji międzynarodowej – 
nieubłaganie zbliża się czas, w którym w naszej 
rzeczywistości rozpoczęła się pierwsza wojna 
światowa. 

Szczególnie interesująca jest jeszcze jedna 
kwestia: o ile przykłady w podręczniku podkre-
ślają negatywną stronę wprowadzenia technolo-
gii Żniw, to chyba każdy czytający, wcześniej czy 
później, zastanowi się również nad związanymi 
z nią możliwymi dobrodziejstwami.

Oprawa graficzna podręcznika jest zadowala-
jąca – ilustracji jest, niestety, bardzo, bardzo nie-
wiele, ale są one na niezłym poziomie. Występuje 
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trochę literówek a na dwóch stronach końcówki 
zdań zbyt wcześnie przenoszone są do następ-
nych linijek, co pozostawia puste pola. Dużym 
minusem jest brak jakichkolwiek informacji na 
temat obowiązujących cen.

Zasady sprawiają wrażenie grywalnych i nie-
zbyt skomplikowanych, aczkolwiek odradzał-
bym rozgrywanie wielkich potyczek. Dwie-trzy 
sesje powinny wystarczyć do dobrego ich opano-
wania. 

Tekst: Paweł „chimera” Cybula
Redakcja: Tomasz „earl” Koziełło

Skomentuj ten artykuł na polter.pl

Mój werdykt: jeżeli interesujesz się alter-
natywną historią, klimatami wiktoriańskimi, 
horrorem i totalitaryzmem, to ta gra jest ideal-
nym wyborem, przykładem świetnego pomy-
słu i wzorcowego wykonania, którego nie mogą 
przesłonić nieliczne wady.

Dziękujemy sklepowi Rebel za udostępnienie pod-
ręcznika do recenzji.

Tytuł: Dark Harvest – The Legacy of Franken-
stein
Autor: Iain Lowson
Wydawca: Cubicle 7
Cena: 36,99$

http://rpg.polter.pl/Dark-Harvest-The-Legacy-of-Frankenstein-c23925
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Wysoki poziom tak wydania, jak i zawartości pod-
stawki do czwartej edycji Legendy Pięciu Kręgów 
sprawił, że i po systemowym bestiariuszu ocze-
kiwałem podobnej jakości. Choć podręcznik pod-
stawowy przynosił zestaw rozmaitych stworzeń, 
rozszerzenie go w osobnym dodatku było jedynie 
kwestią czasu, a już pierwszy kontakt z Wrogami 
Cesarstwa pozwala liczyć na suplement równie 
dobry, co podręcznik główny. Prawie trzysta stron 
w twardej oprawie i pełnym kolorze przedstawio-
no czytelnie i bardzo dobrze zilustrowano. Zda-
rzają się wprawdzie niewielkie błędy w rodzaju 
podwójnej spacji czy zgubionego wyrazu, ale na 
tyle nieliczne, że nie wpływają na komfort lek-
tury. Pewnym minusem są także zbyt małe jak 
dla mnie rozmiary niektórych ilustracji – grafiki 
zaczerpnięte z karcianej wersji L5K na kartach 
mogły prezentować się lepiej, ale na stronie for-
matu A4 stają się zwyczajnie nieczytelne. Uważny 
odbiorca dostrzeże też, że część ilustracji pojawiła 
się już w podręczniku podstawowym, jednak sta-
nowią one zdecydowaną mniejszość grafik, więc 
i to nie jest poważnym zarzutem.

[Recenzja]. Lubię bestiariusze – piszę o tym chyba za każdym razem, 
gdy przyjdzie mi recenzować potworny dodatek do jakiegoś systemu. 
Niewiele rodzajów suplementów stanowi dla mnie równie inspirującą 
lekturę, co zestawy przeciwników aż proszących się o włączenie do przy-
gód, niekoniecznie jako mięsa armatniego do rozsiekania przez postacie 
graczy – niektórzy z bardziej pamiętnych Bohaterów Niezależnych w 
moich kampaniach jak najbardziej kwalifikowali się do kategorii „po-
twory”. Równocześnie bestiariusze pozwalają łatwo przejść do porządku 
dziennego nad słabszymi fragmentami, nie wymagają przyswojenia 
sobie treści podręcznika od A do Z i rzadko kiedy wymuszają na Mistrzu 
Gry dodatkowy nakład pracy – zazwyczaj potwory są w podręcznikach 
opisane tak, że można je szybko wprowadzić do scenariuszy.

Na zawartość Enemies of the Empire składa 
się czternaście rozdziałów, opisujących kolejno 
Bestiariusz (zwierzęta i naturalne bestie), kult 
Piewców Krwi, Kolat (na poły mityczną sektę dą-
żącą nie tylko do upadku Szmaragdowego Cesar-
stwa, ale do obalenia władzy bóstw i ich potom-
ków nad ludźmi, a w rezultacie – ostatecznego 
ustanowienia ludzkości jako panów stworzenia), 
Zagubionych (ludzi, którzy ulegli mocy Krain Cie-
nia, jednak zachowali świadomość i resztki wol-
nej woli), Naga (starożytnych wężowych ludzi), 
szczuroludzi Nezumi, Nicość, Oni (demony), Pięć 
starożytnych ras związanych z poszczególnymi 
żywiołami (kenku, ningyo, trolle, kitsu i tsuno 
oraz zokujin), Roninów, Bestie Krain Cienia, Du-
chy i Nieumarłych. Podręcznik zamykają Tabele 
losowych spotkań oraz obszerny skorowidz.

Podział treści podręcznika na tematycznie 
pogrupowane rozdziały zdecydowanie należy 
ocenić na plus. Oprócz samych opisów i charak-
terystyk rozmaitych stworzeń przynoszą one po 
pierwsze – mnóstwo dodatkowych informacji 
fabularnych, a po drugie – naprawdę przeboga-

Enemies of the Empire
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ty zestaw nowych reguł związanych z poszcze-
gólnymi rodzajami przeciwników, w tym sporo 
zasad opcjonalnych. Niektóre z nich przydadzą 
się jedynie prowadzącym, ale z części z nich sko-
rzystać będą mogli, przynajmniej potencjalnie, 
także gracze. Sami twórcy podręcznika zalecają 
wszakże dużą ostrożność przy wprowadzaniu ich 
do gry, dostajemy bowiem możliwość stworzenia 
postaci szczurowców, wężowych ludzi, a nawet 
spiskowców z Kolatu dążących do upadku Szma-
ragdowego Cesarstwa albo zmiennokształtnych 
potomków przybyszy z krain duchów. Osobiście 
jestem mocno sceptyczny, jeśli chodzi o podob-
ne pomysły, i nie przypuszczam, by wielu pro-
wadzących zdecydowało się na danie graczom do 
dyspozycji takich postaci, jednak dzięki dotyczą-
cym ich regułom Mistrzowie Gry będą mogli bez 
problemu stworzyć ciekawych i zróżnicowanych 
Bohaterów Niezależnych, zamiast opierać się 
wyłącznie na gotowych rozpiskach ludzi i nie-
ludzkich istot.

Choć tak w warstwie mechanicznej, jak i fabu-
larnej podręcznika znajdą się słabsze momenty 
(te drugie wynikają zapewne w znacznej mierze 
z wymogu zachowania zgodności z linią karcian-
ki), to praktycznie na każdym kroku znajdujemy 
prawdziwe perełki – szczuroludzka (aż chciałoby 
się napisać: „skaveńska”) magia imion, rytuały 
Piewców Krwi czy zakulisowe machinacje Kolatu 
dają Mistrzom Gry motywy będące praktycznie 
samograjami. Dużą zaletą są informacje o funk-
cjonowaniu poszczególnych organizacji i grup 
w różnych okresach dziejów Cesarstwa – prowa-
dzący, którzy chcą osadzić swoje kampanie w in-
nym niż domyślny fragmencie historii Rokuga-
nu, znajdą aż nadto pomysłów na rozgrywanie 
sesji w minionych wiekach. Pozytywnie wypada 
ocenić także porady dotyczące tworzenia przy-
gód osadzonych nie tylko w konkretnej erze, ale 
i w określonej konwencji – groza Krain Cienia 
czy paranoiczna tajemniczość spisków sekt Ko-
latu (i ukrytej rywalizacji pomiędzy nimi) wy-
magać będą wprowadzenia przez Mistrza Gry na 
sesji odpowiedniego nastroju, a porady zawarte 
w podręczniku będą tu ogromną pomocą. 

Mimo że jako całość Enemies of the Empire 
oceniam bardzo dobrze, to jednocześnie cięż-
ko byłoby mi znaleźć grupę odbiorców, której 
mógłbym z czystym sumieniem polecić wszyst-
kie rozdziały tego podręcznika. Osoby szukające 
na sesjach bardziej „historycznego” niż „fanta-
stycznego” Rokuganu raczej nie przyjmą pozy-
tywnie obszernych fragmentów poświęconych, 
wydawałoby się, niemal wszechobecnym nie-
ludzkim rasom; Mistrzowie Gry prowadzący se-
sje dla grup, jakie zaczynają grę od wcielania się 
w niedoświadczonych samurajów, będą musieli 
czekać naprawdę długo, nim bohaterowie ich 
graczy będą w stanie równać się ze sporą częścią 
istot opisanych w tym dodatku; czytelnicy przy-
zwyczajeni do bestiariuszy przynoszących go-
towe rozpiski wrogów mogą niechętnie patrzeć 
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na rozdziały, które dają im jedynie zasady samo-
dzielnego tworzenia przeciwników dla postaci. 

Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że wszyst-
kie te osoby obok kawałków, które nie przypadną 
im do gustu, znajdą i takie, które będą im pasować 
jak ulał: dla graczy i Mistrzów Gry chcących na 
sesjach widzieć ludzkich przeciwników i sprzy-
mierzeńców, a nie fantastyczne bestie, Kolat, 
bractwa roninów i poplecznicy Iuchibana będą 
więcej niż wystarczający; początkujący samura-
jowie znajdą wielu godnych siebie przeciwników 
(lub nawet niegodnych); a osoby szukające wro-
gów gotowych do rozsiekania na plasterki mogą 
w Krainach Cienia przebierać w całych zastępach 
demonów, nieumarłych i bestii splugawionych 
Skazą – choć to, kto wyjdzie z tych starć zwycię-
sko, wcale już nie musi się graczom spodobać

Jeśli ktoś chciałby podejść do Wrogów Cesar-
stwa jak do kilkudaniowego obiadu z przystaw-
kami i deserem, który trzeba zjeść od początku 
do końca, nie zapominając o jarzynach, zafundo-
wałby sobie jedynie niestrawność. Również po-
traktowanie podręcznika jak szwedzkiego stołu 

i wybieranie zeń tylko smakujących nam kąsków 
nie zawsze będzie właściwym podejściem. Nie-
które z jego części to bowiem nie tyle gotowe 
dania (czyli kompletne rozpiski potworów, jak 
w przypadku bestii Krain Cienia i demonów), 
a raczej półprodukty do ich przyrządzenia (to 
jest reguły pozwalające samodzielnie stworzyć 
istoty dopasowane do potrzeb konkretnej kam-
panii – na przykład naga i szczurowców, których 
kreacja nie odbiega znacząco poziomem szcze-
gółowości od zasad tworzenia postaci) lub na-
wet zestawy przypraw, mające podkreślić smak 
warzonej potrawy, wymagające jednak umiaru 
i pewnej biegłości w stosowaniu (jak porady od-
noszące się do prowadzenia sesji utrzymanych 
w określonej konwencji). Odpowiednio dobrane, 
wszystkie one pozwolą jednak na wydobycie bo-
gactwa smaków orientalnej kuchni i pokazanie, 
jak różnie można przyrządzać rokugański ryż.

Dziękujemy wydawnictwu Alderac Entertainment 
Group za udostępnienie podręcznika do recenzji.

Tytuł: Legend of the Five Rings: Enemies of the 
Empire
Autorzy: Shawn Carman, Robert Hobart, Brian 
Yoon, Kevin Blake, Mikael Brodu, Patrick Duke, 
Dave Laderoute, Maxime Lemaire, Jacob Ross, 
Ray Rupp, Rich Wulf, Ryan Reese
Wydawca: Alderac Entertainment Group
Cena: 39,99$

Tekst: Adam Waśkiewicz
 Redakcja: Staszek „Scobin” Krawczyk

Skomentuj ten tekst na polter.pl

http://alderac.com/
http://alderac.com/
http://rpg.polter.pl/Enemies-of-the-Empire-c23864
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Profesja: 
Erpegowiec
Ścieżki kariery erpegracza

[Artykuł] Jeśli jesteś Erpegowcem, to w twoim życiu nadejdzie taki moment, gdy na swoje hobby 
będziesz miał coraz mniej czasu. Będzie się to wiązać z nowymi obowiązkami, pasjami, zmianami prio-
rytetów. Jeśli złapałeś erpegowego bakcyla, nie będzie to specjalnie przyjemna chwila. Zorientujesz się, 
że trzeba – zupełnie jak w grach fabularnych – podejmować niekoniecznie odpowiadające ci wybory. 
Niechętnie odłożysz podręczniki na najwyższą półkę, a kostki oddasz młodszemu kuzynowi. Pozostanie 
ci nostalgia i wspominanie najlepszych sesji…

Brzmi pesymistycznie. Dobra wiadomość jest taka, 
że wcale nie musi się to tak skończyć. Hobby nie 
jest wyłącznie przywilejem beztroskich czasów 
młodości (czytaj: podstawówki, liceum i jakichś lu-
zackich studiów). A zła wiadomość? Jest taka, że to 
bardzo prawdopodobny scenariusz. Więcej: to bru-
talna rzeczywistość dla wielu z nas. Nic, tylko siąść 
i płakać nad utraconą młodością i dobą z gumy.

Można się zastanawiać, czy jest się czym 
przejmować. Ot, naturalna kolej rzeczy. Zakła-
dam jednak, że dla większości czytelników tego 
tekstu perspektywa całkowitego zrezygnowania 
z zabawy w RPG stanowi wystarczająco nieprzy-
jemną opcję, by szukać jakichś dróg wyjścia. 
W tym celu warto odpowiedzieć sobie najpierw 
na pytanie, co to znaczy „być Erpegowcem”? Za-
daliśmy je sobie i uczestnikom prelekcji na po-
znańskim Pyrkonie w 2009 roku. 

Oto wnioski, do których wspólnie doszliśmy.

Erpegowcem być 
Mogłoby się wydawać, że bycie Erpegowcem za-
leży od częstotliwości grania. Zadaliśmy obec-

nym na sali osobom pytanie, czy są zadowolone 
z tego, jak często biorą udział w sesjach. Wśród 
wielu głosów dwóch graczy uważało, że gra za 
rzadko. Pierwszy (nazwijmy go Stefanem), star-
szy, bo zdarza mu się zagrać raz, dwa na rok. 
Drugi (powiedzmy, że Konrad), młodszy, bo gra 
tylko dwa razy tygodniowo. A kiedyś trzy, cztery 
sesje były normą. W obu przypadkach było oczy-
wiste, że „badani” czują się Erpegowcami. Jest to 
hobby, któremu poświęcali, poświęcają i chcieli-
by poświęcać swój wolny czas.

Stąd już bardzo blisko do obserwacji, że nikt 
nie ma na czole wypisane, że można go nazywać 
Erpegowcem (nie polecam w każdym razie ta-
kiego tatuażu). To kwestia czysto deklaratywna. 
Gdyby wspomniani wyżej gracze nie przyznali 
się, że jeden gra dwie sesje rocznie, a drugi sto, 
moglibyśmy równie dobrze założyć, że jest na od-
wrót. Co więcej, łatwo sobie wyobrazić, że Stefan 
na konwencie poznaje nową ekipę i od tej pory 
gra raz na dwa tygodnie (dla niego w sam raz). 
Tymczasem Konrad wpada w szpony przedma-
turalnych przygotowań, a później wyjeżdża na 

Na podstawie prelekcji Magdaleny i Macieja Reputakowskich, Pyrkon 2009
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wakacyjną podróż życia do Laosu i Kambodży. 
Kolejna sesja czeka go dopiero po sesji... egzami-
nacyjnej na pierwszym roku studiów.

Skupmy się na młodym Konradzie. Czy przez 
te kilka miesięcy poświęconych edukacji i roz-
wojowi duchowemu przestał być Erpegowcem? 
Zdecydowanie nie. To, czego nie robił w tym cza-
sie, to nie grał i/lub nie prowadził. Dopóki jednak 
nie stwierdziłby, że od RPG bardziej interesuje 
go kolekcjonowanie pamiątkowych magnesów 
na lodówkę, jego poczucie bycia Erpegowcem 
pewnie jeszcze by się wzmagało.

Co z tego wynika:
Graczami/Mistrzami Gry jesteśmy w 100%  »
tylko wtedy, gdy gramy lub prowadzimy, 
bierzemy udział w sesji. Nikt wtedy nie 
może nam powiedzieć, że tak nie jest.
Częstotliwość grania może wpływać na na- »
szą satysfakcję z tego, jak realizuje się nasze 
hobby. Nie wpływa jednak na to, czy jeste-
śmy Erpegowcami.
Erpegowcami jesteśmy do momentu, gdy  »
stwierdzimy, że naszym zdaniem jest ina-
czej. To kwestia prywatnej deklaracji i uzna-
nia, czy „bycie Erpegowcem” sprowadza się 
tylko i wyłącznie do grania w określonych, 
satysfakcjonujących nas odstępach czasu.
Ponadto (o czym więcej poniżej) nie musi- »
my grać ani prowadzić, żeby zajmować się 

hobby zwanym RPG i uważać się za Erpe-
gowców. To optymistyczna wiadomość dla 
tych, którzy z różnych powodów nie są 
w stanie grać i prowadzić tak często, jak by 
chcieli.

Ostatni wniosek brzmi jak oczywista oczywi-
stość. Ale może otworzyć Erpegowca na zupełnie 
nowe możliwości…

Rozwój kariery
Granie i prowadzenie stanowią oczywiście jądro 
RPG. Osoby interesujące się grami fabularnymi, 
które nigdy nie brały udziału w sesji, stanowią 
margines. Większość z nas zaczynała od grania, 
mniejszość od prowadzenia, potem te zadania 
mogły się mieszać lub nie. To takie dwie Profesje 
Podstawowe, w których można się rozwijać, gra-
jąc z nowymi ludźmi, ucząc się nowych chwytów 
i sztuczek, poznając kolejne systemy.

Często zaczyna brakować nam na to czasu. 
A niekiedy przestaje nam to także wystarczać.

Granie i prowadzenie to dość wąskie formy re-
alizacji erpegowego hobby. Poza grupą MG i gra-
czy jeżdżących po konwentach, większość Erpe-
gowców bawi się w swoim gronie. Część z nich 
rusza jednak dalej, szuka nowych ekip do grania 
oraz sposobów na podzielenie się swoją pasją 
z innymi. To właśnie te osoby rozwijają nasze 
hobby.

Profesja Podstawowa: Erpegowiec
Specjalizacje: Gracz i/lub Mistrz Gry.

Korzyści erpegowe:
zabawa, »
zabawa, »
zabawa. »

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
tu wpisz powód, dla którego zacząłeś/ »
aś grać w RPG,

tu wpisz imię dziewczyny lub chłopa- »
ka,
rozwój umiejętności interpersonal- »
nych,
plany opanowania świata, »
demoniczny śmiech. »
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Erpegowiec Wędrowny
Zwany także Uczestnikiem Konwentów.

Korzyści erpegowe:
poznawanie nowych graczy i MG, »
poznawanie nowych systemów, wy- »
miana doświadczeń,
zwyciężanie w konkursach dla graczy  »
i MG (np. Puchar Mistrza Mistrzów, 
GRAMY!, NERD).

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
takie jak przy Erpegowcu Podstawo- »
wym,
poza tym nieograniczone, bo nigdy  »
nie wiesz, kogo spotkasz na konwen-
cie,
jeden ze sposobów (obok np. Foru- »
mowicza lub Blogera), by otwierać 
sobie możliwości zdobywania innych 
Profesji Zaawansowanych.

Profesje zaawansowane
To, co znajdziecie poniżej, to lista Profesji Za-
awansowanych. Może je wybrać Erpegowiec, 
który skompletował lub wciąż kompletuje 
(„maksując” swoje skille) którąś z Profesji Pod-
stawowych. Tłumacząc z warhammerowego na 
polski: możesz być jeszcze bardziej dopakowany, 
niż byłeś.
Wybór Profesji Zaawansowanej przynosi kilka 
korzyści:

Rozwija umiejętności wyniesione z Profesji  »
Podstawowych.
Pozwala realizować naszą pasję na nowy  »
sposób i wzbogacać zabawę z RPG.
W wielu przypadkach umożliwia podzie- »
lenie się swoją wiedzą, doświadczeniem 
i umiejętnościami z innymi.

W nielicznych, skrajnych sytuacjach staje  »
się sposobem na życie i utrzymanie.

Powszechny mit głosi, że Profesji Zaawanso-
wanych nie da się łączyć. To prawda, nie jest to 
wyzwanie dla randomowego Erpegowca wyloso-
wanego z tabelki. Oczywiście się da, ale trzeba 
się temu całkowicie poświęcić lub wylosować ta-
lent Manczkin.

Sposób zdobywania tych profesji jest zróżni-
cowany. Jedne są bardziej dostępne, inne mniej. 
Do wielu z nich dociera się poprzez działanie 
w tak zwanym „fandomie erpegowym” (demo-
niczny śmiech), środowisku tyleż wesołym, co 
groźnym dla nieostrożnych. Ostatecznie jednak 
jest jak w RPG: wszystko zależy od podejmowa-
nych wyborów i towarzyszy wyprawy.



46

Forumowicz

Korzyści erpegowe:
wymiana doświadczeń, »
udział w sesjach forumowych (PBF), »
udział w inicjatywach forumowych. »

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
przynależność do społeczności, »
teoretycznie nieograniczona ilość  »
kontaktów.

Erpegowiec Wędrowny w Sieci. Specjalizacje (ilość w zasadzie nieograniczona): troll, 
guru, mod, fanboj, hejter, lurker, etc.

Bloger
Erpegowiec Internetowy na Swoim.

Korzyści erpegowe:
dzielenie się swoją wiedzą, doświad- »
czeniem,
udział w inicjatywach blogerów, »
możliwość publikacji szczególnie cie- »
kawych wpisów w magazynach siecio-
wych i w portalach.

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
zależne od poziomu bloga i ścisłości  »
jego profilu,
okazja do budowania swojej marki  »
wśród innych Erpegowców,
w zależności od popularności bloga  »
i włożonego wysiłku możliwość uzy-
skania zysków z reklam,
możliwość otrzymywania podręczni- »
ków do recenzji od Wydawców.

Twórca Programu Konwentu

Korzyści erpegowe:
bezpośrednie przekazywanie swojego  »
doświadczenia,
promowanie ulubionego systemu na  »
konwentach,
promowanie systemu autorskiego. »

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
darmowe wejściówki na konwenty, »
zaproszenia do tworzenia programu  »
na kolejnych konwentach,
możliwość współpracy z wydawcami, »
trenowanie umiejętności przydat- »
nych na rozmowach kwalifikacyj-
nych, egzaminach, prezentacjach 
biznesowych.

Specjalizacje: Prelegent, Organizator Atrakcji.
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Kolekcjoner

Korzyści erpegowe:
systematyczne i kompleksowe wspie- »
ranie Wydawców,
wiedza o różnych systemach i wspiera- »
nie nią innych na sesjach lub forach,
wygrywanie konkursów wiedzowych  »
na konwentach.

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
baza produktów na czarną godzinę do  »
sprzedania na portalu aukcyjnym.

Czyli Posiadacz Obiektu Zazdrości Erpegowców Niekolekcjonerów.

Scenarzysta

Korzyści erpegowe:
dawanie gotowych (lub prawie goto- »
wych) pomysłów innym,
przygotowywanie dopracowanych  »
materiałów na swoje sesje,
możliwość współpracowania z innymi  »
scenarzystami,
wygrywanie w konkursach (Quentin,  »
organizowanych przez Wydawców, 
przy portalach).

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
ćwiczenie pisania, »
możliwość działania dla firm robią- »
cych gry komputerowe,
współpraca z Wydawcami przy do- »
datkach,
kariera pisarska. »

Czyli Ten Trzeci. Specjalizacje: Kampanie, Jednostrzały, Sandboxy, Zahaczki.

Pisarz

Korzyści erpegowe:
dostarczanie pomysłów dla innych  »
Erpegowców.
utrwalanie własnej wizji wybranego  »
systemu,
sposób na zachowywanie motywów  »
z najlepszych sesji.

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
ćwiczenie pisania, »
współpraca z wydawcami przy dodat- »
kach (generowanie fluffu),
tworzenie dla wydawcy opowiadań  »
i  powieści związanych z konkretnym 
uniwersum (np. Warhammer, Dunge-
ons & Dragons, w Polsce np. Czerwone 
oko do Neuroshimy),
kariera pisarska. »

Specjalizacje: Fanfiction, Opowiadania, Powieści.
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Organizator LARPów

Korzyści erpegowe:
organizowanie dużych, wieloosobo- »
wych gier w realiach ulubionych sys-
temów,
współpraca z innymi twórcami przy  »
większych projektach,
dzielenie się swoimi wizjami i pomy- »
słami bezpośrednio z bardzo szeroką 
grupą osób,
branie udziału i wygrywanie w kon- »
kursach dla twórców LARPów (np. 
Złote Maski).

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
tworzenie punktów programu na  »
konwentach (darmowe wejściówki),
rozwijanie umiejętności przydatnych  »
w pracy eventowca,
możliwość współpracy z firmami or- »
ganizującymi obozy RPG,
promowanie systemów RPG (możli- »
wość współpracy z wydawnictwem).

Zawodowy Mistrz Gry

Korzyści erpegowe:
dużo intensywnego grania (ryzykow- »
ne!),
przekazywanie swojego doświadcze- »
nia najmłodszym Erpegowcom.

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
zysk (zależny od indywidualnych wa- »
runków, na poziomie dorywczej pra-
cy wakacyjnej),
umiejętność panowania nad dzieć- »
mi.

Specjalizacje: Gry terenowe, Jeepformy, Dramy.

Można by w tym miejscu poszukiwać wspólnych korzeni LARPów i RPG, a także podkreślać 
różnice między tymi formami rozrywki. Na potrzeby tego tekstu istotne jest tylko to, że 
Erpegowcy często organizują LARPy.

Zazwyczaj w postaci Pracownika Obozu RPG.

Organizator Obozów RPG

Korzyści erpegowe:
zatrudnianie innych Erpegowców. »

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
zyski wynikające z organizacji obo- »
zu,
umiejętności organizacji imprez. »

Czyli Promotor RPG Wśród Najmłodszych.
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Naukowiec

Korzyści erpegowe:
pogłębienie teoretycznej wiedzy  »
o RPG z możliwością wykorzystania 
jej na sesji,
wspólne projekty z innymi osobami  »
o podobnych zainteresowaniach,
wyprowadzanie RPG z niszy, podno- »
szenie ich statusu.

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
droga w karierze naukowej (psycho- »
logia, socjologia, kulturoznawstwo 
etc.),
działalność w Polskim Towarzystwie  »
Badania Gier,
rozwój umiejętności właściwych da- »
nej dziedzinie związanych z pracą 
analityczną,
rozwój umiejętności przygotowywa- »
nia wystąpień i tekstów.

Redaktor

Korzyści erpegowe:
szerokie dzielenie się swoją wiedzą  »
i umiejętnościami,
przekazywanie swojej wiedzy w for- »
mie utrwalonej,
możliwość organizowania inicjatyw,  »
animowania społeczności Erpegow-
ców.

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
zyski zależne od profilu i rozmiarów  »
przedsięwzięcia (zazwyczaj materia-
ły recenzenckie),
szeroka baza kontaktów, »
rozwój umiejętności redaktora, ko- »
rektora, dziennikarza,
referencje, wpis w CV, »
możliwość prowadzenia Portalu, Ma- »
gazynu, Czasopisma w charakterze 
Redaktora Naczelnego lub Wydaw-
cy (większe obowiązki, potencjalnie 
większe korzyści).

Specjalizacje: Teoretyk-amator, Student, Magister, Doktorant.

Specjalizacje: Portal, Magazyn Sieciowy, Czasopismo.

Organizator Konwentów

Korzyści erpegowe:
animowanie środowiska, »
wspieranie rynku, »
nowe inicjatywy. »

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
rozwój zdolności zarządzania ze- »
społem, pozyskiwania sponsorów, 
współpracy z mediami,
koordynacja imprez, »
bardzo szeroka baza kontaktów. »

Czyli Człowiek Od Wszystkiego.
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Tłumacz

Korzyści erpegowe:
dogłębna znajomość konkretnego  »
systemu.

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
zysk (zależny od indywidualnych wa- »
runków, zazwyczaj poniżej stawek 
rynkowych),
szlifowanie umiejętności przekładu, »
rozwój umiejętności tłumaczenia in- »
nym swoich decyzji translatorskich.

Specjalizacje: Polski-angielski, Angielski-polski.

Rysownik

Korzyści erpegowe:
tworzenie handoutów na sesje. »

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
rozwój umiejętności, »

szansa na współpracę z wydawcą, »
zysk (zależny od indywidualnych wa- »
runków),
możliwość tworzenia dla bardziej do- »
chodowej branży.

Specjalizacje: Dla Siebie i Drużyny, Dla Wydawcy z Polski, Dla Wydawcy z USA.

Uwaga: Rysownik oczywiście nie musi być Erpegowcem, by dobrze rysować smoki. Ale na 
pewno przy rozmowach z Fantasy Flight Games nie zaszkodzi mu umiejętność odróżnienia 
skavena od orka.

Twórca Systemu

Korzyści erpegowe:
kluczowa rola w zasilaniu rynku, »
stworzenie swojej gry! »

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
stworzenie swojej gry!, »

zysk (zależny od sytuacji rynkowej,  »
zazwyczaj niewielki),
darmowe wejścia na konwenty, »
ćwiczenie pisania, »
możliwość działania dla firm robią- »
cych gry komputerowe,
kariera pisarska. »

Czyli Marzenie Każdego Prawdziwego Erpegowca.
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Wydawca

Korzyści erpegowe:
bycie rynkiem, »
wprowadzanie nowych systemów pol- »
skich i zagranicznych,
promowanie autorów, »
wspieranie środowiska (konwenty,  »
portale).

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
zysk (zależny od możliwości i warun- »
ków rynkowych),
możliwość przekwalifikowania się lub  »
posiadania różnych profilów wydaw-
niczych (planszówki, książki, gry),
umiejętność prowadzenia firmy, »
bardzo szerokie kontakty. »

Specjalizacje: RPG, Planszówki, Bitewniaki, Karcianki, Książki.

Właściciel Sklepu z Grami

Korzyści erpegowe:
bez Ciebie to się nie będzie kręciło!, »
bycie na bieżąco z nowościami, »
wspieranie rynku (konwentów, porta- »
li, lokalnej społeczności).

Potencjalne korzyści pozaerpegowe:
bez Ciebie to się nie będzie kręciło!, »
sposób na utrzymanie się, »
nauka własnej przedsiębiorczości  »
z możliwością zmiany branży na bar-
dziej intratną,
kontakty biznesowe. »

Specjalizacje: Internetowy i/lub Stacjonarny.

Ten artykuł nie jest zamknięty. Jeśli masz po-
mysł na Profesję Zaawansowaną lub jakieś 
nieuwzględnione tutaj korzyści – erpegowe 
i pozaerpegowe – podziel się swoim uwagami 
w komentarzu. Dodamy je do tekstu.

Tekst: Maciej „repek” Reputakowski
Redakcja: Artur „mr_mond” Nowrot

Skomentuj ten tekst!

http://rpg.polter.pl/Profesja-Erpegowiec-c23947


52

Hugo i jego 
wynalazek
Od Mélièsa do Scorsese

Martin Scorsese i familijny film dla dzieci? Istne szaleństwo! Reżyser znany 
z twardych, „męskich” obrazów, pełnych ciężkich emocji i przemocy nagle 
skacze na głowę do nieznanej wody? To mogło się udać tylko wielkiemu 
twórcy, który wyłącznie przez przypadek tylko raz w życiu zdobył Oscara.

Wszystkich zaniepokojonych należy zapewnić, 
że stary, dobry Marty nie postradał zmysłów. 
Hugo i jego wynalazek nie jest filmem stricte dla 
dzieci. To raczej obraz dla tych i o tych, którzy 
mają w sobie właściwą dziecku wiarę i skłonność 
do marzeń. Taki właśnie jest tytułowy Hugo (Asa 
Butterfield), osierocony chłopiec, żyjący w zaka-
markach paryskiego dworca Montparnasse. Po 
ojcu (epizodyczna rola Jude’a Law) odziedziczył 
pracę dworcowego zegarmistrza, który – niczym 
niewidoczny bóg – nakręca zegary i tym samym 
porządkuje rytm dnia ludzi spędzających tu swój 
czas. Symbolem rozbitego życia chłopca jest au-
tomat – potrafiąca pisać, nakręcana lalka, której 
nie zdążył naprawić ojciec. Chłopiec jest głęboko 
przekonany, że jeśli sam tego dokona, otrzyma 
od niego jakąś wiadomość. Aby jednak pomóc 
sobie i innym, musi wyjść z ukrycia.

Działania Hugo stają się motorem napędo-
wym zmian zachodzących w życiu „mieszkań-
ców” dworca. Galeria postaci zawiera szereg 
barwnych indywiduów, które składają się na 
mikrokosmos stacji kolejowej. Na dłużej widzo-
wie zapamiętają zapewne prześladującego Huga 
nadzorcę stacji, granego przez uroczego jak zwy-

kle Sachę Barona. Kluczową dla fabuły postacią 
jest jednak właściciel sklepu z zabawkami, skry-
wający smutną tajemnicę Georges Méliès (do-
skonale obsadzony Ben Kingsley). To postać au-
tentyczna, jeden z pierwszych wizjonerów kina, 
do dziś słynny z ikonicznej Podróży na księżyc. 
Hugo, wraz z przybraną córką Georgesa, Isabelle 
(w tej roli Chloë Grace Moretz), poznają stopnio-
wo przeszłość mężczyzny. Widz natomiast odby-
wa fascynującą podróż do źródeł magii kina. I to 
kina fantastycznego.

Chociaż Hugo i jego wynalazek zobaczycie tyl-
ko przez niewygodne okulary, jest to wyjątkowy 
przypadek filmu, w którym technologia 3D nie 
służy jedynie wywoływaniu taniego zachwytu. 
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Oczywiście i tutaj trafią się banalne płatki śnie-
gu sypiące się na widza i dźgające w oczy ostrza, 
ale większość takich chwytów ma uzasadnienie 
w fabule filmu. Szczególnie znaczące są obrazy 
wnętrza wielkich zegarowych mechanizmów 
oraz pędzącej na widza lokomotywy, wprost na-
wiązującej do jednego z pierwszych filmów bra-
ci Lumière. Zastosowanie trójwymiarowej głębi 
w tych sekwencjach ma nie tylko walor estetycz-
ny, ale i głębsze znaczenie dla sensu opowieści 
o magii kina. Scorsese, oddając hołd Georgeso-
wi Mélièsowi, wskazuje przy okazji na sztafetę 
twórców, w której pałeczkę przejmowali Spiel-
berg, Cameron czy wreszcie on sam.

Na szczęście reżyser nie przynudza komba-
tancką opowieścią o historii kina i swoich in-
spiracjach. Niezwykła pomysłowość Mélièsa 
ubarwia mądrą i ciepłą opowieść o sile marzeń. 
Widzieliśmy to setki razy, a i tak obejrzymy po-
nownie z przyjemnością.

Martin Scorsese żyje, ma się dobrze i wciąż 
kręci doskonałe filmy. Legenda światowej reży-
serii może i nie zgarnie w tym roku kolejnego 
Oscara, ale wyraźnie nie ma zamiaru powiedzieć 
ostatniego słowa.

Tekst: Maciej „repek” Reputakowski
Redakcja: Kamil „New_One” Jędrasiak

Skomentuj ten tekst!

Tytuł: Hugo
Reżyseria: Martin Scorsese
Scenariusz: John Logan
Muzyka: Howard Shore
Zdjęcia: Robert Richardson
Obsada: Asa Butterfield, Chloë Moretz, Ben 
Kingsley, Sacha Baron Cohen, Christopher Lee, 
Emily Mortimer, Jude Law, Michael Stuhlbarg, 
Emily Mortimer, Ray Winstone, Frances de la 
Tour, Richard Griffiths
Kraj produkcji: USA
Rok produkcji: 2011
Data premiery: 10 lutego 2012

Ocena recenzenta: 9/10

http://film.polter.pl/Hugo-i-jego-wynalazek-c24014
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Kronika
Z pamiętnika młodego telekinetyka

Kronika to film, na który czekałem, odkąd zobaczyłem pierwszy zwiastun. 
Pomysł na historię o trzech przypadkowych chłopakach, którzy nagle, w tajem-
niczych okolicznościach otrzymują nadprzyrodzoną moc (konkretnie telekine-
zę), zapowiadał naprawdę ciekawą produkcję. Gdyby twórcom udało się wy-
korzystać potencjał drzemiący w tym pomyśle – a chyba przyznacie, że jest on 
obiecujący – Kronika mogłaby okazać się hitem. No właśnie, mogłaby…

Nie od dziś wiadomo, że duże oczekiwania gro-
żą równie dużym rozczarowaniem. Ten film to 
doskonały przykład takiej właśnie sytuacji. Poza 
ciekawym konceptem fabularnym również po 
warstwie technicznej spodziewałem się czegoś 
interesującego – szczególnie filmy stylizowane na 
rejestrację kamerą „z ręki” to coś, co lubię. Blair 
Witch Project to (może nie najlepszy, ale jednak) 
klasyk, Cloverfield pokazał, jak tę konwencję do-
prowadzić do perfekcji, a niewiele młodszy Rec 
starał się dotrzymać kroku dziełu Reevesa. Poza 
tym powstało kilka bardziej lub mniej udanych 
obrazów wykonanych w podobny sposób, dzięki 
którym zdążyłem polubić tę stylistykę.

Mamy rok 2012, a na ekrany polskich kin tra-
fia Kronika i... sprawia wrażenie, jakby twórcy 
z jednej strony opanowali sztukę ściągania z po-
przedników do perfekcji, z drugiej zaś nie mieli 
od kogo się uczyć. Niestety, ten film to niemal 
całkowita porażka. „Niemal”, bo pewne zalety, 
dzięki którym ogólne wrażenie nie spada do po-
ziomu dna absolutnego, można tutaj wskazać. 
Zaliczyłbym do nich kilka nieźle zrealizowa-
nych scen akcji, dobrze zarysowane charaktery 
i (powiedzmy) motywacje bohaterów oraz – mo-
mentami – niezgorsze efekty specjalne. Można 

przyjąć, że całkiem nieźle ukazano też zachowa-
nie nastolatków niewiedzących, jak odnaleźć się 
z nowymi umiejętnościami, którymi bawią się, 
no cóż, jak dzieci. Na tym kończy się lista zalet.

Wymienienie wszystkich wad uważam za 
zbędne. Wspomnę tylko o kilku, które najbar-
dziej mi przeszkadzały. Przede wszystkim, głów-
ni bohaterowie! Spytacie: „Co? Podobno charak-
tery są dobrze zarysowane...”. Owszem, każdy 
z chłopaków jest inny i da się co nieco o nim 
powiedzieć. Pseudointelektualny pozer z ro-
mantycznym wnętrzem, ciężko doświadczony 
przez życie outsider o agresywnym usposobie-
niu i pewny siebie, zabawny szkolny gwiazdor to 
główni bohaterowie. Z tym że pomimo ich róż-
norodności wszyscy trzej (podobnie zresztą jak 
ich drugoplanowi rówieśnicy) wydają się jeszcze 
głupsi niż postacie z tandetnych amerykańskich 
komedii dla nastolatków, a przede wszystkim – 
jeszcze bardziej irytujący.

Poważnym niedostatkiem jest brak konse-
kwencji. Na poziomie fabularnym dotyczy to 
między innymi procesu stopniowego opano-
wywania telekinezy przez bohaterów, wytłu-
maczonego analogią do ćwiczeń fizycznych. 
Tymczasem w dalszej części filmu, kiedy trzech 
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nastolatków rzekomo świetnie już sobie radzi 
z nowymi zdolnościami, można zauważyć dziw-
nie nieumiejętne – uwaga, spoiler! – bujanie się 
podczas lewitacji, przypominające pływanie. Po-
dobnych nieścisłości jest jeszcze wiele.

Niekonsekwentna okazuje się także warstwa 
techniczna. Naprawdę dobry, bo dość innowa-
cyjny w kategorii filmów kręconych „z ręki”, wy-
dawał się pomysł z ukazywaniem akcji z punktu 
widzenia wielu różnych kamer pojawiających się 
w filmie. Dzięki temu można było na przykład 
wprowadzić standardowe dla kina ukazanie roz-
mowy z naprzemiennymi ujęciami na jej uczest-
ników, niestosowane dotąd w utworach imitu-
jących materiał nagrany ręczną kamerą. Szkoda 
tylko, że w finale ni stąd, ni zowąd pojawiają się 
zbliżenia na bohaterów, nieuzasadnione obecno-
ścią kamery przemysłowej, prywatnej ani żadnej 
innej należącą do świata przedstawionego.

Wspomniałem o wtórności idącej w parze 
z brakiem umiejętności twórców Kroniki. Przy-
znać trzeba, że ściągali od mistrzów: z Hancoc-
ka, Cloverfield, Akiry i jeszcze kilku hitów. Gdyby 
zrobili to sprawnie, taki miks byłby pewniakiem. 
Tyle że o sprawności absolutnie tu mówić nie 
można – nie tylko nawiązania nie są dostatecz-
nie przetworzone, ale i wyglądają dużo gorzej 
niż w oryginałach. Naprawdę szkoda, bo inter-
tekstualne cytaty zawsze z chęcią witam w kinie. 
Szkoda tym bardziej, że w kilku scenach i wypo-
wiedziach widać jakąś filmoznawczo-kulturo-
znawczą fiksację któregoś ze scenarzystów. Mo-
gło wyniknąć z tego coś znacznie lepszego niż to, 
co faktycznie wyniknęło.

Ostatnia uwaga, jaką pozwolę sobie poczynić, 
dotyczy chyba największej bolączki fabuły tego 
filmu. Opowiedziana historia przypomina trochę 
potwora Frankensteina – jest posklejana z wielu 
elementów, być może nawet nieźle przemyśla-
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nych, ale szwy między nimi widać gołym okiem. 
Innymi słowy, parę całkiem przyzwoitych scen 
połączono tandetnymi wypełniaczami.

Podsumowując, nie polecam. Najlepszą rzeczą 
związaną z tym filmem jest jego zwiastun. Od 
jakiegoś czasu można spotkać się z zabawnym 
określeniem releaser, określającym taki trailer, 
który zdradza najlepsze fragmenty danego obra-
zu. Mam wrażenie, że twórcy Kroniki opanowali 
tę konwencję do perfekcji. Dlatego jeśli chcecie 
zobaczyć wszystko to, co w tym utworze warte 
jest zobaczenia, ograniczcie się do zapowiedzi 
(i ewentualnie krótkich klipów) w YouTubie. 
Dzięki temu oszczędzicie ponad godzinę czasu, 
który stracilibyście na seans.

Autor: Kamil „New_One” Jędrasiak
Redakcja: Staszek „Scobin” Krawczyk

Skomentuj ten tekst!

Tytuł: Chronicle
Reżyseria: Josh Trank
Scenariusz: Max Landis, Josh Trank
Zdjęcia: Matthew Jensen 
Obsada: Michael B. Jordan, Michael Kelly, Alex 
Russell
Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania
Rok produkcji: 2012
Data premiery: 3 lutego 2012
Czas projekcji: 90 min.
Dystrybutor: Imperial - Cinepix

Ocena recenzenta: 3/10

http://film.polter.pl/Kronika-c23981
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Drive
Legenda o Bohaterze

Samochody, gangsterzy i Los Angeles to połączenie niemal idealne. 
Zawiedziony jednak będzie ten, kto podejdzie do tego filmu jak 
do zwykłej sensacji czy kina akcji. Drive to połączenie kina arty-
stycznego z gatunkowym. To nie tylko opowieść o dobrym wojow-
niku i złych gangsterach, to również surrealistyczna bajka. Świat 
Drive jest zarówno realny, jak i nierealny, historia jakich wiele, ale 
zarazem bardzo unikatowa. Takie połącznie nie każdemu może się 
spodobać.

Główny bohater jest kierowcą. Poza tym, nie wie-
my o nim praktycznie nic: jak ma na imię, skąd 
pochodzi; nie jest nam również dane dowiedzieć 
się czegokolwiek, co pozwoliłoby wytłumaczyć 
motywy jego działań. To postać znikąd, wzorem 
eastwoodowskich bohaterów z filmów Sergio 
Leone. Wiadomo, że pracuje w warsztacie samo-
chodowym oraz jako kaskader w filmach, noca-
mi zaś dorabia sobie będąc kierowcą na usługach 
bandytów. Nie bierze udziału w akcji, jedynie 
jedzie z punktu A do punktu B. Ma żelazną za-
sadę: daje klientom pięć minut i odjeżdża, z nimi 
lub bez nich. Pewnego dnia poznaje Irene oraz 
jej syna Benicio. Bohater spędza z kobietą dużo 

czasu, powoli się w niej – z wzajemnością − za-
kochując. Pojawia się tylko jeden problem: mąż 
Irene po opuszczeniu więzienia wraca do domu. 
Niestety, z zakładu karnego wynosi na wolność 
również swoje problemy. Główny bohater posta-
nawia mu pomóc.

Drive to niecodzienne połączenie surowej 
sensacji z niemal baśniowym klimatem. Fabuła 
powoli sunie swoim torem, dając widzowi szan-
sę chłonięcia tego niesamowitego nastroju. Los 
Angeles zostało sportretowane przepięknie – 
zdjęcia są niesamowite, a miasto ukazane zosta-
ło z perspektywy kierowcy. Niby wszystko wy-
daje się realne, ale ma w sobie pewną tajemnicę i 
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coś ze snu. Ze zdjęciami współdziała kolorystyka 
neonów oświetlająca ulice oraz niemal oślepia-
jące promienie słońca, w których skąpana jest 
metropolia za dnia. Każdy kadr dopracowano 
do perfekcji i już samo oglądanie miejskich pej-
zaży daje wielką satysfakcję. Klimat uzupełnia 
doskonała ścieżka dźwiękowa – każda piosenka 
na długo zapada w pamięć. Muzyka doskonale 
współgra z obrazem, stanowiąc w tym przypad-
ku jedną, nierozerwalną formę.

Sama fabuła nie należy do bardzo skompli-
kowanych, motyw zemsty oraz ochrony naj-
bliższych obrazowano już setki razy. Jednak w 
Drive bardziej niż sama historia liczy się to, jak 
została ona opowiedziana. Reżyser Nicolas Win-
ding Refn pokazuje nam Bohatera – człowieka 
znikąd, który ratuje potrzebujących, wymierza 
sprawiedliwość i odjeżdża w kierunku zachodzą-
cego słońca. Uniwersalna figura, na której wie-
lu chętnie by się wzorowało, niewiele mówiący 
profesjonalista do zadań beznadziejnych. Bat na 
każdego przestępcę i promyk nadziei dla każde-
go w kłopotach. Taką właśnie postać udało się 
genialnie wykreować aktorowi Ryanowi Goslin-
gowi. Jego bohater – paradoksalnie – jest zarów-
no bardzo charakterystyczny i unikatowy, jak i w 
dużej mierze uniwersalny.

Cała obsada Drive sprawdza się doskonale. 
Albert Brooks i Ron Perlman stworzyli świet-
ny duet przestępców. Nie są to wystylizowani 
gangsterzy rodem z Ojca Chrzestnego, a raczej 
brutalni, pozbawieni skrupułów prymitywni lu-
dzie, którzy tylko dzięki przemocy wybili się w 
przestępczej hierarchii. Cały drugi i trzeci plan 
to łatwo zapadające w pamięć i bardzo charakte-
rystyczne postacie. W tym filmie po prostu nie 
ma obsadowego słabego punktu.

Jak już wspomniałem, narrację poprowadzo-
no dosyć powolnie, ale skoków adrenaliny nie za-
braknie. Pościgów jest – mimo sprzyjającej tema-
tyki – niewiele, ale te, które się w filmie znalazły, 
wyglądają świetnie. Nie uświadczymy tu taniego 
efekciarstwa i wielkich kraks. Bardziej oddziału-
ją na emocje, niż imponują efektownością.

Kiedy dochodzi do konfrontacji z gangstera-
mi, jest brutalnie, niemal prymitywnie. Prze-
moc stanowi tutaj istotny element i ukazano ją 
bardzo naturalistycznie. Reżyser potrafił dobrze 
zbalansować sceny, tak aby nie były ugrzecznio-
ne, ale też nie ocierały się o groteskowe gore. W 
Drive ciało zachowuje się tak, jak powinno po 
uderzeniu młotkiem czy strzale z karabinu. Jest 
krwawo i nieprzyjemnie, co tylko podkreśla, że 
przemoc to nie zabawa.
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Drive to świat herosów, pięknych kobiet i bez-
względnych złoczyńców. Jest to świat utkany z 
marzeń i pragnień. Bajka dla dorosłych, która 
bywa brutalna, ale również poetycka i piękna. 
Film wybija się ponad inne produkcje utrzyma-
ne w podobnej konwencji swoją realizacją. Do-
dać należy, że jest to kino, które można oglądać 
nawet po kilka razy i ani trochę się nie nudzi. 
Wręcz przeciwnie, kolejne seanse mogą odkryć 
przed widzami następne ciekawe szczegóły, któ-
re wcześniej umknęły ich uwadze. Takie obrazy 
zdarzają się rzadko i dlatego tym bardziej warto 
sięgnąć po Drive.

Autor: Krzysztof „Azgaroth” Pietrzyk
Redakcja: Beata „Cherrywave” Gosławska

Skomentuj ten tekst!

Tytuł: Drive
Reżyseria: Nicolas Winding Refn
Scenariusz: Hossein Amini
Muzyka: Cliff Martinez
Zdjęcia: Newton Thomas Sigel
Obsada: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan 
Cranston, Albert Brooks, Oscar Isaac, Christina 
Hendricks, Ron Perlman 
Kraj produkcji: USA
Rok produkcji: 2011
Data premiery: 16 września 2011
Czas projekcji: 100 min.
Dystrybutor: ITI Cinema Sp. z o.o.

Ocena recenzenta: 8/10

http://film.polter.pl/Drive-c23834
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Science reality 
AD 2012
Czy potrafisz sobie, Drogi Czytelniku, wyobrazić taką 
planetę w odległym zakątku Drogi Mlecznej, która jest 
inna niż wszystkie? Której obecni mieszkańcy, jako 
jedyny gatunek na globie, nauczyli się na tyle spraw-
nie używać narzędzi i korzystać z największego daru 
ewolucji – inteligencji – że w relatywnie krótkim czasie 
udało im się zbudować cywilizację opartą na wiedzy i 
technologii?

Czy potrafisz sobie, Drogi Czytelniku, wyobrazić 
planetę, której mieszkańcy wytworzyli szalenie 
skomplikowaną, wielopoziomową i wzajemnie 
splątaną sieć zależności i relacji? Sieć na tyle zło-
żoną, że na jej bazie powstał system gospodarczy 
i prawny zdolny doprowadzić do kryzysu grożą-
cego poważnym spowolnieniem, zdawałoby się 
niezależnego od niego, postępu technicznego? 
Czy wiesz, Drogi Czytelniku, że to nasz świat? 
Rok 2012. Druga dekada XXI wieku zaczyna się 
rozpędzać, zmierzając ku środkowej fazie. Co 
nas czeka w roku, w którym kończy się kalendarz 
Majów, a (parafrazując skecz Kabaretu pod Wy-
rwigroszem) zaczyna kalendarz Czerwców? 
Świętej pamięci rok 2011 pokazał z pełną mocą, 
jak trafne prognozy potrafi formułować SF. Sieci 
społecznościowe (tworzone za pośrednictwem 
serwisów takich jak Facebook czy – w polskim 
wydaniu – Nasza Klasa) jako motor napędowy 
ruchów społecznych, nieograniczony dostęp do 
informacji w Internecie – o wszystkim tym mie-
liśmy okazję czytać już wcześniej (prorokował te 
wynalazki między innymi Stanisław Lem), a cał-
kiem niedawno podziwiać w praktyce. Seria re-
wolucji i rozruchów na Bliskim Wschodzie 

w znacznej mierze doszła do skutku właśnie 
dzięki łatwości i powszechności komunikacji 
oraz błyskawicznemu dostępowi do wiedzy. 
Sceptycy wieszczący nadejście czasu Wielkiego 
Brata – czasu, w którym każdy jest podglądany 
i podglądać może – przekonali się na własne 
oczy, że ścieżki, jakimi chadza ludzka pomysło-
wość, bywają kompletnie niespodziewane: na-
rzędzie potencjalnej inwigilacji zamieniło się 
w środek, przy pomocy którego można obalić re-
żim. Gdzieś w tle rozbrzmiewa głos Raya Kurz-
weila, wieszcza transhumanizmu, zapowiadają-
cy rychłe nadejście rewolucji informatycznej 
i pojawienie się samoświadomych sztucznych in-
teligencji (cichaczem, bez większego rozgłosu, 
w mijającym roku przemknęła wieść o zdaniu te-
stu Turinga przez komputer). Sprawność obli-
czeniowa komputerów, mimo iż wypadła ze ści-
śle określonych torów prawa Moore’a, dalej 
przyspiesza, a z każdym kolejnym miesiącem 
pojawiają się nowe rozwiązania techniczne. 
Szczególnym rodzajem sieci społecznościowych 
– stanowiących krok w stronę wirtualnej rzeczy-
wistości – są cieszące się coraz większą popular-
nością gry MMO, łączące ze sobą miliony graczy. 
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Jak powstaje ich fenomen, z czego wynika? Jo-
eal Garreau w swojej książce Radykalna ewolucja 
przekonuje, że dla dorastających dzieci jednym 
z najtrudniejszych i najbardziej przykrych mo-
mentów jest przejście ze świata fantazji do rze-
czywistości –konieczność postawienia grubej 
kreski pomiędzy tym, co w głowie, a tym, co na 
zewnątrz. W naszych marzeniach możemy po-
dróżować w dowolne, nawet najbardziej niereal-
ne miejsca, dokonywać niesamowitych rzeczy. 
Jednak jesteśmy przy tym zamknięci we wła-
snym uniwersum, bez możliwości interakcji z in-
nymi ludźmi. A rzeczywi-
stość? Wystarczy rozejrzeć 
się wokół – trzeba się dobrze 
naszukać, aby odnaleźć nie-
zwykłości dorównujące fan-
tazjom. Albo być pozytywnie 
usposobionym do życia i cie-
szyć się tym, co się ma – pro-
zą codzienności. Największą 
przewagą, jaką posiada na-
macalny świat, są inni ludzie 
– może i nie zawsze jest do-
brze, ale nie jesteśmy sami 
w tym stanie! Możemy dzielić 
ze sobą marzenia! Tymcza-
sem gry MMO (a wybiegając 
w przyszłość: także wirtualne 
rzeczywistości) pozwalają 
nam na spotkanie z prawdzi-
wymi, żywymi ludźmi, w dowolnych środowi-
skach i światach. I tak oto fantazja i świat realny 
spotykają się w jednym miejscu.  Ale czy taki po-
zytywny obraz jest jedynym, jaki się przed nami 
maluje? Oczywiście: nie.  Rajskie wirtualne kra-
iny? Ponownie dwa głosy „przeciw” i dwa obrazy. 
Pierwszy: smutny chłopak przychodzi do kance-
larii adwokackiej. „Co się stało?”, pyta prawnik. 
„Okradziono mnie”, mówi chłopak. „Co zginęło? 
Byłeś na policji?”. „Byłem. Wyśmiali mnie. Zgi-
nęła… postać. I cały ekwipunek. Warte… sporo. 

Bardzo sporo”. Odpowiedź prawnika: wielkie, 
okrągłe oczy. Wirtualne światy może i są bajko-
we, ale narażają też na niebezpieczeństwa, i to 
takie całkiem rzeczywiste. A prawo i aparat pań-
stwowy nie nadążają za zmianami. Potencjal-
nych zagrożeń rok 2012 niesie znacznie więcej. 
Kryzys ekonomiczny i gospodarczy, który za-
pewnia niewyczerpane źródło tematów dla 
dziennikarzy i analityków, pokazał bardzo po-
ważny problem – szeroko rozumiany „system”, 
w którym wszyscy żyjemy, osiągnął taką złożo-
ność, że zaczyna załamywać się pod własnym 

ciężarem. Abstrahując od 
konkretnych przyczyn (jak 
upadek jednego czy dru-
giego banku, zadłużenia 
jednego czy drugiego pań-
stwa), fakt wystąpienia tak 
istotnego zaburzenia funk-
cjonowania całego układu 
świadczy dobitnie, że sto-
imy przed niebagatelnym 
wyzwaniem. Rozwój tech-
niki, efektywniejsze tech-
nologie wytwarzania dóbr, 
ich późniejsze rozdyspono-
wanie – żadna z tych rze-
czy nie jest zawieszona 
w próżni i ściśle zależy od 
kondycji gospodarczej. 
Może się okazać, że hurra-

optymistyczne scenariusze niepowstrzymanej 
krzywej progresu Raya Kurzweila i jemu podob-
nych zderzą się z twardą rzeczywistością pienią-
dza. Michał Protasiuk w Święcie rewolucji bardzo 
mocno zagłębia się w ten temat, starając się od-
powiedzieć na pytanie, jak owo zderzenie może 
przebiegać. Tymczasem Ian McDonald w Domu 
derwiszy pokazuje bardzo bliskie związki pienią-
dza i technologii – nie ma obecnie jednego bez 
drugiego i być nie może. Idylliczna wizja badań 
podstawowych finansowanych bezinteresownie 
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przez korporacje lub państwa jest mitem. Dobry 
pomysł to taki pomysł, który można skutecznie 
sprzedać! Zaś w dobie kryzysu finansowego, gdy 
spada popyt, najprawdopodobniej spadnie i po-
daż. A wraz z nią – tempo postępu. Wolność ob-
rotu informacjami w Internecie? Przed oczami 
stają mi trzy sytuacje. Pierwszą z nich jest dys-
kusja wybitnych prawników, której miałem oka-
zję się ostatnio przysłuchiwać, dotycząca pomy-
słu zbierania materiału genetycznego od nowo 
narodzonych dzieci w celu utworzenia bazy da-
nych. Dałoby to możliwość dużo szybszej i ła-
twiejszej identyfikacji przestępców na podstawie 
znalezionych śladów kryminalistycznych. Jed-
nak czy tylko tyle? Przecieki, wycieki, włamania 
do systemów, mapowanie genomu w poszukiwa-
niu wrodzonych chorób… Osoby sceptyczne, 
bądź wyznawcy teorii spiskowych z pewnością 
znajdą wiele możliwych „zastosowań” dla tak ze-
branych danych. Drugą jest seria kursów, w któ-
rych uczestniczyłem, poświęconych zbieraniu 
informacji o osobach za pośrednictwem serwi-
sów społecznościowych i śladów pozostawianych 
w Internecie. Aż się wierzyć nie chce, jak wiele 
można „wycisnąć” z prostej siatki połączeń mię-
dzy znajomymi, wrzucanych zdjęć z wakacji i im-
prez. Szykują się czasy, kiedy Sherlock Holmes 
całkowicie porzuci lupę i pędzelek na rzecz lap-
topa i bezprzewodowego dostępu do sieci. Trzeci 
obraz: historia przedstawiona w Królestwie myśli 
Wojciecha Szydy, z antologii Science Fiction. Wir-
tualny świat, w którym wszystko jest dozwolo-
ne, bardzo łatwo może się przerodzić w poligon, 
na którym uwolnione zostaną najniższe i naj-
gorsze ludzkie instynkty – złość, nienawiść, za-
zdrość, zawiść, wulgarność. Nie wierzycie? Wy-

starczy wejść na dowolne słabo moderowane 
forum lub portal i poczytać komentarze zamiesz-
czane przez użytkowników. Anonimowość i od-
cieleśnienie zwalniają z odpowiedzialności za 
słowa i czyny. Wszyscy znamy stare powiedze-
nie, że „dzieci plus zapałki równa się kłopoty”. 
Kluczem do zrozumienia tego zjawiska jest kwe-
stia świadomości – świadomości, z czym ma się 
do czynienia. Dziecko nie zdaje sobie sprawy 
(albo przynajmniej nie w pełni), jakie konse-
kwencje mogą wyniknąć z jego postępowania. 
Podobnie jest z techniką i wynalazkami. Jacek 
Dukaj (oraz wielu pisarzy przed nim) trafnie 
zwraca uwagę w swoich utworach, że to niebez-
pieczna sytuacja, gdy tempo przyrostu nowych 
gadżetów przekracza zdolność do ich recepcji. 
Krótko mówiąc – ludzie nie nadążają z uczeniem 
się mądrego i rozważnego korzystania z nowi-
nek, jakie dostarcza im świat. Pół biedy, gdy po 
prostu nie umieją ich używać. Gorzej, gdy robią 
to w sposób nieodpowiedzialny i niebezpieczny. 
Niebezpieczny dla nich lub innych osób. Stare 
chińskie przekleństwo mówi: „obyś żył w cieka-
wych czasach!”. Rok 2012 będzie niewątpliwie 
obfitował w niezwykłe wydarzenia, tak pod 
względem odkryć i badań naukowych, jak i zja-
wisk mających podłoże społeczno-ekonomiczne. 
Zarówno sobie, jak i Tobie, Drogi Czytelniku, ży-
czę, abyśmy mogli w tym roku czerpać pełnymi 
garściami ze zmian pozytywnych, unikać reper-
kusji tych nieprzyjemnych lub niebezpiecznych, 
oraz abyśmy mogli być świadkami powstawania 
i rozwoju fascynujących procesów, stanowiących 
bogaty materiał do przemyśleń i wyciągania 
wniosków na przyszłość!

Autor: Filip „Dark One” Wójcik Redakcja: Alicja „ci-
chutko” Laskowska Skomentuj ten tekst!

http://ksiazki.polter.pl/Science-reality-AD-2012-c23927
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Żałoba zabawkarza
– opowiadanie Hala Duncana

Daleko, daleko temu
Daleko, daleko temu żył sobie raz – a może dwa 
lub trzy razy – zabawkarz z piękną żoną i czaru-
jącą córką. Później żył sobie zabawkarz z czaru-
jącą córką. Później żył już tylko zabawkarz, sam 
po pogrzebie, gdy wszyscy żałobnicy już wyszli, 
ubrany w swój najlepszy czarny garnitur, siedział 
bez ruchu na zasłanym łóżku w zimnym pokoju, 
w cichym domu, po prostu siedział, spoglądając 
przez okno na niebo tak niebieskie, jak oczy, któ-
re już nigdy nie miały potwierdzić swojej miłości 
nawet najdrobniejszym, przelotnym, uśmiech-
niętym spojrzeniem.

Kątem oka
Później zabawkarz wstał, głównie dlatego, że 
nie wiedział, co innego mógłby zrobić, i wyszedł 
z sypialni, zamykając za sobą drzwi z cichym 
kliknięciem. Zszedł na parter, przystanął na dole 
schodów, mając przed sobą drzwi frontowe, a po 
lewej widząc te wiodące do salonu i kuchni, ką-
tem oka, na progu pamięci, zamknięte, skrywa-
jące za sobą tysiące radości, które razem z całym 
smutkiem tkwiły w środku, zwinięte jak spręży-
ny.

Wytwórca zabawek skręcił w prawo i wszedł 
do swego warsztatu.

Magia warsztatu
Magia warsztatu oczywiście odeszła, każda po-
łowicznie skończona zabawka na półce czy stole 
była obrazem innej, oryginalnej, stworzonej dla 

jego córki: pluszowy miś ze złotym futrem i czar-
nymi filcowymi oczami; wielokolorowe klocki 
z literą na każdej ściance; lalka o włosach z wełny, 
w kraciastej sukience; marionetka w skórzanych 
spodenkach, z czerwonym nosem w kształcie 
stożka; mechaniczna balerina odziana w różowy 
jedwab, nakręcana kluczykiem, wirująca na pu-
entach i ze wzniesionymi ramionami do wtóru 
brzdąknięć mechanizmu, delikatna jak…

Zabawkarz oparł się o ścianę i zapłakał.

Pojedyncze włókno pędzla z wiewiórczego 
włosia
Domek dla lalek był niedokończony, ledwie spa-
dzisty dach z malowanej sklejki i cztery ściany, 
które można było otworzyć na zawiasach, dwa 
piętra podzielone na pokoje, schody z zapałcza-
ną poręczą. Byłby gotowy na jej urodziny, miałby 
wzory na tapetach wymalowane pojedynczym 
włóknem pędzla z wiewiórczego włosia, każdy 
pokój byłby wyposażony w zasłony i dywan z naj-
lepszych materiałów, zawierałby łóżko i komodę 
albo umywalkę i wannę, albo zlew i kuchenkę, 
albo kredens i kanapę, i zestaw telewizyjny, i sto-
lik do kawy, i psy z porcelany nad kominkiem.

Wytwórca zabawek zaczął pracę, głównie dla-
tego, że nie wiedział, co innego mógłby zrobić.

Gdy zabawkarz pracował
Gdy zabawkarz pracował, nie zauważał, że minu-
ty zamieniały się w godziny, godziny stawały się 
dniami; słońce ani księżyc nie odmierzały upły 
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wu czasu w warsztacie bez okien, pełnym wszel-
kich nakręcanych zabawek, jakie tylko można 
sobie wyobrazić, lecz pozbawionym zegara. Za-
bawkarz zauważał głód i jadł, zauważał zmęcze-
nie i spał – przynajmniej na początku. Po jakimś 
czasie nie dostrzegał nawet tego. Nie zauważał, 
że dni zamieniały się w tygodnie, a tygodnie sta-
wały się miesiącami. Ostatnią rzeczą, na którą 
zwrócił uwagę, był dzwonek do drzwi, sąsiadka 
z zatroskaną twarzą i jedzeniem w rękach.

– Na pewno dajesz sobie radę? – zapytała.

Drzwi bez otworu na listy
Zabawkarz pracował i za każdym razem, gdy zbli-
żał się do ukończenia domku dla lalek, odkrywał 
powody, by być z niego… niezadowolonym. Na-
malowane drzwi frontowe wydawały się tanią 
sztuczką, skoro łatwo można było stworzyć fra-
mugę, drzwi z zawiasami i klamkę z główki od 
szpilki. Okna musiały mieć szyby… nie, musiały 
być przesuwane, w górę i w dół. Ściany wydawa-
ły się nagie bez oprawionych obrazków i kaczek 
z brązu. Podłogi domagały się perskich dywa-
nów. Szuflady potrzebowały fiolek z perfumami, 

fotografii. A drzwi frontowe… co to za drzwi bez 
otworu na listy?

Nie były wystarczająco dobre.

Skurczony przez smutek, pochłonięty pracą
Gdy zabawkarz pracował – a jakże ciężko pra-
cował – by uczynić dom lalek doskonałym dla 
wspomnienia, nie czuł upływu lat. Jego ręce nie 
słabły z wiekiem; wręcz mniej drżały, przywykłe 
do pracy pełnej oddania najmniejszym detalom. 
Teraz, gdy pracował nad malutkimi listami, które 
miały leżeć na biurku w salonie, jego wzrok był 
równie bystry, jak w młodości.Skurczony przez 
smutek, pochłonięty pracą, zabawkarz czuł się 
tylko trochę zmęczony, gdy na taborecie kulił się 
do snu.

Nowy śrubokręt
Zdecydował, że domek dla lalek potrzebuje prze-
dłużenia dla kuchni… nie, garażu z jednej strony. 
Nie. Warsztatu.

Zbudowanie go nie zajęło wiele czasu, ledwie 
rok. Najtrudniejsze było stworzenie narzędzi, 
które umożliwiłyby zamocowanie półek i szu 
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flad, a wytwórca zabawek miał w tym trochę 
wprawy. Już dawno wykonał nowe przyrządy 
do pracy nad maleńkimi szczegółami, których 
potrzebował, by osiągnąć upragnioną doskona-
łość: młotek pomniejszony o połowę, piłę mniej-
szą o połowę od młotka, imadło znów mniejsze 
o połowę.

Nowy śrubokręt dobrze leżał w dłoni.

Brakuje tylko drobnej rzeczy
Praca we wnętrzu domu dla lalek była teraz 
o wiele łatwiejsza. Przechodząc z pokoju do po-
koju, zabawkarz musiał tylko trochę się schy-
lać, by zmieścić się w niedużych drzwiach. Mógł 
uklęknąć, by odsunąć dywan i pomalować listwy 
podłogowe lub wyrzeźbić szczeliny między pane-
lami, albo podłączyć gniazdka do okablowania, 
które założył. A domek dla lalek w warsztacie 
domku dla lalek był już niemal gotowy, brakuje 
tylko drobnej rzeczy, pomyślał.

Otworu na listy w drzwiach.

I dawno stąd
Pewnego razu daleko temu – a może nigdy, może 
nigdy – żył sobie zabawkarz bez pięknej żony 
i czarującej córki, sam, zagubiony gdzieś w dom-
ku dla lalek wewnątrz warsztatu w domku dla 
lalek wewnątrz warsztatu w domku dla lalek we-
wnątrz warsztatu i tak dalej. I tak dalej. Przez 
tak wiele dni i tygodni, miesięcy i lat żył w do-
mach swojej żałoby, że całkiem zapomniał, jak 
daleko temu i dawno stąd znajdował się świat 
zewnętrzny.

Czy to koniec opowieści?
Niech to nie będzie koniec.
Pewnego dnia…

Hal Duncan 

Szkocki pisarz fantasy, członek Glasgow Science 
Fiction Writers Circle. Urodził się w 1971 r. w ma-
łej miejscowości w hrabstwie Ayrshire, obecnie 
mieszka w Glasgow, gdzie ukończył Glasgow 
University i do 2005 roku pracował jako programi-
sta komputerowy. Jego pierwsza powieść, Welin, 
otrzymała nagrodę Spectrum i była nominowana 
do kilku innych (w tym do Locusa i World Fantasy 
Award). Wydał też kontynuację Welinu pt. Atra-
ment oraz trzy tomiki poezji, a także mikropowieść 
Ucieczka! z piekła. Jego opowiadania ukazały się 
w magazynach takich jak „Fantasy”, „Strange Ho-
rizons”, „Interzone” czy „Nowa Fantastyka” oraz 
w antologiach Nova Scotia, Logorrhea i Paper 
Cities. Jest autorem wystawionego przez Univer-
sity of Chicago Theater Group musicalu Nowhere 
Town.

Żałoba zabawkarza (The Toymaker’s Grief) po 
raz pierwszy opublikowana została w 2008 roku w 
zinie „Lone Star Stories”.

Tłumaczenie: Artur „mr_mond” Nowrot
Ilustracja: Maria „Markal” Görlich-Opyd
Redakcja: Marcin „lmn” Łukasiewicz

Skomentuj ten tekst!
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Człowiek z Wysokiego 
Zamku – Philip K. Dick
Niespełnione marzenia nazistów

„Człowiek z wysokiego zamku”, jak napisał w przed-
mowie Maciej Parowski, był dla Philipa K. Dicka 
książką przełomową, po której pisarz zorientował się, 
że powinien odwrócić się od głównego nurtu i skon-
centrować się na fantastyce.

Ta książka to historia alternatywna, Niemcy we-
spół z Japonią wygrały drugą wojnę światową 
i ustaliły własny porządek świata, dzieląc go na 
dwie strefy okupacyjne. Jednocześnie, z upły-
wem czasu, zaczęły darzyć się coraz większą nie-
chęcią (ciekawa wizja innej zimnej wojny, praw-
da?). Rzesza próbuje również podbijać kosmos 
a Azjaci przede wszystkim rekolonizują Stany 
Zjednoczone.

Akcja rozgrywa się na wybrzeżach dawne-
go amerykańskiego imperium (i momentami 
w Niemczech) a fabuła biegnie kilkuwątkowo. 
Świat oglądamy zarówno z perspektywy zwy-
cięzców, jak i przegranych, pochodzących z róż-
nych klas społecznych. Są wśród nich: japoński 
biznesmen z San Francisco, pracownik jednej 
z fabryk produkujących przedwojenne wyroby, 
ukrywający swoje żydowskie pochodzenie przed 
nazistami oraz amerykańska instruktorka judo. 
Sytuacja zaczyna przypominać tę z kastowych 
Indii – w Stanach najwyższą klasę stanowią bo-
gaci Japończycy, niżej są ich biedniejsi rodacy, 
pod nimi znajdują się, również w porządku za-
możności, obywatele amerykańscy, a granice po 

Tytuł: Człowiek z Wysokiego Zamku
Autor: Philip K. Dick
Wydawca: Rebis
Cena: 47,90 zł
Liczba stron: 336
Data wydania: 03 sierpnia 2011
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między tymi poziomami są sztywne i w zasadzie 
nie do pokonania. Ważną rolę w zmianie nastro-
jów społecznych odgrywa obrazoburcza książka, 
w której druga wojna światowa zakończyła się 
jak w naszej rzeczywistości. Jest ona prawnie 
zakazana, ponieważ silnie oddziałuje na men-
talność czytających ją bohaterów, zmuszając ich 
nieraz do myślenia lub działania wbrew odgór-
nie narzuconym zasadom.

Dick skupia się na opisie społeczeństwa oku-
powanego USA, jego mentalności i nastawienia 
do Japończyków (i w drugą stronę także) oraz 
niemożliwości porozumienia z powodu olbrzy-
mich różnic kulturowych – choć te, powoli, za-
czynają się zacierać. Pisarz przedstawia także 
aparat rządzący Rzeszy i to, jak wyglądałaby 
globalizacja poglądów nazistów: ciągła ekster-
minacja Żydów – w większych miastach stoją 
specjalnie piece do ich palenia (a czas powieści 
to schyłek lat 60.). Słowian wybito prawie do 

szczętnie, urzeczywistniając ideę Lebensraum, 
a Afryka, wraz z mieszkańcami, została wypalo-
na i zaorana. Przerażający triumf Aryjczyków.

Ważnym elementem powieści jest chińska 
Księga Przemian I-Cing, traktowana przez bo-
haterów jak wyrocznia. Postaci radzą się jej 
w trudnych chwilach, proszą o pomoc w kolej-
nych wyborach i zdają się na przypadkowe rady 
i ostrzeżenia, które są w niej zawarte. Takie za-
wierzenie nieomylności księgi odziera ich z wol-
nej woli bardziej niż rasa i pozycja społeczna.

Ta powieść jest jedną ze zwyklejszych w do-
robku Philipa K. Dicka (pod względem narra-
cji, struktury, fabuły, bohaterów) i łatwiejszych 
w odbiorze – przynajmniej na tym podstawo-
wym poziomie – co nie znaczy, że jest słabsza. 
Zdecydowanie warto ją przeczytać ze względu 
między innymi na poruszane kwestie społeczne 
i rozmach wizjonerstwa tego pisarza.

Autor: Bartłomiej „baczko” Łopatka
Redakcja: Tomasz „earl” Koziełło

Skomentuj ten tekst!

http://ksiazki.polter.pl/Czlowiek-z-Wysokiego-Zamku-Philip-K-Dick-c23965
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W komiksowie 2011
Komiksowe wydarzenia roku 

okiem szefa działu

1. Afera goni aferę
Śledząc kolejne komiksowe afery, mniejsze lub 
większe, które wypływały na powierzchnię, nie-
dowierzanie mieszało się u mnie z rozbawieniem 
i niesmakiem.

Zamieszanie wokół antologii Chopin: New 
Romantic jest tak absurdalne, że z perspektywy 
czasu wydaje mi się absolutnym science fiction 
z najwyższej półki. Nie pojmuję tego od początku 
do końca – jak można produkować tak tendencyj-
ne materiały dziennikarskie? W jaki sposób tak 
tendencyjne materiały mogą odnosić skutek? 
Dlaczego tak wielu ludzi z elity dziennikarskiej 
(i nie tylko) nie potrafi myśleć za siebie i ulega 
zbiorowej histerii? Dlaczego autor nierzetelne-
go i tendencyjnego materiału dziennikarskie-
go otrzymuje promocję (bo podobno otrzymał) 
w swojej stacji? Uwydatniła się przy tej okazji 
rzecz, która mnie bardzo rozczarowała: abso-
lutna bezużyteczność słowa pisanego, racjonal-
nych sądów opartych na znajomości przedmiotu 
sporu i absolutny brak zainteresowania tym, co 
w temacie komiksu ma do powiedzenia grupa lu-
dzi na komiksie się znająca. Uczcijmy minutą ci-
szy żenujące wypowiedzi pewnych animatorów 
środowiska komiksowego, którzy, chcę w to wie-
rzyć, wypowiadali się w taki sposób tylko przez 
wzgląd na strach przed rozbiciem pewnej sieci 
zależności, która jest niezbędna przy organizacji 
jakichkolwiek działań komiksowych.

Potem były kolejne „kwiatki”: 
Komiks Bękartem Kultury »  (KBK) i post-ity, 
czyli akcja zwieńczona hasłem, które na 
wieki zapisze się złotymi zgłoskami na kar-
tach historii polskiego komiksu: Kupimy 
wam mazaki i karteczki to jakoś ten komiks na 
EKK się upchnie (czytaj: w piwnicy jakiejś). 
Teleekspresowa „złota czcionka” to za mało 
w nagrodę dla organizatorów wrocławskiej 
imprezy. Żeby było jasne – KBK popierałem 
i negatywny kontekst ma dla mnie tylko re-
akcja na tę inicjatywę, a nie działanie samo 
w sobie.
Wystawa komiksu polskiego w Japonii, czy- »
li „o nas, bez nas”, bo to dziwne zagranie, 
że autora nie informuje się o tym, że jego 
prace gdzieś tam zostaną wystawione, bez 
względu na to, czy autor by się do Japonii 
chciał przejechać, czy nie.
Brak medalu ministerialnego dla Zbigniewa  »
Kasprzaka to oczywiście wielka szkoda, ale 
jeśli insynuacja, jakoby wynikało to z KBK 
i innych komiksowych akcji i wystąpień, 
jest prawdziwa, to świadczy tylko o małost-
kowości decydentów w tej kwestii.
Sieć sklepów, która nie płaci za towar i zwra- »
ca towar zniszczony, to jest poważny part-
ner w interesach czy nie? Nie.

Po tym wszystkim pozostaje wielki niesmak 
i miejmy nadzieję, że w 2012 unikniemy podob-
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nych wypadków, które poza bezproduktywną 
medialną ruchawką, tudzież wewnętrznymi (ko-
miksowymi) tarciami, niczemu nie służą. Przez 
chwilę, śledząc te skandale, miałem wrażenie, że 
ulegamy temu, co można zaobserwować w me-
diach ogólnych i innych środowiskach – pogoni 
za sensacją i biciu piany. Tylko po co?

2. W komiksowej sieci 
W sieci komiksowej dzieje się bardzo dużo i czę-
sto ciężko nadążyć za blogami i stronami. Dobrze 
ten chaos organizowała przez krótki czas Ko-
miksowa Agencja Informacyjna, w której można 
było upatrywać kandydata do rasowej agencji in-
formacyjnej. Polter zaglądał tam w ramach prze-
szukiwania sieci pod kątem wieści. Intensywnie 
działająca na silniku blogowym KAI zamilkła 
z początkiem października. Wielka szkoda.

Zwraca uwagę w 2011 również „Cyfrowy Zi-
niol” i związane z nim działania komiksowe Lu-
blina. W naszych czasach forma drukowana jest 
jeszcze chyba wciąż formą cieszącą się większym 
poważaniem, dlatego też przejście „Kwartalnika 
Kultury Komiksowej Ziniol” całkowicie do sieci 
(z końcem 2010 roku i ostatnim numerem na 
papierze) mogło zwiastować wypalenie się entu-
zjazmu zespołu podobne jak w przypadku KAI. 
Tak się nie stało, gdyż „Cyfrowy Ziniol” jeszcze 
w czasach wydania papierowego umieszczał 
w sieci sporo materiałów dodatkowych, a w sie-
ciowym wcieleniu dodał do nich jeszcze kilka 
innych. Cyfrowy Ziniol rozwija się i promuje 
autorów polskich, recenzuje, podsumowuje i ak-
tywizuje komiksowy Lublin (warsztaty, spotka-
nia). Zresztą zerknijcie na kalendarium działań 
ekipy CZ, które niedawno zostało opublikowane 
na blogu – imponujące.

Wyróżnię jeszcze niezmordowanego mistrza 
podcastów, Bartka „godaiego” Biedrzyckiego, 
w którego K-pokach dużo sensownego możemy 
usłyszeć o komiksach. I do tego regularnie.

Sporym wydarzeniem jest oczywiście dziesię-
ciolecie KRLa i uruchomienie przy tej okazji Kar-
melków, czyli uaktualnionych i nazwanych imio-
nami Kaerelków. Czy ta seria dorówna swojemu 
pierwowzorowi, dowiemy się w dłuższej perspek-
tywie. Póki co możemy śledzić paski komiksowe 
online z zapowiedzią ich publikacji drukiem.

3. Imprezy i działalność komiksowa, czyli 
na przekór kryzysowi
Festiwale w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Gdań-
sku, Lublinie, Opolu, spotkania w Gliwicach, Ka-
towicach, Zielonej Górze, Wrocławiu, Poznaniu. 
Jak Polska długa i szeroka, coś się działo. Nawet 
wielki fan komiksu miał problem z dotarciem 
wszędzie czy to ze względów finansowych, czy 
braku czasu. Jednak najważniejsze jest to, że 
jako fani komiksu mamy bardzo szeroki wybór.

Oprócz jednodniowych i kilkudniowych fe-
stiwali, w konkretnych miastach można też 
wybierać imprezy cykliczne – Komiksofon we 
Wrocławiu, PDAK i Spotkania Komiksowe w Po-
znaniu, czy też serię spotkań „Kto zabił polski 
komiks?” w Katowicach. Dla każdego coś miłego, 
bo oprócz rozrzucenia geograficznego tej licznej 
komiksowej działalności, charakter spotkań jest 
też zróżnicowany – od naukowych pogadanek 
problemowych, poprzez spotkania autorskie do 
imprez tematycznych (bardzo udany Festiwal 
Komiksu Historycznego).

4. Kryzys + ograniczenie oferty = fura do-
brych komiksów
Powyższe równanie może wydawać się pozbawio-
ne logiki, ale jednak jest jak najbardziej prawdzi-
we. Smuci sytuacja Egmontu, który wycina serie 
(Potwór z Bagien, Hellblazer) i bawi się głównie 
w reedycje oraz wydania w nowych szatach gra-
ficznych (wybaczcie to oczywiste nadużycie, ale 
piszę „wrażeniowo”) i Kultury Gniewu, która 
wydała za mało komiksów. Cieszy natomiast 
działalność mniejszych (timof comics, Taurus 

http://komiksowaagencjainformacyjna.blogspot.com/
http://komiksowaagencjainformacyjna.blogspot.com/
http://ziniol.blogspot.com/
http://ziniol.blogspot.com/
http://ziniol.blogspot.com/2012/01/ziniol-w-2011-roku-kalendarium.html
http://ziniol.blogspot.com/2012/01/ziniol-w-2011-roku-kalendarium.html
http://ziniol.blogspot.com/2012/01/ziniol-w-2011-roku-kalendarium.html
http://k-pok.gniazdoswiatow.net/
http://karmelki-komiks.blogspot.com/
http://karmelki-komiks.blogspot.com/
http://komiks.polter.pl/I-Festiwal-Komiksu-Historycznego-c23159
http://komiks.polter.pl/I-Festiwal-Komiksu-Historycznego-c23159
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Media, Mroja Press, ATY) oraz ofensywa zino-
wa, na którą w wielu miejscach zwraca się uwa-
gę. Krakowski Post nadal nie wydaje płynnie, ale 
za to na znakomitym poziomie (doskonałe Corto 
Maltese: Złoty dom w Samarakandzie i genialny 
Mglisty Billy).

Choć Egmont wydaje mało i tnie, to jednak 
„dopuścił się” w tym roku opublikowania bardzo 
dobrych komiksów: kolejnej Ligi Niezwykłych 
Dżentelmenów, Jokera oraz brakujących Tintinów 
(w tym kapitalnych tomów „morskiego” i „zielo-
nego”). KG posłała nas na deski Pinokiem, a po 
doliczeniu do ośmiu pozwoliła powstać tylko po 
to, aby znokautować fantastycznym Czasem. Do 
tego dostaliśmy jeszcze kapitalną serię Pluto od 
Hanami, początek Detektywa Fella od Muchy, 
komiksy Sławomira Lewandowsiego od niego sa-
mego, Szkicownik KRLa od ATY, a dodajcie do li-
sty jeszcze takie tytuły jak Scientia Occulta, Uczeń 

Heweliusza, Fotostory, Rewolucje #6, Jazda!, The 
Very Best Off The Ziniols, Szelki, Trzy palce, Uzu-
maki, kolejne Żywe trupy…

5. Wrak został wrakiem
Specjalnie nie umieszczam tego wydarzenia 
w „sieciowych”, bo należy mu się osobny akapit. 
Z rodziny portali piszących o komiksie wyfrunął 
nam Wrak Jarka „Obważanka” Machały. Czytel-
nicy i fani komiksu na pewno odczuwają brak 
tej strony, która w karierze doczekała się wyróż-
nień, na której forum można było śledzić wrako-
wy konkurs paskowy i która witała nas zmienia-
ną co jakiś czas grafiką. Grafiką, wywołującą już 
na starcie uśmiech i nastrajającą pozytywnie do 
obcowania z zawartością strony.

Niejako na zakończenie tego etapu Jarkowi 
wręczono podczas MFKiG Doktorat Humoris 
Causa.

Tekst: Kuba Jankowski
Redakcja: Maciej „repek” Reputakowski

Skomentuj ten tekst!

http://komiks.polter.pl/W-komiksowie-2011-c23916
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Komiks 2011: 
TOP 3 okiem twórców
Tradycyjnie przekazujemy głos w ręce polskich twórców komiksowych, którzy specjalnie dla 
Poltera stworzyli TOP 3, czyli wybór tego, co ich zdaniem najlepsze w komiksowym roku, tym 
razem 2011.

Marek Turek
(Piktogramy, Fastnahchtspiel, Kiedy domy śnią)

Trzy komiksy z kilkudziesięciu, przed którymi 
po prostu trzeba się w tym roku pochylić? Ner-
wowe przeglądanie półek, dłuższa chwila na 
sprawdzenie czy przypadkiem nic (subiektywnie 
ważnego) mi nie umknęło i spory stos albumów 
do ostatecznej weryfikacji. Do „ścisłego finału”” 
zakwalifikowało się czternaście komiksów, po 
kolejnej selekcji dziewięć, z bólem serca odrzuci-
łem trzy kolejne. Na placu boju pozostało sześć 
albumów, trzy zagraniczne i trzy krajowe. Trzy, 
o których mówi się sporo i nagradza na całym 
świecie. I trzy, o których, oprócz naszego komik-
sowego grajdołka, nikt zapewne nie wspomni. 
I chociażby z tego względu (a także dlatego, że 
powstały z czystej pasji, mozolnie, bez szans na 
kasę i zachwyt tłumów czytelników, a jednak 
dorównują najlepszym komiksom tworzonym 
w „komiksowych rajach”), wybrałem trzy krajo-
we produkcje.

1. DIEFENBACH: Zanim wzejdzie świt  Benedykta 
Szneidera, wyrafinowany graficznie żywioł, któ-
ry potwierdza to, co już wielokrotnie udowad-
niali tacy klasycy jak Moebius, Druillet, Breccia 
czy Caza. Komiks nie musi mieć rozbudowanej 
fabuły, zunifikowanych, „ładnych”, kolorowych 
rysunków i nie musi poruszać „modnych” tema-

tów. Czasami wystarczy prosty schemat fabu-
larny, wsparty własną, porażająco perfekcyjną 
i pełną rozmachu kreską, żeby lektura komiksu 
była jak cios obuchem między oczy, który jeszcze 
długą chwilę po odłożeniu na półkę, pozostawia 
czytelnika w lekkim oszołomieniu i zachwycie.

 2. Czasem Grzegorza Janusza i Marcina Podol-
ca, to pozycja „kompletnie z innej mańki”, gęsta 
jak sos grzybowy fabuła, idealnie komponuje się 
z „makaronem al dente” tysięcy kresek postawio-
nych przez Podolca. Muszę przyznać, że obydwaj 
autorzy odrobinę mnie przerażają. Grzegorz Ja-
nusz, którego twórczość znam praktycznie od 
samego początku, od pierwszych mikroopowia-
dań publikowanych w Fantastyce, przeraża mnie 
tym, że mając spory dorobek i zbliżając się do 
wieku, w którym większość autorów przechodzi 
na jałowy tryb zjadania własnego ogona, wciąż 
szuka, eksperymentuje i się rozwija, pisząc hi-
storie, które, mam wrażenie, zaskakują nawet 
jego samego. Marcin Podolec to znowu jakaś ma-
giczna, samonapędzająca się, maszyna do ryso-
wania, coraz szybciej, coraz więcej i coraz lepiej, 
kompletnie nie pojmuję jak mu się to udaje.

3. Rewolucje #6: na morzu Mateusza Skutnika 
i Jerzego Szyłaka. Jestem w tej komfortowej 
sytuacji, że obserwowałem proces powstawa-

http://turucorp.blogspot.com/
http://komiks.polter.pl/Kiedy-domy-snia-c23801
http://komiks.polter.pl/Diefenbach-Zanim-wzejdzie-swit-n31434
http://komiks.polter.pl/Czasem-n31698
http://komiks.polter.pl/Rewolucje-6-Rewolucje-na-morzu-n31501
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nia tego komiksu prawie od samego początku, 
od momentu, w którym kilka ładnych lat temu, 
dwóch rozgorączkowanych autorów zakończyło 
podróż na trasie Gdańsk-Lublin, mając prak-
tycznie gotowy scenariusz. Komiks o podróży, 
wymyślony w trakcie podróży. Komiks dziejący 

się na morzu, stworzony przez ludzi, którzy żyją 
nad morzem, czy to się mogło nie udać? Świet-
nie zrealizowany komiks, którym można się de-
lektować zarówno, jako samodzielnym dziełem, 
jak i pełnym odniesień i nawiązań fragmentem 
cyklu Rewolucje.

Marcin Podolec
(Blog Marcina Podolca, Kapitan Sheer, Czasem)

 1. Pinokio
Od dawna żaden komiks tak mnie nie uwiódł. 
Odblokował mnie jako czytelnika. Poważnie, 
w pewnym momencie żaden album nie potrafił 
wywołać u mnie większych emocji. Wtedy po-
jawił się Pinokio. Pięknie wydany przez Kulturę 
Gniewu krąży teraz między znajomymi, których 
reakcje podobne są do mojej. 

 2. Polina
 Pozycja, która zapewne szybko nie trafi do Pol-
ski. Oszczędna kreska, odpuszczanie twarzy 
i szczegółów – odrzucające. Dodajmy jednak do 
tego świetne studium ludzkich póz, odważne ka-
drowanie, grę plamą i odpowiednio duży tupet, 
by wprowadzać fabułę w, że się tak wyrażę, strefę 
zakazu ruchu. Wysmakowana, niczym widowi-
sko baletowe, zahaczająca z początku o Czarnego 
łabędzia lecz wędrująca własną drogą, historia 

życia Poliny. Polecam również przejrzenie in-
nych tytułów Bastiena Vivésa. 

 3. Zsyp
Fanuję wszystkim produkcjom Michała Rzecz-
nika oraz Jacka Świdzińskiego. Podczas mojego 
pierwszego WSK dość przypadkowo nabyłem 
Przygody Powstania Warszawskiego oraz Paproszki 
i było to olśnienie, do którego wracam sobie w co 
pochmurniejsze dni. Szkoda, że w ciągu ostatnich 
lat chłopaki co jakiś czas zaliczali spadki produk-
tywności, ale jeśli te chwile milczenia mają puen-
tować się tworami jak Zsyp, nie będę narzekał. 
Zachęcam do śledzenia bloga Michała, gdzie co 
jakiś czas trafia się prawdziwa perełka.

Dobry rok w wydaniu polskich twórców (Szelki, 
Diefenbach, Rewolucje). Komiksem, który najmoc-
niej mną zawładnął podczas minionych dwunastu 
miesięcy była wydana w 2010 roku Samotność raj-
dowca Mahlera. W nadchodzącym roku bardzo li-
czę na polskie wydanie Portugalii Cyrila Pedrosy.

585

Dominik Szcześniak
(Cyfrowy Ziniol, Fotostory, W samo południe)

2011 obfitował w wiele znakomitych komiksów. 
Kryzys ilościowy został elegancko przyćmiony 
formą naszych wydawców i autorów. Wskazać 

trzy tytuły jest więc dość dużym problemem. 
Niewiele większym od wskazania pięciu (co będę 
zobligowany zrobić na www Ziniola), ale spró-
bujmy:

585

http://kolec.ownlog.com/
http://komiks.polter.pl/Kapitan-Sheer-n27820
http://komiks.polter.pl/Czasem-n31698
http://komiks.polter.pl/Pinokio-n27862
http://bastienvives.blogspot.com/2011/03/mardi-lorsque-la-soiree-sannonce.html
http://mazol-zsyp.blogspot.com/2011/09/zsyp.html
http://ziniol.blogspot.com/
http://komiks.polter.pl/Fotostory-n31433
http://komiks.polter.pl/W-samo-poludnie-c23850
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Maciej Pałka
(www.degrengoland.com, Blog Macieja Pałki, The 
Very Best OFF The Ziniols vol. 1)

Tradycyjnie, w podsumowaniu Poltera skupię się 
na produkcjach krajowych:

1. Szelki – Komiks, na który czekałem od czasu 
gdy dowiedziałem się, że ilustrować go będzie 
fenomenalny Wojciech Stefaniec. Malowanie 
albumu trwało kilka lat. W końcu otrzymaliśmy 
majstersztyk osiągnięty katorżniczą pracą. Fra-
pująca historia opowiedziana z fenomenalnym 
wyczuciem formy. Ironia i świadomość języka 
komiksu. Czapki z głów. 

2. KEFT – Dzieło twórców występujących pod 
pseudonimami: Brzozo, Kordian, Panrac, Skarża 
i Zbroj to rzecz środowiskowo hermetyczna ale 
jednak w podstawowej warstwie zrozumiała dla 
przeciętnego czytelnika. Dla mnie jej zaletami 
są wszystkie środowiskowe smaczki i złośliwe 
aluzje. Doskonały portret Polskiego Środowiska 
Komiksowego AD 2011. W dodatku podany z lu-
zem i fantazją.

 3. Dziewczynka, którą bolała głowa… – Autorska 
antologia komiksów Edyty „Mei” Bystroń. Świa-
dectwo dużego potencjału twórczego i podsumo-
wanie dotychczasowej zinowej działalności mło-
dej artystki. Zdecydowanie, rzecz godna uwagi.
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1. Szelki Jerzego Szyłaka i Wojciecha Stefańca. 8 
lat minęło od premiery pierwszej części serii Sz 
i przez te 8 lat wiele osób zapomniało, że możli-
we jest stworzenie wielkiego komiksu w naszym 
kraju. Szyłak i Stefaniec o tym przypomnieli. 
Mocna historia. Świetny zespół twórców. I zna-
komite, widoczne w wielu miejscach „dotknięcie 
Stefańca” (spójrzcie chociażby na płytotekę Paw-
luka). Chylić czoła przed tym tytułem.

2. Cała prawda o dzikim zachodzie Sławomira Le-
wandowskiego. Ten tytuł to strzał w ciemno. Le-
wandowski wydał w minionym roku kilka komik-
sów, z których żaden nie jest ani gorszy, ani lepszy. 
Wszystkie są znakomite. Autor zaimponował mi 
fenomenalnym poczuciem humoru i znakomitym 
czuciem języka komiksu. Kadrowanie, kompozycja 
plansz, rozbicie tekstu na kolejne kadry – wszyst-

ko to zrobione jest po profesorsku. dziękuję auto-
rowi za możliwość obcowania z jego dziełami.

3. Pinokio. To jest po prostu komiks genialny. 
Z trzech powodów:

jest znakomitą współczesną przeprawą  »
przez Pinokia Collodiego, co jednak nie by-
łoby niczym genialnym, gdyby nie…
… niesamowita forma książki, która świa- »
domemu czytelnikowi komiksu zafunduje 
przejażdżkę przez wszystkie najważniejsze 
okresy w historii gatunku, co w sumie było-
by bardzo proste do zrealizowania, ale…
…u Winshlussa zrealizowane jest w sposób  »
bardzo trudny (bo w ramach komiksu nie-
mego), a jednak bardzo łatwo przyswajalny, 
komunikatywny i klarowny. W swej prosto-
cie genialny.

Redakcja: Kuba Jankowski

Skomentuj ten tekst!
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Thorgal #33: 
Statek miecz
Kolejna włóczęga Syna 

Gwiazd pośród lodów północy

W najnowszym tomie, nasz dzielny wiking o szla-
chetnym sercu, potomek Ludu z Gwiazd, konty-
nuuje poszukiwania swego syna Aniela, którego 
uprowadzili Czerwoni Magowie. W poprzednim 
albumie, zatytułowanym Bitwa o Asgard, Thorgal 
dotarł do jednego z miasteczek będących punk-
tem przeładunkowym szlaku kupieckiego łączą-
cego północ z Bliskim Wschodem. Tam poznał 
najemnika imieniem Pietrow i po małej przygo-
dzie obaj mężowie zaciągnęli się jako ochronia-
rze na Statku Mieczu, który przemierzał skute 
lodem rzeki północy. Tytułowy okręt wyrusza 
w swą dalszą podróż, której trasa najeżona jest 
rabusiami, bestiami oraz wielkimi kupieckimi 
miastami. Jak się szybko okaże, Thorgal ponow-
nie wykaże się swym kunsztem perfekcyjnego 
łucznika, a po drodze spotka osobę, o której 
większość czytelników już być może zapomnia-
ła. Oczywiście doprowadzi to do kolejnego kon-
fliktu. Jednak zmyślny i, jak się okazuje, wierny 
Pietrow wpadnie na niebanalny pomysł rozstrzy-
gnięcia sporu a tym samym uratowania skóry 
naszemu herosowi. Tymczasem Jolan, który 
wraz z swymi przyjaciółmi nadal jest na służbie 

u Manthora, pozna w końcu swoje wyjątkowe 
przeznaczenie.

Tak w przysłowiowym skrócie można opisać 
pierwszych kilka stronic albumu, który mimo 
kilku miejsc, w których fabuła kuleje, prezentuje 
się nie najgorzej, a już na pewno dużo lepiej niż 
poprzedni tom serii. Dzieje się tak chyba przede 
wszystkim dlatego, że główną postacią tego ze-
szytu na powrót jest Thorgal, a nie jego syn Jo-
lan, którego przygody jak dotąd mocno rozczaro-
wywały. Co prawda w tym numerze syn Dziecka 
z Gwiazd występuje raptem na pięciu stronach, 
ale dowiadujemy się całkiem dużo, i to niemal na 
samym starcie, o tym co szykują dla niego auto-
rzy serii. Ich pomysł na niezwykłe przeznaczenie 
Jolana może budzić mieszane odczucia. Z jednej 
strony daje spore pole do popisu dla Sente, od-
powiadającego za scenariusz, z drugiej zaś zbyt 
mocno trąci rutyną. W zasadzie z góry wiado-
mo, że jeśli scenarzysta zrobi choć jeden błąd, 
to dalsze przygody Jolana zamienią się w nud-
ną, wtórną hollywoodzką sztampę. Smaczkiem 
natomiast jest pewien drobiazg, który wielce 
ucieszy czytelników. Otóż w końcu zdradzono 
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czytelnikom, co Jolan powiedział dziwnemu 
stworowi Manthora, kiedy miał przejść pierwszą 
ze swoich prób w końcówce albumu Ofiara. Za-
pewne wielu fanów serii na to czekało.

Co do wątku głównego fabuły, to na nowo da 
się odczuć powrót starego dobrego Thorgala. 
Kilka pierwszych stronic zeszytu pokazuje nam 
wydarzenia, które będą rzutowały na dalsze losy 
bohaterów w tej przygodzie. Nie są bardzo wy-
myślne, ale mimo to ciekawe. Sam Thorgal po-
nownie wplątuje się w kolejną aferę, wychodząc 
z niej zwycięsko, jednak znów bardziej polega na 
swym sprycie, niż opatrzności Bogów. Niektórzy 
mogliby tej postaci zarzucić zbytnie powielanie 
już oczytanych schematów, no ale tak to już jest 
z Synem Gwiazd – szlachetnym, mężnym, sil-
nym i niezwykle upartym w dążeniu do celu. 

Co do wątku Czerwonych Magów to w tym 
albumie nie został on rozwinięty ani trochę, 
jednak ostatnia strona zeszytu zapowiada, że 
usłyszymy o nich bardzo sporo w najbliższych 
albumach. Na pewno pojawi się też nowa, bar-
dzo ważna dla toku fabuły postać, jednak kim 
ona będzie i jak długo zagości w serii ciężko na 
razie wyrokować. Statek miecz to udany album, 
który opowiada zamkniętą historię, odpowiada 
na kilka pytań z poprzednich zeszytów oraz jest 
wstępem do nowej mrocznej przygody Thorgala. 
Wypadł o wiele lepiej niż poprzedni tom i przy-
wraca wiarę w Sente oraz Rosińskiego, więc 
z wielką nadzieją należy wypatrywać kolejnego 
zeszytu. Dla fanów serii pozycja obowiązkowa, 
dla tych, którzy się jeszcze przygodami szlachet-
nego wikinga nie zaznajomili, może to być cieka-
wy początek na poznanie nowej serii.

Tytuł: Thorgal #33: Statek miecz
Scenariusz: Yves Sente
Rysunki: Grzegorz Rosiński
Wydawca oryginału: Lombard
Wydawca polski: Egmont

Ocena recenzenta: 7,5/10

Tekst: Artur „Vermin’”Tojza
Redakcja: KubaJankowski
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Zabójca #2: 
Machina śmierci
Kim pan jest, panie zabójco?

Po ostatnim zleceniu i lekkim załamaniu ner-
wowym tytułowy zabójca odpoczywa pod błę-
kitnym niebem Wenezueli. Sielankowy nastrój 
kurortu zdobiony wdziękami atrakcyjnej dziew-
czyny zostaje zakłócony przez nieznanego przy-
bysza. Poczucie paranoi szybko udziela się grin-
go, który stara się ustalić, kim jest śledzący go 
mężczyzna. Rozwój wypadków nieubłaganie 
zmierza ku konfrontacji…

Drugi tom serii Zabójca można by bez szkody 
dla spójności fabuły i konwencji wydać w jednym 
albumie z częścią pierwszą. To dobra wiadomość 
dla tych, którzy polubili brzmienie strumienia 
świadomości okularnika z karabinem snajper-
skim. Mężczyzna wciąż wykazuje tendencje do 
analizowania siebie samego na przemian z tajni-
kami natury ludzkiej i skłonności człowieka do 
okrucieństwa. Jego wywody wypadają mniej lub 
bardziej pretensjonalnie i trzeba je zaakcepto-
wać jako nieodzowny element składowy komik-
su Matza i Luca Jacamona. Zabójca to bowiem 
ten typ thrillera, w którym osoba głównego bo-
hatera jest znacznie ważniejsza od obracającej 
się wokół niego intrygi.

Ta zaś jest szyta grubymi nićmi. Zaniepokojo-
ny zabójca czuje, że coś nie gra i chce się wycofać 
z zawodu. Wcześniej podejmuje się jeszcze jed-
nego zadania zleconego przez swojego mentora, 
mecenasa De La Streille. W Niewypale przyglą-

Tytuł: Zabójca #02 (Le Tueur: L’Engrenage)
Scenariusz: Matz
Rysunki: Luc Jacamon
Wydawca oryginału: Casterman
Wydawca polski: Taurus Media

Ocena recenzenta: 7/10
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daliśmy się głównemu bohaterowi, gdy siedział 
przez kilka dni w mieszkaniu, czekając na oka-
zję, by oddać strzał. W Machinie śmierci morder-
ca „rusza w teren” i spędza kilka dni w towarzy-
stwie swojego celu. Zasada narracji pozostaje 
jednak ta sama – wydarzenia rozgrywające się w 
alpejskim kurorcie przetykane są rozmyślania-
mi i wspomnieniami. Opowieść toczy się zatem 
niejako równocześnie na dwóch płaszczyznach, 
a teksty w ramkach w połączeniu z rysunkiem 
nie składają się na tautologiczny przekaz. Na-
pięcie między tymi dwoma warstwami sprawia, 
że Zabójca wciąga na kilkadziesiąt stron, a po 

lekturze pozostawia poczucie dobrze spełnionej 
rozrywki.

Machina śmierci nie jest aż tak interesującym 
albumem jak Niewypał. Gęsta od napięcia atmos-
fera, pod wpływem wenezuelskiego i górskiego 
klimatu, jakby się rozrzedziła. O głównym bo-
haterze wiemy zaś niewiele więcej, przez co na-
dal trudno stwierdzić, dlaczego mielibyśmy się 
przejmować jego historią. I to się musi zmienić, 
bo nie ulega wątpliwości, że to postać samego 
zabójcy jest w tej serii najważniejsza.

Odliczanie trwa: w pierwszym cyklu pozosta-
ły jeszcze trzy odcinki. 

Autor: Maciej „repek” Reputakowski
Redakcja: Kuba Jankowski

Skomentuj ten tekst!
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Jak wyglądają Stany Zjednoczone po zagła-
dzie nuklearnej?
Na okładce dodatku jest postać z karabinem, co 
może sugerować pewne elementy agresji w świe-
cie gry. Opis znajdujący na tylnej części pudełka 
potwierdza to przypuszczenie; według tekstu 
napięcia i konflikty między frakcjami znanymi 
z 51. Stanu doprowadziły do walk. Tak więc Nowa 
Era to era wojny.

W walkach biorą udział wszystkie frakcje zna-
ne wcześniej: Nowy Jork, Federacja Appalachów, 
Gildia Kupców i Sojusz Mutantów. Pojawia się 
również nowa siła – Hegemonia, która zrzesza 
przestępców i gangi. W grze mamy więc 5 Kart 
Baz (po jednej dla każdej frakcji), 5 Karty Umo-
wy z innym graczem (opiszę je później), Frakcyj-
ne Karty Kontaktu. To nowe rozwiązanie – wcze-
śniej frakcja miała 3 karty, które odpowiadały 

Nowa Era
Wojna w świecie 51. Stanu

W roku 2010 z bardzo dużym zainteresowaniem 
spotkała się gra 51. Stan Ignacego Trzewiczka, 
osadzona w świecie znanym z Neuroshimy (USA po 
wojnie atomowej). Długo dyskutowano o grze na 
forach internetowych, dodatkowo hype podsycały 
turnieje organizowane na konwentach (np. Gratisla-
via, Brzeski Festiwal Gier Planszowych). 51. Stan 
podbił serca miłośników gier. Niektórzy zarzucali mu, 
że w rozgrywce brakuje większej interakcji, jednak 
większości tytuł jawił się jako ciekawa, kompletna 
całość. Tym bardziej warto dowiedzieć się, co dodał do 
gry autor projektując samodzielne rozszerzenie Nowa 
Era, wydane przez Portal w roku 2011. 

podstawowym akcjom: Przyłączenia, Współpra-
cy, Podboju, natomiast Przebudowa była jedną 
z akcji, ale brakowało karty, na której by się ją za-
znaczało. W Nowej Erze każda frakcja posiada ar-
kusz, na którym zaznaczamy wykonywane akcje 
(4 typy, łącznie z Przebudową). W grze pojawia 
się nowa akcja – Odbudowa, ale nie zaznaczamy 
jej tak, jak te wspomniane wcześniej. Odbudowa 
polega na usunięciu zniszczonej lokalizacji (tak 
zwane Zgliszcza) i wprowadzeniu na jej miejsce 
nowej (kosztem akcji jest jeden budulec). Działa-
nie to daje graczowi jeden Punkt Zwycięstwa.

W Nowej Erze najważniejszym elementem są 
karty Lokalizacji. Są one ozdobione klimatycz-
nymi ilustracjami, które przedstawiają zazwy-
czaj zrujnowane miejsca. Niektóre z kart są już 
znane z 51.Stanu (np. Ciężki Sprzęt, Generato-
ry czy Mordownia), ale takich kopii jest mało. 
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Większość talii prezentuje nowe rysunki. Jak 
wspomniałam wcześniej, Nowa Era to czas woj-
ny, przemocy, i karty odzwierciedlają ten fakt. 
Wśród nich może znaleźć tak okrutne jak Sala 
Tortur, Obóz Pracy czy Łowcy Niewolników. Na-
tomiast zabawnym akcentem jest kart Moniq & 
Tycjanos; została ona poświęcona testerom gry 
(Moniq i Tycjanowi).

Dopełnieniem kart są elementy drewniane 
i żetony. Komponentami wykonanymi z drewna 
zostały zastąpione tekturowe surowce i robotni-
cy. Jest to bardzo dobry pomysł – żywotność i es-
tetyka tych elementów stała się nieporównanie 
wyższa. Żetony nie zniknęły z gry; taką postać 
mają nadal znaczniki np. kontaktu (przyłącze-
nia czy podboju) czy surowce uniwersalne oraz 
Punkty Zwycięstwa. Jednak wszystkie żetony 
w Nowe Erze są większe, a więc bardziej czytelne 
w porównaniu do odpowiedników z 51. Staniu. 
Zmianą na plus są także nowe nominały Punk-
tów Zwycięstwa, oprócz znanych już żetonów 
o wartości 1 (na odwrocie 2) pojawiają się znacz-
nik z cyfrą 3 (na odwrocie – 5).

Nowy Jork, czyli sprawdzone rozwiązania 
(mechanika)
Celem w Nowej Erze jest zdobycie określonej licz-
by Punktów Zwycięstwa (podobnie było w 51.
Stanie). Osoba, która osiągnie wynik 33 Punk-
tów wygrywa grę. To zmiana w stosunku do wer-
sji podstawowej – tam granicą było 30. Jeśli wię-
cej graczy spełni warunek zwycięstwa, wygrywa 
ten, który ma najwięcej Punktów.

Działaniem koniecznym do wygranej jest 
budowa i rozwijanie terytorium swojej frakcji. 
Każdą lokalizację możemy wykorzystać na trzy 
sposoby:

podbić i otrzymać na początku następnej  »
tury korzyści zaznaczone na czerwonym 
pasku karty (potem ją odrzucamy z gry)

nawiązać Współpracę i na początku każdej  »
tury otrzymywać to, co jest narysowane na 
niebieskim pasku karty (zazwyczaj korzy-
ści są mniejsze niż na polu czerwonym, ale 
umowa nie jest odrzucana, więc możemy 
korzystać z niej aż do końca gry)
przyłączyć lokalizację do naszego teryto- »
rium, co pozwala na korzystanie z jej zdol-
ności do końca rozgrywki.

Gdy przyłączymy lokalizację do swojego tery-
torium, będzie ona warta 1 Punkt Zwycięstwa. 
Dodatkowo może ona produkować surowce lub 
przynosić inne korzyści. Możemy podzielić loka-
lizacje na następujące typy:
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karta z zamkniętą produkcją – korzysta  »
z niej tylko właściciel,
karta z produkcją otwartą – inni gracze  »
mogą wysłać do niej robotnika po suro-
wiec,
karta z akcją – właściciel musi wysłać swo- »
jego robotnika, aby skorzystać z zdolności 
lokalizacji,
karta z cechą – nie produkuje nic, ale może  »
dawać punkty za wykonywanie określonych 
akcji.

Trudność gry wynika z faktu, że większość 
akcji ma koszt, który musimy ponieść, np. za 
Podbój płacimy bronią, za Współpracę – pali-
wem, za Przyłączenie zazwyczaj złomem. A ilość 
surowców jest ograniczona – każda frakcja za-
czyna z trzema robotnikami i jednym surowcem. 
Kluczem do zwiększania puli surowców jest 
przyłączanie produkcyjnych lokalizacji, ale bywa 
to trudne, zwłaszcza, gdy na stole nie ma kart 
zapewniających żetony Przyłączenia, np. Ciężki 
Sprzęt. A oprócz kart produkcyjnych warto też 
dołączać do terytorium takie, które dają Punkty 
Zwycięstwa, np. Handlarz Gruzu (jeden Punkt za 
przyniesioną cegłę), Handlarz Złomem (Punkt za 
dostarczony złom). Gracze borykają się z ograni-
czonymi zasobami surowców, robotników, kart 
i starają się wykorzystać optymalnie to, co mają. 
Pomocą w sytuacji braku surowców staje się na-

wiązanie Współpracy z lokalizacją przeciwnika. 
Dzięki takiej Umowie możemy dostać w każdej 
turze korzyści umieszczone niebieskim pasku 
karty, której dotyczy Współpraca.

Hegemonia jako przedstawiciel nowego 
ładu (zmiany)
Dodatki do gier z zasady wzbogacają rozgrywkę 
i wprowadzają pewne zmiany. Nie jest inaczej 
w przypadku Nowej Ery. Niektóre zmiany były 
już wspomniane w poprzednich akapitach, teraz 
czas na ich uporządkowanie i ocenę. Na różne 
aspekty rozgrywki wpływa sytuacja w świecie 
gry – trwa wojna między frakcjami. Fakt ten rzu-
tuje na dostępne w dodatku akcje – oprócz zna-
nych z 51. Stanu Przyłączenia, Podboju, Współ-
pracy i Przebudowy, mamy teraz możliwość 
zrujnowania lokalizacji rywala oraz Odbudowy. 
Rujnowanie (Podbój) lokalizacji przeciwnika jest 
dużą zmianą. W 51. Stanie istniała tylko jedna 
możliwość negatywnej interakcji – karta umoż-
liwiająca kradzież surowców współgracza. W No-
wej Erze ograniczeniem negatywnej interakcji 
jest posiadanie żetonów Podboju w odpowied-
niej wartości. Na kartach gry dodano tzw. Odle-
głość Obronną; aby podbić określoną lokalizację 
rywala, należy mieć żetony podboju o wartości 
równej (lub większej) odległości obronnej karty. 
Gdy jakieś miejsce zostanie podbite, atakujący 
otrzymuje zasoby przedstawione na czerwonym 
polu karty, a broniący – korzyści narysowane na 
niebieskim pasku. Następnie karta jest odwra-
cana rewersem do góry i pozostaje ona na stole 
jako Zgliszcza. Właściciel może ją odbudować: 
zapłacić jeden budulec i wprowadzić nową loka-
lizacje na miejsce zniszczonej. Odbudowa daje 
jeden Punkt Zwycięstwa, ale nie ma możliwości 
odzyskania starej zrujnowanej lokalizacji, która 
jest odrzucana.

Wprowadzenie interakcji między graczami 
należy ocenić wysoko, tym bardziej, że oprócz 
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negatywnej, rozszerzenie proponuje również 
pozytywną – nawiązanie współpracy z lokaliza-
cją rywala. W porównaniu do 51. Stanu, w któ-
rym pozytywna interakcja polegała na otrzyma-
niu robotnika, którego rywal wysyłał do naszej 
otwartej lokalizacji, możliwości Nowej Ery w tym 
zakresie są duże. Współpraca z kartą przeciw-
nika wymaga niebieskich żetonów kontaktu 
o wartości równej Odległości Obronnej lokaliza-
cji, z którą chcemy zawrzeć Umowę. Po zawar-
ciu zostawiamy żeton frakcyjny na niebieskim 
polu karty; dzięki umowie w każdej turze gry 
będziemy otrzymywali korzyści narysowane na 
niebieskim polu karty. W ten sposób zwiększają 
się możliwości gracza. Przypomnijmy, że jednym 
z zarzutów pod adresem 51. Stanu było to, że 
czasem uczestnik rozgrywki niewiele może zro-
bić, bo w ogóle nie „podeszły mu karty”. W No-
wej Erze skutki niekorzystnego dociągu kart mo-
żemy niwelować przez pozyskiwanie surowców 
czy kart z Umów z lokalizacjami przeciwników. 
W ten sposób zmniejszamy też wpływ losowości 
na rozgrywkę. Podobny skutek wywiera też zre-
zygnowanie z kart Liderów w dodatku (Lider to 
karta, którą wystawiamy za darmo). 

W rozszerzeniu znajdziemy też parę zmian, 
które ułatwiają rozgrywkę. Pierwszą z nich jest 
arkusz z torem punktacji, który jest jednocześnie 
pomocą gracza. Zmianą na plus jest też zniesie-
nie limitu kart na ręce. Na zwiększenie komfortu 
graczy ma wpływ również wprowadzenie dużych 
żetonów, elementów drewnianych oraz arkusza, 
na którym zaznaczamy wykonanie akcji Podboju 
czy Przyłączenia. W kontekście tylu poważnych 
zmian pojawienie się nowej frakcji, Hegemo-
nii, wydaje się mniej ważne, choć niewątpliwie 
zwiększenie liczby osób, które mogą uczestni-
czyć w rozgrywce, należy ocenić pozytywnie.

Podsumowanie
Nowa Era oferuje nam to, czego wymagamy od 
dodatku – zachowuje klimat gry, dodaje nowe 
rozwiązania i naprawia niedociągnięcia wersji 
podstawowej. W mojej grupie testowej wszyst-
kie osoby polubiły Nową Erę na tyle, że nie ma 
możliwości namówienia ich na rozgrywkę w sam 
51. Stan. Na szczęście, dodatek umożliwia łącze-
nie obu wersji gry, a kwestię odległości obron-
nej (brak jej przecież w pierwowzorze) reguluje 
w prosty sposób instrukcja. Polecam  Nową Erę 
zarówno posiadaczom wersji podstawowej, jak 
i graczom nieznającym 51. Stanu, ale poszukują-
cym klimatycznej karcianki.
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Plusy:
klimatyczne ilustracje »
zmiany zwiększające komfort gracza (duże  »
żetony, drewniane elementy)
zwiększenie interakcji miedzy graczami »
tor punktacji z objaśnieniem głównych za- »
sad i symboli
samodzielność dodatku »

Minusy:
schematyczność rozgrywki (jest tylko jedna  »
droga do zwycięstwa)

Dziękujemy wydawnictwu Portal za udostępnienie 
egzemplarza gry do recenzji.

Tytuł: Nowa Era

Typ gry: karciana niekolekcjonerska, strate-
giczna
Projektant: Ignacy Trzewiczek
Ilustracje: Piotr Foksowicz, Nightwind, Piotr 
Cieśliński, Daniel Grzeszkiewicz, Michał Oracz
Wydawca: Wydawnictwo Portal
Data wydania: 2011
Liczba graczy: od 2 do 5
Wiek graczy: od 12 lat
Czas rozgrywki: około 60 minut
Cena: około 90 zł

Ocena recenzenta: 9/10

Tekst: Grażyna „Fionaxxx” Zarzycka
Ilustracje: Grażyna „Fionaxxx” Zarzycka
Redakcja: Joanna „Senthe” Falkowska

Skomentuj ten tekst!

http://planszowki.polter.pl/Nowa-Era-c23881
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Last Will
Temat wart każdych pieniędzy

Jak pisałem przy okazji recenzji 20th Century 
Suchy to autor niedoceniany, który potrafi stwo-
rzyć tytuł prawie że idealny (vide 20th Century). 
Czy rok po wydaniu arcydzieła Czech nadal jest 
w formie, czy po jednorazowym wzlocie zepsuł 
się jego kunszt? Na pewno Last Will zapowiada 
się bardzo ciekawie, a to ze względu na nietypo-
wy temat. Któż nie chciałby mieć małej fortuny, 
którą mógłby szastać na prawo i lewo? Jednak, 
na fundamencie tematu stworzono świetną grę, 
czy tylko przyciągnięto naiwnych graczy?

Wujek niewiele czasu nam dał
Wszystkie mechanizmy w grze mają na celu po-
moc graczom w pozbyciu się gotówki (przynaj-
mniej 70$ majątku startowego). Przez zagry-
wanie kart możemy pójść na przejażdżkę, udać 
się do restauracji, czy urządzić przyjęcie. Zawsze 
mamy do dyspozycji kilka punktów akcji, które 
musimy odpowiednio wykorzystać. Karty dzielą 
się na kilka rodzajów, a dzięki każdemu zmniej-
szamy grubość naszego portfela. Karty białe, 
czyli natychmiastowe pozwalają na jednorazo-
we zagranie kosztem punktów akcji i pozbycie 
się kilku dolarów. Niektóre pozwalają na wybór. 
Albo wykorzystamy więcej punktów akcji i wię-

Jaki jest cel większości planszówek? Nie, nie chodzi o punkty zwycięstwa/chwały/
prestiżu (niepotrzebne wykreśl). Tak, zgadliście, drugą najczęstszą ambicją graczy 
jest zdobywanie i pomnażanie majątków. Dzięki niezliczonej rzeszy gier możemy 
poczuć się bogaczami i stanąć na czele największych, najmajętniejszych mocarstw/
rodzin/firm na świecie/kontynencie/mieście (i kolejna wykreślanka). Co jednak, 
jeśli okazuje się, że majątek, owszem, możesz zdobyć, ale tylko jeżeli najpierw naj-
szybciej wydasz jego mikroskopijną część? Oznacza to, że grasz w najnowszą grę 
Vladimira Suchego – Last Will.
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cej wydamy, albo zaoszczędzimy akcje na kolejne 
ruchy ale wydamy mniej (z gorszym przeliczni-
kiem dolarów wydanych na jedną akcję).

 Pozostałe rodzaje kart, to prawie wszystkie 
karty stałe. Na początku, aby móc ich w ogó-
le używać, trzeba wykorzystać jedną akcję na 
umieszczenie karty na planszy gracza (która ma 
ograniczoną ilość miejsc). Następnie, w zależ-
ności od karty możemy dostać m. in. stały bo-
nus w postaci, np. dodatkowych punktów akcji. 
Niektóre karty można aktywować raz na rundę 
(większość za darmo) i w ten sposób pozbywać 
się kolejnych banknotów.

Czy zechce wsiąść Lady do karoty?
W wykonaniu zadania mogą nam pomóc goście, 
czyli kolejny rodzaj kart. Jeśli odrzucimy je razem 
z kartą białą, wydamy jednorazowo więcej (w za-
leżności od karty). Możemy też, kosztem jednej 
akcji zaprosić gościa do nas na stałe i umieścić go 
na jednej ze specjalnych stałych kart, co umożli-
wi nam pozbywania się większego ułamka ma-
jątku przy jednorazowej aktywacji.

Ostatnim ciekawym rodzajem kart są posia-
dłości. Budując je, płacimy ogromną sumę (na-
wet jedną trzecią całej kwoty do wydania), jed-
nak nie możemy wygrać dopóki posiadamy jakąś 
majętność – aby zdobyć pełen majątek, musimy 
własne domy sprzedać i dodatkowo pozbyć się 
otrzymanych nadwyżkowo pieniędzy. Sprzedać 
możemy jednak dużo taniej. Wszystkie budyn-
ki możemy albo utrzymywać, albo zaniedbywać. 
Korzystając z pierwszej opcji wydamy mnóstwo 
pieniędzy, ale też dużo punktów akcji. Druga 
doprowadzi do zmniejszenia wartości budyn-
ku (jednak pieniędzy stracimy mniej niż przy 
remontowaniu) i zaoszczędzeniu akcji. Dodat-
kowo, tracić możemy jeżeli będziemy uważnie 
wpływać na rynek nieruchomości. Do czterech 
typów posiadłości przypisane są cztery zmienni-
ki cen (+3; -3; +1; -1), a gracze mają wpływ na ich 

przypisanie. Możemy więc przy kupnie wydać 3 
dolary więcej, a przy sprzedaży dostać o 3 mniej. 
Jak widać, kontrolowanie cen może zmniejszyć 
ilość pieniędzy do wydania nawet do sześciu do-
larów za każdy budynek.

Problem każdego zakupomaniaka, czyli na 
co wydać pieniądze?!
Jak widać, możliwości jest mnóstwo, tak samo 
jest z wyborami. A to jeszcze nie wszystko – opi-
sałem dopiero jedną fazę, czyli zagrywanie kart. 
W grze dochodzi jeszcze wybieranie specjalnych 
pól, które określają, ile kart, „chłopców na po-
syłki” i punktów akcji dostaniemy oraz w jakiej 
kolejności będzie się rozgrywać karty. Poza tym, 
wspomnianymi pomocnikami wybieramy spe-
cjalne bonusy na wspólnej planszy (typowa me-
chanika worker placement). Dzięki nim możemy 
dostać dodatkowe karty (np. mocniejsze, jawne, 
gościa-jokera – służy jako ktokolwiek), bonuso-
we miejsce na karty stałe. Poza zdobyciem kart 
„chłopcy na posyłki” mogą zawitać do opery, 
gdzie wydadzą nam dwa dolary, a ich obecność 
na giełdzie spowodują zawirowania w cenie nie-
ruchomości.

Chociaż zasad wydaje się być, na podstawie 
tego opisu, bardzo dużo, jest to wrażenie mylne. 
Cała mechanika oparta jest na, w większości, czy-
telnych ikonach. Nieliczne wyjątki można szybko 
sprawdzić w podsumowaniu na ostatniej stronie 
instrukcji. Każdy powinien sobie poradzić z po-
jęciem zasad, nawet osoba wkraczająca dopiero 
w świat planszówek. Nie za długi czas rozgrywki 
(maksymalnie półtorej godziny) sprawia, że gra 
może być świetnym „wprowadzaczem” dla osób, 
które chciałyby ominąć etap Osadników z Catanu 
i innych Fasolek.

Już po pierwszej grze ujawnia się cała prawda 
– Last Will to typowa gra ekonomiczna, w któ-
rej równie dobrze moglibyśmy zaczynać z zerem 
i dążyć do zdobycia określonej sumy. Jest to jed-
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nak solidna gra, zapewniająca wiele wyborów 
i zazębiających się mechanik. Bardzo ciekawy jest 
mechanizm efektywnego wykorzystania punk-
tów akcji i kart przy wielu możliwościach. Gracze 
mogą rozwijać swoją infrastrukturę i oglądać jej 
rozwój – z marnych początkowych rund, w któ-
rych nie wydamy nawet dziesięciu dolarów, do 
ostatnich, w których z samych, darmowych ak-
tywacji kart wydajemy dolarów dwadzieścia.

Monsieur się myli, ja, lord Buckett, zawsze 
gram fair 
W Last Will występuje też wiele strategii. Można 
zostać potentatem nieruchomości, „skupić się na 
kartach”, które można aktywować za darmo lub 
dużą ilość punktów akcji i kart białych. Najczę-
ściej, gracze oczywiście próbują swoich sił w każ-
dej możliwości, ale prawie zawsze, co się u nich 
wyróżnia. Losowość, tak irytująca w wielu grach, 
tutaj praktycznie jest nieodczuwalna. Ponieważ 
karty są podzielone na talie, możemy swobodnie 

wybierać, czy chcemy dostać karty białe, nieru-
chomości, pomocników, a może gości. Zawsze 
też można wysyłać” chłopców na posyłki” po 
jawne karty i gościa-jokera.

W grze nie czuć klimatu wydawania pienię-
dzy, dzięki umiejscowieniu gry w epoce wikto-
riańskiej i świetnym grafikom, wprowadzającym 
atmosferę Anglii sprzed paru wieków . Ogólnie 
wydanie, jak przystało na Czechów, jest genial-
ne. Tekturowe banknociki, mnóstwo kart wy-
trzymujących niejedno wygięcie i trochę drewna 
do oznaczania gości i wartości domów. Jedynym 
minusem jest typowa dla „czeskiego prostokąta” 
(czyli gier wydanych w pudełku wielkości Gala-
xy Trucker, czy Space Alert) tekturowa wypraska, 
która składa się z kilku założonych na siebie 
elementów, pomiędzy którymi robią się szpary 
i elementy przesypują się z poszczególnych prze-
gródek. Ciągle dziwi mnie, jak to jest możliwe, 
że wydawcy potrafią stworzyć i wydać świetną 
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grę, a wypraski są często na bardzo słabym po-
ziomie.

Last Will to gra zdecydowanie godna polecenia. 
Nie wszystkim (ameritrashowcy, strzeżcie się!), 
nie zawsze, ale osoby lubujące się w grach eko-
nomicznych, szukające ciekawych, działających 
mechanik i czegoś nowego (w tym przypadku 
tematu) powinny wypróbować tę grę. Na pewno 
nie jest to tytuł, który będzie często wyciągany 
na stół, gdyż może się znudzić, ale na pewno raz 
na jakiś czas z przyjemnością ja, i mam nadzieję, 
że Wy, będę ją wyciągał i próbował wydać całą 
fortunę, jaką wygrałem w innych grach.

Plusy:
ciekawa rozgrywka i mechanizmy w grze »
przystępna – proste zasady, nie za długi  »
czas rozgrywki
świetne wydanie – mnóstwo elementów,  »
w tym drewnianych
dobra skalowalność »
klimat świata „angielskich dżentelmenów” »

Minusy:
czasami może się znudzić »
równie dobrze mogłaby to być gra o zara- »
bianiu

Dziękujemy wydawnictwu Czech Games Edition za 
udostępnienie egzemplarza gry do recenzji.

Tekst: Daniel „ScripterYoda” Oklesiński
Ilustracje: Daniel „ScripterYoda” Oklesiński
Redakcja: Grażyna „Fionaxxx” Zarzycka

Skomentuj ten tekst!

Tytuł: Last Will
Typ gry: strategiczna
Projektant: Vladimír Suchý
Ilustracje: Tomas Kucerovsky
Wydawca: Czech Games Edition
Data wydania: 2011
Liczba graczy: od 2 do 5
Wiek graczy: od 12 lat
Czas rozgrywki: 60 minut
Cena: ok. 150 zł

Ocena recenzenta: 8/10

http://planszowki.polter.pl/Last-Will-c24001
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Eclipse
Nowy świt dla galaktyki

Jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia było, aby część światowych hitów ukazała się w rodzi-
mym języku. Dziś powoli staje się standardem, że „gorące nowości” szybko pojawiają się u nas. 
Eclipse, które ukazało się nakładem Rebel.pl, jak do tej pory wydaje się największym gabarytami 
tytułem, który został opublikowany w języku Mickiewicza. Nowość z targów w Essen w rodzimym 
wydaniu na stołach polskich graczy – to rzeczywistość.

Eclipse to tytuł, który powodował ogromne emo-
cje i rozbudzał równie wielkie nadzieje wśród 
graczy na całym świecie na długo przed premie-
rą. Gra o budowaniu cywilizacji, do tego w ko-
smosie, w 30 minut rozgrywki przypadającej na 
jedną osobę – to brzmiało naprawdę ciekawie. Do 
tej pory tytuły, które oferowały epickie między-
galaktyczne zmagania trwały od 3 do nawet 12 
godzin! Eclipse ogromnie pobudziło apetyty gra-
czy, ale czy udało się im sprostać choć trochę?

Jak to wygląda?
Eclipse to jedna z tych gier, która posiada setki 
elementów i na początku przytłacza ich ilością 
posiadacza. Pełny opis komponentów (dostęp-
ny na stronie wydawcy) z pewnością zanudziłby 
czytelnika, dlatego warto od razu odpowiedzieć 
na pytanie: co z jakością wydania? Z tym jest już 
różnie. Eclipse to niestety kolejna wielka pozycja, 
której brak wypraski. Wydawca próbuje ratować 
sytuację, dodając duże woreczki strunowe na 
elementy gry. Komponentów jest jednak na tyle 
dużo, że przydadzą się dodatkowe opakowania 
na nie. Dla komfortowego grania niezbędne jest 
pudełko z przegródkami na żetony części stat-
ków – ich rozkładanie zajmuje lwią część setu-
pu. Część żetonów w czasie rozgrywki chowamy 
w woreczkach z materiału.

Elementy gry zrobione są z 5 materiałów. 
Pierwszy to plastik, z którego wykonane są stat-
ki kosmiczne. Materiał jest twardy i brak części, 
które możemy przypadkiem wygiąć. Szczegóło-
wość stoi na przyzwoitym poziomie, choć trochę 
brakuje do klasy Starcrafta czy Twilight Impe-
rium. Rodzaje statków bez problemu jesteśmy 
w stanie rozróżnić, choć w proporcjach do hek-
sów sektorów mogłyby być mniejsze (zwłaszcza 
krążowniki). Drugi z materiałów to gruby kar-
ton. Wszelkie żetony, znaczniki i heksy zrobiono 
właśnie z niego. Choć nieco ściera się na krawę-
dziach, powinien posłużyć w wielu rozgrywkach. 
Trzeci z materiałów to gruby papier czy też cien-
ka tektura (nieco większej gramatury niż szkol-
ny blok techniczny). I to niestety najsłabszy ele-
ment całej gry. Aż się prosi, aby plansze graczy 
(przenoszone częściej) i plansza zaopatrzenia 
(przemieszczana rzadziej) były wykonane z gru-
bego kartonu albo chociaż zalaminowane. Trze-
ba mocno uważać, aby nie wygiąć tych elemen-
tów Eclipse. Boki plansz dość szybko się ścierają 
i zaczynają rozwarstwiać. Czwartym materiałem 
jest drewno, z którego wykonano część znaczni-
ków. Tu wszystko jest w absolutnym porządku. 
Kształty są dobrze wycięte, a elementy równo-
miernie pomalowane. Na koniec zostały nam 

http://wydawnictwo.rebel.pl/x.php/6,305/Eclipse.html
http://wydawnictwo.rebel.pl/x.php/6,305/Eclipse.html
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kości w trzech kolorach. Porządnie wykonane – 
atutem są duże, wyraźne białe oczka.

Oprawa graficzna niewątpliwie oddaje klimat 
kosmicznych zmagań. Symbolika jest prosta, ale 
dzięki temu bardzo czytelna. Ilustracje można 
określić tylko jako przyzwoite. Na planszach gra-
czy niestety trudno odgadnąć czasami, jakim to 
kolorem zamierzamy zagrać. Do gry dołączono 
instrukcje w trzech językach, w tym polskim – 
napisane bardzo przystępnie i ilustrowane przy-
kładami. Do tego na ostatniej stronie zawarto 
streszczenie najważniejszych zasad.

Jak w to się gra?
Eclipse, jak na grę, która opowiada o epickim zma-
ganiu o wpływy w kosmosie, zasady ma o dziwo 
bardzo proste. Rozgrywka składa się z kolejnych 
rund, które dzielą się na 4 fazy.

Mechanika całej gry oparta jest o dyski wpły-
wu, których liczba zależy od posiadanej ilości 
pieniędzy. Im większym majątkiem dysponu-
jemy, tym więcej akcji jesteśmy w stanie wyko-
nać. W tym celu ściągamy dysk z pola wpływów 
i przenosimy na obszar odpowiednich czynności 
gry.

Faza akcji
Gracze, poczynając od tego, który spasował 
w ostatniej rundzie jako pierwszy, zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara podejmują kolejne 
akcje:

Eksploracja – należy wybrać nieodkryty  »
obszar obok heksa, na którym znajduje się 
statek lub dysk wpływów gracza, i dobrać 
płytkę z odpowiedniego stosu. Możemy ją 
dołożyć lub odrzucić (jednoznaczne ze spa-
sowaniem). Na odkrytym dysku (jeśli nie 
zawiera statku Starożytnych) możemy od 
razu umieścić jeden ze swoich dostępnych 
dysków wpływu.

Eclipse po polsku czy nie po polsku?

Gra posiada polską instrukcję i rodzimy opis na 
tyle pudełka. Wszystkie elementy gry jednak są 
w języku angielskim (w pudełku znajdziemy osobne 
pomoce z ich tłumaczeniem na język polski). Wy-
danie trójjęzyczne okazuje się w czasach kryzysu 
najbardziej opłacalnym przedsięwzięciem. Z jednej 
strony, gdy angielski jest językiem uniwersalnym, 
nie powinno to nikomu sprawiać kłopotu, z dru-
giej strony gra okazuje się nie w pełni niezależna 
językowo.
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Wpływy – pozwala przenieść do dwóch dys- »
ków wpływów z/na „planszę”.
Dyplomacja – polega na wzajemnym prze- »
kazaniu sobie żetonów ambasadorów z jed-
ną kostką populacji (i nieatakowaniu swo-
ich sektorów). Zwiększa to produkcję obu 
stron, a z drugiej strony daje też 1 punkt 
zwycięstwa (za żeton ambasadora)
Wynajdowanie – pozwala na wykupienie  »
jednego z dostępnych żetonów technolo-
gii (części statków, budowania statków lub 
technologii jednorazowych z natychmia-
stowym efektem)
Ulepszanie – zezwala umieścić na statku/ »
statkach do dwóch ulepszeń (czasem wcze-
śniej musimy wykupić odpowiednią tech-
nologię)
Budowanie – można zbudować do dwóch  »
statków (myśliwce, krążowniki, pancerniki 
lub bazy gwiezdne) lub budowli (orbitale 
i monolity)
Ruch – upoważnia do trzykrotnego prze- »
mieszczenia gwiezdnego statku. Można 
również przemieścić trzy pojazdy naraz 
albo wykorzystać trzy poruszenia w dowol-
nej innej kombinacji.
Reakcja – po spasowaniu, w następnej swo- »
jej turze można wykonać jedną z reakcji, 
czyli słabszą wersję ruchu (jeden statek 

jeden raz), budowania (jeden statek lub 
obiekt) lub ulepszenia (jedna część statku).

Faza Walki
Czymże byłoby podbijanie kosmosu bez epickich 
bitew. Walka w Eclipse oparta jest o rzuty kost-
kami przy uwzględnieniu modyfikatorów posia-
danych przez poszczególne nacje (wynikających 
z technologii, rasy czy artefaktów obcych). Bitwy 
odbywają się na heksach zgodnie z ich malejącą 
numeracją, a przy równej inicjatywie rozpoczyna 
„gospodarz”. Na początku rozstrzyga się ataki ra-
kietowe. Statki określonego typu strzelają razem 
w kolejności inicjatywy. Rzucamy tyloma kościa-
mi danego koloru, ile mamy odpowiednich dział 
– żeton technologii określa, jaki kolor zadaje ile 
obrażeń. Trafienie jest zawsze na 6 (6 oczek na 
kości to zawsze sukces, a 1 oczko to pudło). Ob-
rażenia odejmujemy od wartości kadłuba prze-
ciwnika. Po bitwie statki, które przetrwały star-
cie, odzyskują pełne zdrowie.

 Jako forma ataku rakiety wydają się najmoc-
niejsze. Jednak w Eclipse mamy bardzo dużo 
możliwości modyfikowania wyników rzutów. 
Losowość starcia, choć często nieobliczalna, 
w pełni oddaje klimat zmagań w kosmosie. Naj-
więcej zabawy jednak daje możliwość rozwijania 
schematów statków według własnego uznania. 
Sami decydujemy, o jakie ulepszenia pokusimy 
się dla naszego pojazdu. 
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Faza Utrzymania
W tym momencie gry porównujemy dochód pie-
niężny (najwyżej odkryte pole populacji z pie-
niędzmi) z kosztem wpływów (najwyższa odkry-
ta liczba na torze wpływów). Jeśli zarobiliśmy 
więcej lub wyszliśmy na zero, to bardzo dobrze, 
jeśli nie, musimy zwrócić odpowiednią ilość dys-
ków wpływu (a wraz z nimi kości zasobów), aby 
pokryć różnicę. Potem przesuwamy znaczniki 
zasobów na odpowiednich dla nich torach.

Bardzo ciekawie, a jednocześnie przystępnie 
zastosowano mechanikę kości zasobów. Gdy 
podbijamy kolejny sektor kosmosu, możemy 
ściągnąć z odpowiednich pól populacji na swojej 
planszy kostki i przemieścić je do nowego sek-
tora. Jesteśmy ograniczeni liczbą trzech statków 
kolonizacyjnych – jeden pojazd to możliwość do-
stawienia jednego „drewienka” – na turę. W ten 
sposób odsłaniamy kolejne liczby, które zwięk-
szają nam pule dostępnych surowców (nauka, 
materiały i pieniądze) na kolejne rundy gry. Po-
siadane surowce możemy też wymieniać w sto-
sunku 2:1 dla podstawowych ludzkich ras.

Faza Czyszczenia
Dobieramy kolejne żetony technologii (to bar-
dzo emocjonująca chwila, gdy oczekujemy na 
odpowiednie płytki – a one się nie pokazują lub 
zabiera nam je gracz, który był pierwszy w ko-
lejce). Zwracamy użyte dyski z pól akcji na tor 
wpływów. I w końcu przesuwamy znacznik tur 
o jeden krok do przodu.

Jak się wygrywa?
Podbijanie galaktyki jest niezwykle emocjonu-
jące samo w sobie, ale Eclipse to gra o punkty 
zwycięstwa. Możemy je zdobyć za żetony repu-
tacji, które otrzymujemy za udział i wyniki w bi-
twach. Punktują też żetony ambasadorów, które 
dostępne są w grach na 4 do 6 osób. Opłaca się 
również ekspansja w głąb kosmosu, gdyż każdy 

heks, na którym mamy dysk pod koniec gry, to 
dodatkowe punkty. Statki Starożytnych strzegą 
zawsze żetonów odkryć, które niewykorzystane 
dają ekstra bonusy. Postęp na torze technologii, 
premie ras i monolity na kontrolowanych obsza-
rach kosmosu to kolejna możliwość na zdoby-
cie punktów. Ale to nie wszystko. Tych, którzy 
nie szanują zasad dyplomacji czeka kara – karta 
zdrajcy. Niezbyt przyjemny „prezent” – punkty 
ujemne. 

Dla kogo ta gra?
Eclipse ma swoją własną historię świata, choć 
nie tak rozbudowaną jak choćby w Starcrafcie. 
Niestety setting ma swoje dziury (dlaczego pre-
kursorzy wszystkich ras, czyli Starożytni, są tak 
słabi?). Jakość wykonania także pozostawia wie-
le do życzenia (zwłaszcza plansze graczy i osią-
gnięć), a do tytułów pokroju Twilight Imperium 
sporo jeszcze brakuje. Największą zaletą Eclipse 
jest jednak ogromna grywalność i stosunkowo 
niski czas rozgrywki w porównaniu do ogromu 
możliwości, jakie oferuje.

Choć do mitycznych 30 minut na gracza sporo 
brakuje, to zabawa jest na tyle wciągająca, że nie 
sposób się znudzić. Do tego stosunkowo proste 
zasady powodują, że Eclipse to chyba największy 
hit minionych targów w Essen. Niedoróbki gry 
można złożyć na karb niedoświadczenia młode-
go, fińskiego wydawnictwa, a tytuł polecić każ-
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demu, kto chciałby podbijać kosmos z epickim 
rozmachem w krótkim czasie i w grze średniej 
ciężkości. Grę polecam jeśli nie kupić – to na 
pewno spróbować!

Plusy:
stosunkowo krótki czas rozgrywki »
ogromna grywalność »
mechanika dysków wpływu i kości popula- »
cji
rozbudowa własnych statków »
klimat podboju kosmosu »
mechanika bitew »

Minusy:
wykonanie mogłoby być prawdziwie epic- »
kie
kto wymyślił tak słaby materiał dla plansz  »
graczy i zaopatrzenia?
za mało potężni Starożytni »
można było popracować jeszcze nad fabułą  »
gry

Dziękujemy  Wydawnictwu Rebel.pl za udostępnie-
nie gry do recenzji.

Tekst: Artur „GoldenDragon” Jaskólski
Ilustracje: Artur „GoldenDragon” Jaskólski
Redakcja: Joanna „Senthe” Falkowska

Skomentuj ten tekst!
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Drako
Trzech na jednego

Adam Kałuża to autor dobrze znany polskim fanom planszówek. Jego gry posiada-
ją zwykle proste i logiczne zasady, pozwalające bawić się nawet najmłodszym, ale 
jednocześnie zmuszające do główkowania w mniejszym lub większym stopniu. Takie 
były Kraby i Hooop!, wydane przez Grannę jako gry dla dzieci, taki był abstrakcyjny 
Qubix. Dopiero w K2 autor odszedł nieco od prostoty zasad na rzecz klimatycz-
nej rozgrywki, nadal dbając jednak o balans i mechaniczną poprawność. W Drako 
również udało mu się odnaleźć złoty środek między tematem, mechaniką, a stopniem 
trudności gry.

W skóry i łuski odziani
W niedużym pudełku typowego rozmiaru znaj-
dziemy planszę, plansze graczy, karty, znacz-
niki i figurki. Opakowanie, jak to często bywa, 
zawiera głównie powietrze. Plansze i znaczniki 
są wykonane z kartonu należytej grubości, zaś 
karty małe i poręczne. Jakość figurek nie budzi 
zastrzeżeń – są to śliczne małe cuda, przedsta-
wiające z niezwykłą dbałością o detale postacie 
krasnoludów i smoka. Plastik, z którego je wy-
konano, nie poddał się wielu próbom połamania 
lub wygięcia. 

Grafika na planszy jest ciemnozielona i sto-
nowana – pomaga wczuć się w klimat, nie roz-
praszając podczas rozgrywki. Ilustracje na kar-
tach i pudełku również wpisują się w konwencję 
sztampowej historii fantasy. Całość wykonania 
zasługuje na piątkę z plusem za niezniszczal-
ność.

A nie mogli mu podłożyć owcy?
Podobno we wczesnej fazie tworzenia gry wymy-
ślona przez autora historia głosiła, iż krasnoludy 
pragną zabić smoka, by wykorzystać jego serce 
jako lekarstwo dla chorego króla. W tej wersji 

smok był tylko nieszczęsnym, napastowanym 
stworzeniem, broniącym swego życia. Dopiero 
później fluff zmieniono, by opowiedzieć typową 
bajkę o smoku palącym wioski i krwawej zemście 
na potworze.

Tak czy owak cel krasnoludów nie zmienił się 
i jest bardzo konkretny – zabić bestię, zdobyć 
wieczną chwałę. Celem smoka zaś jest, oczywi-
ście, nie dać się zabić i uciec z kotlinki, w któ-
rej przyszło mu walczyć – co sprowadza się do 
odczekania, aż w talii krasnoludów skończą się 
karty (lub też, w mniej prawdopodobnej wersji, 
zagryzienia „wrednych kurdupli”).

Różne cele, skład talii, w końcu inna ilość figu-
rek na planszy i ich specjalne zdolności wymu-
szają na graczach granie w diametralnie różny 
sposób, co przekłada się na wydłużenie żywot-
ności tytułu i zwiększenie radości z poznawania 
odmiennych strategii.

Prosty, ale nie prostacki
Zasady gry można streścić w pięć minut. Każdy 
gracz w swojej turze wykonuje dwie akcje: dobra-
nie kart lub wykorzystanie jednej z nich. Zagra-
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nie karty z konkretnym symbolem pozwala na 
przemieszczenie figurki po planszy, zaatakowa-
nie przeciwnika na sąsiednim polu lub użycie in-
nej zdolności, takiej jak zionięcie ogniem u smo-
ka czy sieć u krasnoludów. Skutków ataku można 
uniknąć, odrzucając kartę obrony. 

Krasnoludy są trzy, każdy z inną zdolnością. 
Morin potrafi strzelać do smoka z kuszy, Brald 
raz na grę wpada w szał bojowy, co daje dodatko-
wą akcję, zaś Urpen umie zarzucić na smoka sieć, 
uniemożliwiającą mu przemieszczanie się. Smok 
z kolei potrafi zionąć ogniem, zadając obrażenia 
krasnoludom ustawionym w jednej linii, a także 
latać, czyli momentalnie przemieścić się na do-
wolne pole planszy.

Problemem dla grającego smokiem jest przede 
wszystkim bronienie się przed atakami i ucieka-
nie jak najdalej od krasnoludów. Próby ofensy-
wy, a przede wszystkim wchodzenie w zwarcie, 
okazują się dla niego zwykle zabójcze. Z drugiej 
strony, sieć może mu skutecznie uprzykrzyć ży-
cie, więc może warto np. spróbować zabić sie-

ciarza, by ułatwić sobie unikanie ataków? Lub 
zamordować kusznika i patrzeć, jak przeciwnik 
bezsilnie odrzuca karty strzałów?

Odpowiednikiem zabijania krasnoludów 
z pewnymi umiejętnościami jest przydzielanie 
obrażeń zadanych smokowi. Pierwsze cztery 
punkty absorbuje jego naturalny pancerz, zaś 
późniejsze można wykorzystać, by odebrać mu 
umiejętność latania, chodzenia czy zionięcia 
ogniem. Warto zauważyć, iż punktów wytrzy-
małości wielki gad posiada naprawdę niewiele 
i każde najmniejsze uszkodzenie jest dla niego 
bardzo bolesne.

Krasnoludy przede wszystkim starają się za-
bić smoka, nie zważając na własne rany, co może 
się okazać trudne ze względu na ruchliwość ga-
dziny i ograniczoną w końcu własną wytrzyma-
łość. Zdarzają się sytuacje, gdy krasnoludy tylko 
drepczą po planszy za smokiem przelatującym 
z jednego jej końca na drugi. A talia chudnie...

Tutaj należy powiedzieć, iż w rozgrywki często 
wkrada się irytująca losowość, niepozwalająca 
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wykonać tego jednego, kluczowego ruchu. I o ile 
o balansie samych talii można powiedzieć wie-
le dobrego – są zaprojektowane tak, by gra nie 
skończyła się zbyt szybko, a zwycięstwo wisiało 
na włosku – o tyle czasem dociąg kart powodu-
je załamanie. Mimo użycia dwóch symboli (do 
wyboru) na jednej karcie, bywają one za mało 
wszechstronne i uniemożliwiają sensowne pla-
nowanie.

Szybki smok do zadań specjalnych
Dwie akcje w turze wykonuje się błyskawicznie, 
a downtime w zasadzie nie istnieje. Gra zwykle 
upływa szybko i przyjemnie na nieprzesadnym 
kombinowaniu. Z drugiej strony, nie jest to pozy-
cja pozbawiona swojej logiki i całkowicie losowa 
– czasem wymaga subtelnego wyczucia sytuacji 
i szacowania szans na dociąg rzadkiej karty czy 
na powodzenie ataku na podstawie znajomości 
talii oraz ilości kart na ręce przeciwnika. W pew-
nym sensie jest to gra blefu i zastanawiania się 
z pokerową twarzą, „co zrobić, żeby przeciwnik 
myślał, że mam na ręce coś groźnego”.

Dzięki krótkiemu czasowi rozgrywki i nie-
skomplikowanym zasadom Drako można użyć 
jako „odświeżającego” fillera między cięższymi 
tytułami, a tematyka powinna skłonić do gry 
dzieci i młodzież, zaczytujące się literaturą fan-
tasy. Dwie frakcje do wyboru dodatkowo zwięk-

szają replayability tytułu. Nie wspominając o fi-
gurkach, które nie dość, że kuszą do grania, to 
jeszcze zapraszają do pomalowania. Z drugiej 
strony, cena, jak na porządnie wykonaną, lecz 
jednak krótką grę, wydaje się nieco za wysoka. 
Jej przyjemna lekkość może też stać się nużąca 
i zniechęcająca do jednak dość losowych zmagań.

Drako mogę polecić przede wszystkim jako 
gateway rodzicom grającym z nieco starszymi 
dziećmi czy na prezent dla nastolatka, a także 
geekom, którym przyda się elegancko skonstru-
owany przerywnik między poważniejszymi ba-
taliami.

Plusy:
dwie całkowicie różne strategie »
 krótki czas rozgrywki »
proste zasady »
świetne wykonanie »
klimat »

Minusy:
losowość »
wydaje się niewymagająca i może się znu- »
dzić
cena »

Dziękujemy sklepowi Rebel za udostępnienie gry do 
recenzji.

Tytuł: Drako
Typ gry: gra strategiczna
Projektant: Adam Kałuża
Ilustracje: Jarek Nocoń
Wydawca: REBEL.pl
Data wydania: 2011
Liczba graczy: 2 osoby
Czas rozgrywki: ok. 30 minut

Ocena recenzenta: 8/10

Autor: Joanna „Senthe” Falkowska
Redakcja: Artur „GoldenDragon” Jaskólski
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Magicowy RPG
czyli SceNtriCowy deck do EDH

Czymże jest format Commander? Otóż, dotyczy 
on rozgrywki z dużym nastawieniem na grę to-
warzyską (choć odkąd EDH zdobył większą po-
pularność, coraz częściej składane konstrukcje 
są prawdziwymi maszynami zdolnymi do szyb-
kiego niszczenia przeciwników), w której zostały 
troszkę zmienione reguły składania decków:

Centralną postacią talii jest tzw. generał  »
(commander). Musi on być legendarnym 
stworem, a w dodatku jego wybór mocno 

Ostatnimi czasy... No, może nawet nie ostatnimi, gdyż ten trend trwa już od dłuższego czasu, tym nie-
mniej „ostatnimi czasy” brzmi ładnie i bajkowo. W każdym razie, ostatnimi czasy coraz większą popu-
larność wśród braci magicowych (a przynajmniej niektórych środowisk) zdobywa format, który przez 
Wizardów został nazwany Commanderem, a przez samych graczy (notabene twórców tego typu rozgryw-
ki, bo to zwyczajnie fanowy pomysł) – Elder Dragon Highlander, czyli w skrócie EDH. Na początku od 
razu nadmienię, że obu terminów (Commander oraz EDH) będę używał zamiennie, gdyż de facto znaczą 
one to samo.

wpływa na sam kształt spisu i nie mówię tu 
o jego samych zdolnościach i „mocy”. Z po-
jęciem generała wiąże się termin color iden-
tity, w którym muszą się mieścić wszystkie 
karty znajdujące się w talii. Color identity 
to zbiór wszystkich kolorów, które znajdu-
ją się na karcie z wybranym legendarnym 
stworem. Dotyczy to zarówno kosztu rzu-
cenia stwora jak i kolorów występujących 
w tekście jego zdolności (np. color identi-
ty Rhys the Exiled to BG). Wszystkie karty 
w talii muszą zawierać się w color identity 
generała i nie mogą zawierać (ani w kosz-
cie rzucenia ani w tekście) żadnego koloru 
many nieznajdującego się w color identity. 
Przykładowo – jeśli generałem jest Dari-
gaaz, the Igniter (color identity to BRG), to 
w talii nie może znaleźć Thrill of the Hunt, 
który – choć jest zielonym czarem – zawiera 
w tekście symbol białej many.
Talia ma 100 kart, przy czym wszystkie  »
karty (za wyjątkiem basic landów) mogą 
być tylko i wyłącznie w jednej sztuce (sytu-
acje takie jak Relentless Rats zależą bardziej 
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od umówienia się z innymi graczami). Do 
tych 100 kart zalicza się także generał, któ-
ry jednak na początku gry jest wyjmowany 
z biblioteki – o tym jednak za chwilę.
 Talia nie może w żaden sposób generować  »
many spoza color identity. Jeśli tak miało-
by się stać w jakikolwiek sposób, zamiast 
niedozwolonego koloru jest przyjmowana 
mana bezkolorowa. Nadal można jednak 
(choć to również zależy od ustaleń między 
graczami) można używać kart, które po-
zwalają wyszukać basic land dający kolor, 
którego teoretycznie nie możemy mieć, na 
przykład nasze color identity to UBR, ale na-
sza Arid Mesa ma w tekście zarówno „Moun-
tain” i „Plains”. Równin oczywiście w żaden 
sposób nie znajdziemy, ale to nie zmienia 
faktu, że Mesą możemy grać w talii UBR.

Jak widzicie, używam nagminnie angielskiego 
terminu „color identity” (właściwie powinno być 
„colour identity”, ale już się nie czepiajmy). Nie 
ma jednak chyba dobrego polskiego odpowied-
nika, a „tożsamość kolorystyczna” nie brzmi 
według mnie za dobrze. Lepszy już chyba był-
by „zbiór dostępnych kolorów” albo po prostu 
„zbiór kolorów”. Pozwólcie jednak, że będę nadal 
używał tego pierwszego.

Teraz trochę na temat rozgrywki
Jak już wspomniałem wcześniej, na początku 
wyjmujemy naszego generała z talii i kładzie-
my go w strefie zwanej Command Zone. Możemy 
podczas rozgrywki zagrywać stamtąd naszego 
Commandera, jest to więc wirtualne przedłuże-
nie naszej ręki. Mało tego – jeśli jakaś sytuacja 
w grze spowodowałaby, że nasz generał znalazł-
by się w grobie lub poza grą (Exile Zone), możemy 
zamiast tego powrócić naszego legendarnego 
dzióbka z powrotem do Command Zone. Jed-
nak jest mały szkopuł – każde zagranie generała 
z Command Zone poza pierwszym jest o 2 many 
droższe, czyli zagrywając z niej Niv-Mizzet, the 

Firemind po raz pierwszy płacimy 2UURR, ale 
jeśli nasz Smok zginie, trafi do Command Zone 
(nie znoszę się powtarzać w zdaniu, ale tutaj 
muszę) i będziemy chcieli ponownie go zagrać. 
Zapłacimy 4UURR. A potem 6UURR. A później 
8UURR. A następnie gra się pewnie skończy.

Zaczynamy z 40 punktami życia i sposób 
wygrywania i przegrywania rozgrywki się nie 
zmienia. No, może nie całkiem, dochodzi jeden 
sposób na przegranie – jeśli jakiś generał (jeden) 
zada nam 21 punktów obrażeń w walce (czyli ob-
rażenia ze zdolności Niv-Mizzeta się nie liczą), to 
automatycznie ponosimy klęskę.

Mulligany są przeprowadzane normalnie, choć 
można też przyjąć tzw. Partial Paris. 

Wyrzucamy część (niekoniecznie wszyst-
kie) kart z naszej ręki z gry, dociągamy o jeden 
mniej, a wcześniej wyrzucone wtasowujemy do 
biblioteki. Trzeba tutaj przy tym wspomnieć, że 
tasowanie 99-kartowego decka nie jest bardzo 
przyjemne, na szczęście wraz z upływem czasu 
jest coraz lepiej. Co zresztą mają powiedzieć oso-
by pilotujące normalne decki oparte na Battle of 
Wits w rzeczywistości…

Zasada legendarności nadal obowiązuje – jeśli 
w grze znajdą się dwie legendy o tej samej na-
zwie, obie karty schodzą ze stołu. Tyczy się to 
zarówno konfiguracji zwykłej legendy (będącej 
elementem talii) z generałem, dwóch generałów 
czy dwóch zwykłych legend – w decku, oprócz 
oczywiście naszego generała, możemy mieć rów-
nież inne legendy, nic nie stoi na przeszkodzie 
(poza legend rule).

No dobrze, to pigułka wiedzy związana z gra-
niem EDH. Więcej informacji znajdziecie na 
pseudooficjalnej stronie tego formatu – MTG-
Commander.net. Jest tam też lista propono-
wanych banów, bo trzeba przyznać, że niektóre 
karty w Commanderze są piekielnie silne. Zważ-
cie jednak na słówko „proponowane” – ponieważ 
to format towarzyski, dokładniejsze reguły obo-

http://mtgcommander.net/rules.php
http://mtgcommander.net/rules.php
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wiązujące podczas budowy talii i w grze powinny 
być ustalane w gronie znajomych, aby było im 
jak najdogodniej i przyjemniej. A czym cechują 
się gry w tym formacie?

Każda gra i talia jest inna. Pojedyncze karty 
sprawiają, że nie zawsze możemy liczyć na te 
same karty co grę. Dodatkowo, dostępna pula 
kart (można grać praktycznie wszystkim poza 
kartami lokalnie zbanowanymi i jakimiś „dziwa-
kami”) sprawia, że prawie niemożliwe jest, aby 
dwóch graczy, mając nawet tego samego genera-
ła, dysponowało identycznymi deckami. To spra-
wia, że czujemy się niejako bardziej powiązani 
z naszą talią, generałem, gdyż wiemy, że to na-
sza konstrukcja i my dobieraliśmy odpowiednie 
składniki do naszej machiny. Dlatego lubię po-
równywać EDH do „magicowego RPG” – docho-
dzi tutaj też atmosfera, jaka unosi się podczas 
epickiej rozgrywki, zwłaszcza w parę osób. Nie 
wspomniałem o tym wcześniej, ale EDH jest do-
bre zarówno w 1 na 1, ale też w rozgrywce wielo-
osobowej, co stwarza duże pole do popisu dla np. 
dyplomacji. To była zresztą pierwsza cecha jaka 
sprawiła, że znowu z dwoma kolegami z mojego 
miasta (pozdrawiam ich serdecznie) powrócili-
śmy do Magica na żywo. To prawie jak sesja RPG 
– nasze rozgrywki zwykle trwają 1,5–2,5 godzi-
ny, a przez ten czas jest co najmniej kilkanaście 
zwrotów akcji i przewagi na stole.

Wspomniałem o puli kart – cechą EDH jest też 
to, że często w użyciu są tutaj crapy, na których 
dawno postawiliśmy krzyżyk i chcieliśmy wyko-
rzystać jako zakładki do książki. Niektóre karty 
są wręcz stworzone do rozgrywki wieloosobowej 
czy decków z pojedynczymi kopiami. Niestety, 
jest tutaj też pewien efekt uboczny – crapy, które 
kiedyś kupilibyśmy za parę groszy, po odkryciu 
ich mocy w Commanderze czasami stają się nieco 
droższe.

Ponieważ trudno jest zawsze dobrać to, co 
chcemy, talie EDH cechują się sporą liczbą do-
ciągów i tutorów, aby zmaksymalizować szanse 

na wykonanie naszego gameplanu. Zależy to też 
oczywiście od konstrukcji talii – jak wszystko.

 Commander to format, w którym stosunkowo 
często dochodzi do zagrywania spektakularnych 
czarów kosztujących tyle many, że rzadko spoty-
ka się je podczas normalnej rozgrywki. Pomaga 
tutaj potężna akceleracja – prawie każda talia 
do EDH ma nawet do kilkunastu kart przyspie-
szających pozyskiwanie many czy wyszukiwanie 
lądów.

Jeśli gramy w kilka osób, z łatwością możemy 
sobie wyobrazić, że zwykle permanentów na sto-
le będzie co niemiara (zresztą co chwilę mamy 
problem ze zbyt małą powierzchnią na naszą 
grę – chyba trzeba kupić specjalny stół do Com-
mandera). Dlatego sporo decków zaopatruje się 
również we wszelki mass removal, aby jednym 
machnięciem zresetować stół i pozbyć się zagro-
żenia. Prawda, że takie dobre karty zwykle są 
drogie, ale spokojnie znajdziemy również tańsze 
odpowiedniki.

W gronie przyjaciół możemy ustalić dodat-
kowe osiągnięcia (achievments), których zdoby-
cie będzie się wiązało z poklaskiem i łaskawym 
okiem mdlejących niewiast na osiedlu (a dla ko-
biet-graczy z łaskawym okiem mdlejących przy-
stojniaków na osiedlu). Tak poważnie, to może 
to być na przykład posiadanie 30 permanentów 
w jednej chwili w grze, atak 10 stworami, zdo-
bycie 100 życia czy inne, dość widowiskowe sy-
tuacje. Nie jest to obowiązek, raczej dodatkowa 
mobilizacja i sprawdzenie się naszych talii. 

Wspomniałem wcześniej o cenie kart. Wielu 
ludzi zwraca uwagę, że jest to dość duży pro-
blem, bo mamy te 100 miejsc do zapełnienia, 
w dodatku różnymi karcioszkami. Uważam 
jednak, że jest to wspaniały format, jeśli mamy 
sporo niepotrzebnych kartoników i nie wiemy 
co z tym zrobić, co sprawia, że jesteśmy w stanie 
złożyć deck za śmieszne pieniądze. Nawet, jeśli 
okaże się, że jednak wypadałoby coś dokupić, nie 
trzeba wydawać fortuny na całe komplety kart 
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– tutaj mamy do czynienia z pojedynczymi sztu-
kami, więc wystarczy dokupić jedną kopię np. 
Wrath of God. A tu już wygląda znacznie lepiej 
niż chociażby dokupowanie kompletu Primeval 
Titan-ów do Valakuta.

Decki cały czas ulegają modyfikacji, nawet, jeśli 
wydaje nam się, że mamy optymalny spis jak na 
potrzeby środowiska. Jest to efekt, który zauwa-
żyłem podczas wielu tygodni gry z moimi znajo-
mymi. Po każdej takiej sesji musiałem siadać nad 
klaserem i patrzeć, jakie odpowiedzi mogę przy-
szykować na ich propozycje. Po modyfikacji dec-
ka spotykaliśmy się na kolejnej rozgrywce i oka-
zało się, że teraz ciężar rozgrywki przeniósł się 
w zupełnie inne rejony, w efekcie czego znowu 
trzeba było dostosować własny spis. To wbrew 
pozorom nie jest męczące – zmusza do kombino-
wania, zastanawiania się, obmyślania strategii 
i to jest piękne. Przynajmniej ta gra i talie „żyją” 
i tak szybko nie wygasną. A nuż ktoś z kolegów 
zmieni generała i zupełnie przewróci się jego co-
lor identity? A może to my zaskoczymy niekon-

wencjonalną konstrukcją decka? Możliwości jest 
mnóstwo i wydanie 1000 zł na topy nie sprawi, 
że możemy czuć się zawsze zwycięzcą.

Nadmienię również, że jeśli ktoś chciałby za-
cząć przygodę z EDH, a nie ma takiej puli kart 
lub legend, aby coś samemu złożyć, Wizards of 

the Coast jakiś czas temu wypuściło pięć prekon-
struowanych Commander Decków, kosztujących 
około 100 zł lub poniżej. Myślę, że to dla kilku 
graczy może to być opcja warta rozważania – spi-
sy decków znajdziecie tutaj.

Sami w swoim gronie tworzyliśmy jednak talie 
z własnej puli kart i dopiero po rozegraniu 3–4 
rozgrywek część z nas zamówiła „posiłki z ze-
wnątrz” za bardzo niewielkie kwoty. Podstawę 
jednak stanowią nasze zbiory, którymi się wza-
jemnie wymieniamy, dlatego też w talii, którą 
przedstawię, nie znajdzie być może paru oczywi-
stych kart (jak np. Future Sight), gdyż ich po pro-
stu nie mamy. To też oczywiście zależy od śro-
dowiska, bo wraz z rozwojem EDH w Polsce i na 
świecie niektórzy budują naprawdę mordercze 
konstrukcje, ale jednak czynnik funu – w więk-
szej czy mniejszej formie – zawsze pozostaje.

Po powiedzeniu sobie „buduję deck” wziąłem 
więc mój klaser i zabrałem się za szukanie legen-
darnych stworów. Zbyt dużo ich nie znalazłem, 
ale to wystarczyło:

Jak widać, tylko trzech potencjalnych gene-
rałów znalazło się w moim zasięgu. Z miejsca 
odpadł Tivadar, który jest świetną kartą side-
boardową przeciwko Goblinom i czerwonemu 
kolorowi, ale jest jednokolorowy, a ponadto nie 
miałem tak wielu dobrych białych kart, aby talia 

Tolsimir Wolfblood, Tivadar of Thorn, Numot, the Devastator

http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/arcana/732
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była efektywna. Tolsimir byłby już znacznie cie-
kawszy, bo jest dwukolorowy i podbija statystyki 
naszych stworów. Wymagałby on jednak agre-
sywnej konstrukcji, a ja jestem miłośnikiem kon-
troli oraz spokojnego opanowywania sytuacji na 
stole. Ponadto, z racji grania w przeszłości UWR 
Scepterem czy innymi kontrolami, w moim klase-
rze znalazło się sporo dobrych kart niebieskich, 
białych i czerwonych. W związku z tym, uzna-
łem, iż najlepszym generałem, prezentującym 
przy tym największą moc z całej trójki, będzie 
Numot. Nie jest jednak to mój wymarzony wy-
bór – jeśli chciałbym nadal skupić się na zesta-
wie biało-niebiesko-czerwonym, mam jeszcze do 
dyspozycji (w ogólności) dwie legendy z dodatku 
Commander – Ruhan of the Fomori orazZedruu the 
Greathearted (plus oczywiście pięciokolorowe le-
gendy, ale tych na razie nie liczę). Obie są moim 
zdaniem lepsze od Numota – Ruhan narzuca spo-
re tempo na początku, aczkolwiek może być czę-
sto celem ataków, przez co jego kolejne wysta-
wienie byłoby już znacznie trudniejsze. Zedruu 
wymaga natomiast specyficznej konstrukcji, 
na którą póki co nie chcę się decydować, zatem 
chwilowo zostanę przy Numocie. 

Po wyborze generała przyszedł czas na kon-
struowanie talii. Nie chcę tutaj przedstawiać 
całej historii talii, gdyż byłoby to troszkę nudne 
i niepotrzebne. Zamiast tego wolę się skupić na 
obecnym kształcie, a także wymienić parę alter-
natywnych wyborów, które miałem do dyspozy-
cji, ale z nich zrezygnowałem. Przy numerowaniu 
kart zastosuję numerację od 1 do 99, aby łatwiej 
się czytało – numer 100 zarezerwowany jest dla 
Numota, od którego jednak zacznę opis.

(Poniżej znajduje się jedynie spis talii, opis 
wszystkich kart dostępny jest w pełnym artyku-
le, pod tym adresem.
100 Numot, the Devastator
1-13 Island (13)
14-25 Plains (12)

26-28 Mountain (3)
29 City of Brass
30 Boros Garrison
31 Misty Rainforest
32 Terramorphic Expanse
33 Esper Panorama
34 Bant Panorama
35 Blinkmoth Nexus
36 Stalking Stones
37 Strip Mine
38 Expedition Map
39 Wayfarer’s Bauble
40 Armillary Sphere
41 Azorius Signet
42 Izzet Signet
43 Fieldmist Borderpost
44 Khalni Gem 
45 Solemn Simulacrum
46 Dreamstone Hedron
47 Lightning Bolt
48 Skullclamp
49 Fire//Ice
50 Jilt
51 Disenchant
52 Devouring Light
53 Excommunicate  
54 Vengeance
55 Flametongue Kavu
56 Blaze
57 Magus of the Disk
58 Scourglass
59 Planar Cleansing
60 Mass Calcify 
61 Muzzle
62 Temporal Isolation
63 Journey to Nowhere
64 Oblivion Ring
65 Sandskin
66 Paralyzing Grasp
67 Faith’s Fetters
68 Magus of the Moat
69 Gwafa Hazid, Profiteer

http://karcianki.polter.pl/Magicowy-RPG-c23909
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70 Negate
71 Counterspell
72 Cancel
73 Time Stop 
74 Plumeveil
75 Mulldrifter
76 Turnabout
77 Breath of Life
78 Mind Control
79 Volition Reins
80 Ancestral Vision
81 Courier’s Capsule
82 Candles of Leng
83 Oblation
84 Fact or Fiction
85 Foresee
86 Tidings
87 Kiss of the Amesha 
88 Merchant Scroll
89 Fabricate
90 Crystal Ball
91 Lightning Angel 
92 Conqueror’s Pledge 
93 Firemane Angel 
94 Cerulean Sphinx 
95 Sphinx of Jwar Isle 
96 Sharding Sphinx 
97 Bogardan Hellkite 
98 Inkwell Leviathan 
99 General’s Kabuto 

Czytając opisy i wyjaśnienia dotyczące po-
szczególnych kart, macie już mniej więcej ro-
zeznanie jak ta talia działa. Nie jest ona aż tak 
synergiczna jak mogłaby być ani aż tak bardzo 
kontrolna. Opiera się ona przede wszystkim na 
przetrwaniu paru pierwszych kolejek (co nie 
jest trudne w EDH) i czekaniu na zagrożenia 
przeciwnika, które traktujemy naszymi kartami 
więziennymi typu Oblivion Ring, removalem czy 
Gwafą Hazid. Jeśli właśnie Hazid i/lub Moat dość 
wcześniej nam dojdą, jesteśmy w domu – może-

my spokojnie rozdzielać karty na stole (metafo-
rycznie) i czekać na nasze zagrożenia. 

Problem jest jednak taki, że rywal również 
dysponuje removalem, aby sprzątnąć nasze blo-
kery – wtedy mamy do dyspozycji mass removal, 
bounce, kontry lub inne sposoby na radzenie so-
bie z przeciwnościami losu. Niestety, to najsłab-
sze ogniwo tej talii, ale jak już mówiłem – skła-
dam z tego, co akurat posiadam. Także my jednak 
mamy pewne stwory, które same z siebie potra-
fią siać postrach i skupić na sobie uwagę rywala. 
Jest to na pewno szybkomnożący się Sharding 
Sphinx, potężny Inkwell Leviathan czy Bogardan 
Hellkite. Zawsze można też sięgnąć po Numota, 
choć rzadko to robię ze względu na konieczność 
późniejszego dopłacania many za jego ponowne 
zagranie – to jednak tylko moje widzimisię i tak 
naprawdę Numota również można zaliczyć do 
wielkich zagrożeń.

Oczywiście, jak już wiele razy wspomniałem, 
nie jest tak, że ten spis wykrystalizował się od 
razu i jest już stały – wspomnę też krótko o paru 
ciekawszych kartach, które miały swoje pięć mi-
nut lub cyklicznie powracają, zależnie od kształ-
tu talii oponentów.

Soul’s Fire »  – ponieważ nasze stwory są dość 
wielkie, można je wykorzystać do zgładze-
nia wrogich stworów tą kartą. Niestety, ta 
opcja nie była aż tak sycąca, abym dalej to 
trzymał, choć kto wie, czy nie wróci.
Suffocating Blast »  – kolejna kontra, która 
w dodatku może zadać 3 obrażenia. Nieste-
ty, rzadko kiedy te obrażenia realnie zadają 
ból rywalowi, a koszt na samą kontrę jest 
ciut zbyt duży.
Thoughtcast »  – w swoim czasie, z braku lep-
szego drawu i obecności paru artefaktów, 
Thoughtcast był grany. Artefaktów jednak 
nie ma aż tak dużo, aby nadal go trzymać.
Pyromatics »  – początkowo myślałem, że wiel-
kie połacie many dadzą nam dużo możliwo-
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ści w wykorzystaniu tej karty. Niestety, my-
liłem się – nie mamy aż takiej ilości many.
Master Warcraft »  – gdyby nasza talia bardziej 
opierałaby się na naporze – być może War-
craft były dobry. A tak jest tylko świetną grą 
RTS i składową słynnego MMORPG i TCG.
Lore Broker »  – group effect, tak bardzo lubia-
ny w EDH, nie znalazł jednak tutaj zastoso-
wania. Tym niemniej nie jest to głupia karta 
i w odpowiednim zestawieniu może stano-
wić ciekawy dociąg i odciąg dla rywali.
Hammer Mage »  – początkowo myślałem, że 
natknę się na więcej artefaktów, ale myli-
łem się – w innym przypadku ten stwór na-
prawdę nie jest warty miejsca.
Rod of Ruin »  – alternatywne win condition, 
bardzo powolne, ale stałe niczym lokata 
w pewnych bankach. Okazało się jednak za 
słabe, aby jeszcze być w setce.
Stasis Cell »  – kolejny prison, jednak ciut za 
drogi, choć mimo wszystko lepszy od Pa-
ralyzing Grasp, z uwagi na to, że można go 
przenosić w razie potrzeby. Karta ze statu-
sem „być może wrócę do talii”.
Tibor and Lumia »  – gdybyśmy kładli większy 
nacisk na rzucanie niebieskich i czerwonych 
zaklęć, być może Tibor i Lumia znaleźliby 
się w decku. W momencie jednak, kiedy tak 
silnie do głosu dochodzi biały, a my przez 
większość czasu czekamy, nie ma sensu.
It That Betrays »  – potężny stwór, który miał 
siać postrach. 12 many to jednak naprawdę 
sporo, choć Annihilator i możliwość zabie-
rania permanentów jest naprawdę kusząca. 
Mimo braku latania lub innego ułatwiają-
cego życie evasion być może jeszcze się nad 
nim pochylę.
Whispers of the Muse »  – historia podobna jak 
z Pyromatics – przy tak wielkiej ilości many 
miał to być stały dociąg. Nadal nie jest to 
tak głupi pomysł, ale chwilowo mam lepiej 
zapełnione sloty w talii.

Bargaining Table »  – jak pokazało doświadcze-
nie, rzadko przeciwnik ma mało kart w ręce. 
Pod koniec gry ta karta byłaby świetna, ale 
wtedy, kiedy byłaby najbardziej potrzebna, 
czyli na początku, jej odpalanie byłoby za 
drogie.
Vedalken Entrancer »  – kolejne alternatywne 
win condition. Nie jest jednak łatwo przez 
parędziesiąt tur kutać przeciwnika tym 
ustrojstwem, nawet jeśli z tyłu ma więcej 
niż 3. 
Thirst for Knowledge »  – świetny draw w cza-
sach Mirrodina i nieco późniejszych. Tutaj 
jednak mamy zbyt mało artefaktów, aby 
Thirst działał efektywnie.
Pyroclasm »  – mass removal, z którego zre-
zygnowałem ze względu na mniejszą liczbę 
stworów z 2 lub mniej z tyłu niż się spodzie-
wałem. Być może jednak wróci wraz z roz-
wojem talii.
Conflagrate »  – karta podobna w założeniu 
do Blaze’a, nieco uniwersalniejsza, ale za 
to okropnie droga w manie i z tego powo-
du znalazła się poza grą. Wraz z nadejściem 
Turnabouta może jednak wrócić do łask, bo 
potencjał ma duży. Niestety, nadal zada 1/2 
tego co Blaze.
Thieving Magpie »  – kolejny stały dociąg, ale 
niestety sam stwór nie jest aż tak mocny, 
aby się ciągle przebijać.
Lotus Petal »  – pomyślałem, że to dobra ak-
celeracja, ale niestety – tylko na jedną turę. 
W EDH jednak akceleracja tylko na jedną 
turę nie jest aż tak konieczna jak w bardzo 
szybkich taliach, dlatego Petal wyleciał.

Inne karty, które przez krótki czas znajdowały 
się w talii: Sift, Burst Lightning, Plunder, Shock, 
Thought Courier, Essence Scatter, Ponder, Opt, 
Volcanic Hammer, Narrow Escape, Spreading Seas, 
Shatter, Overload.
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Tak zatem prezentuje się moja konstrukcja. 
Wspomnę jeszcze może o tym, z jakimi taliami 
przychodzi mi się mierzyć – obecnie są to:

Thraximundar Deck
Największą siłą tego grixisowego decku jest sam 
generał, przed którym inni gracze czują grozę. 
Samonapędzający się Zombiak na szczęście jest 
dość drogi, zatem można się przygotować na 
jego przyjście. To ciekawa kontrola z paroma na-
porowymi rozwiązaniami i sporą dozą removalu. 
Inne wielkie zagrożenia to Chronozoa i Epochrasi-
te (śmiejecie się, ale przez wzgląd na stare czasy 
czuję przed tymi kartami respekt), Sengir Nosfe-
ratu czy Hamletback Goliath.

Poprzednio ten deck miał generała w postaci 
Szadek, Lord of Secrets i było to UB nieco gorsze 
od obecnej konstrukcji opartej na Thraximunda-
rze, który naprawdę jest świetnym generałem.

Mayael the Anima Deck
Tutaj łatwo można się domyślić, na czym opiera 
się mechanika talii. Mayael w pewnym momen-
cie zaczyna masowo wrzucać stwory z minimum 
5 z przodu, a ponadto dochodzi wiele innych 
wspomagaczy oraz pompek, a tak nayowa mie-

szanka stara się zajechać wielu przeciwników 
naraz. Zagrożenia płynące z tego decku to Trolls 
of Tel-Jilad regenerujący stwory, Godtracker of 
Jund, Cavern Thoctar, ale też wiele innych stwo-
rów na podobnym poziomie „napierania”.

W poprzednim wcieleniu ta talia miała za 
głównodowodzącego Experiment Kraj a, jednak 
podobnie jak w przypadku poprzednika, powsta-
łe z Kraja UG nie umywało się to WRG dowodzo-
nego przez Mayael. 

Dziękuję, że dotarliście do tego miejsca i mam 
nadzieję, że choć jedną osobę zachęciłem do za-
interesowania się formatem zwanym EDH, który 
naprawdę jest wspaniałą rozrywką dla grupy to-
warzyszy, którzy chcieliby spróbować czegoś no-
wego. Może talia, którą opisuję, nie jest specjal-
nie zaawansowana i finezyjna, moje tłumaczenia 
mogą być mętne i deczko nieprofesjonalne, ale 
być może ktoś wyniesie z tego jakąś lekcję (ze 
mną na czele), dzięki czemu nasze konstrukcje 
w przyszłości będą dużo lepsze i to bez potrzeby 
wydawania pieniędzy na ogrom kart.

Jak zawsze zachęcam również do komentowa-
nia i pisaniu własnych opinii, zarówno dotyczą-
cych Commandera, samego artykułu lub talii.

Tekst: Jakub ‘SceNtriC’ Rojek
Redakcja: Maciej ‘Zephyel’ Kowalski

Skomentuj ten tekst!

http://karcianki.polter.pl/Magicowy-RPG-c23909
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World of Warcraft TCG 
– wprowadzenie

Czym jest World of Warcraft TCG?
Otóż, zaskoczenie – jest grą karcianą. Jej produ-
centem jest Cryptozoic, który został utworzony 
przez znaną w środowisku graczy z całego świata 
firmę Blizzard. Jednym z powodów, dlaczego Bliz-
zard stał się bardzo popularnym producentem 
gier komputerowych jest sukces gry MMORPG 
o nazwie World of Warcraft. Rozgrywka w niej 
toczy się w wyimaginowanym świecie o nazwie 
Azeroth, gdzie trwa wieczna walka między dwo-
ma frakcjami – Horde i Alliance. 

Azeroth jest pełny różnych ras i stworów. To 
również miejsce przepełnione konfliktami (trze-
ba dodać, że często nie można określić, kto jest 
za niego odpowiedzialny – wina tak naprawdę 
leży po obu stronach). Bohaterowie obu frakcji 
zmagają się w ciągłych potyczkach i bitwach, 
a więc to świat pełen przemocy, nienawiści, żą-
dzy krwi i władzy. Może to brzmieć dziwnie, ale 
całą tę masę walk i spisków okrywa otoczka hu-
moru i atmosfery bajki (to spostrzeżenie wyja-
śnię jednak dopiero w następnych tekstach).

Na podstawie takiego właśnie świata stworzo-
no World of Warcraft TCG. Gra toczy się wokół 
bohaterów wzorowanych na tych z oryginału. 
Każdy z nich przynależy do jednej z licznych ras 
zamieszkujących Azeroth i danej klasy, która 
daje dostęp do unikalnych umiejętności. Boha-
terów wspomagają liczni sojusznicy, którzy wal-
czą w imieniu bohatera, jak i osłaniają go przed 
zagrożeniami. 

Główne trzy cechy WoW TCG
Bohaterowie
Wspomniałem wcześniej, że WoW TCG opiera 
się na grze komputerowej. Jak to jednak wyglą-
da w rzeczywistości? Tak jak w w grze online, 
w WoW TCG rozgrywka toczy się wokół naszego 
bohatera, którego reprezentuje jedna karta. Są 
oni podzieleni między różne rasy i klasy, o któ-
rych wspomnę później. Ważną informacją jest 
także to, że posiadają oni punkty życia. Celem 
gry jest pokonanie bohatera przeciwnika, na 
przykład poprzez zadanie mu krytycznej ilości 
obrażeń, które równają się liczbie punktów życia 

Jestem wielkim fanem całego uniwersum WoWa, natomiast moja przygoda z karcianką trwa od samego 
początku jej istnienia. Po wielu latach nadal ją lubię i zamierzam was zarazić tym zainteresowaniem, 
a przynajmniej przybliżyć trochę bardziej to środowisko karciane. Jestem jednym z tych, którym zależy 
na rozwoju tej gry i pragnę dołożyć swoją cegiełkę do muru. Zdaje sobie sprawę, że World of Warcraft nie 
gościł tutaj nigdy wcześniej, a przez te parę lat nazbierało się sporo informacji na jego temat i nie jest to 
coś, co można łatwo przyswoić bez wskazówek, w związku z czym przygotowałem całą serię artykułów, 
które pozwolą wam krok po kroku poznawać WoW TCG. Zaczniemy od podstaw, aby potem móc patrzeć 
na tę grę trochę szerzej. Do opowiedzenia jest wiele, więc bez dalszej zwłoki przechodzę do tematu głów-
nego tego tekstu.
Na samym początku musimy zadać sobie pytanie...
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danego bohatera. Każda karta posiada też wy-
jątkową umiejętność, którą możemy zazwyczaj 
wykorzystać raz w trakcie jednej partii. Swoje-
go bohatera możemy również wyposażyć w kar-
ty ekwipunku czy zagrywać karty sojuszników, 
które wspierają go w walce. 

System zasobów
Inną ciekawą cechą WoW TCG jest system za-
sobów. Dzięki nim jesteśmy w stanie zagrywać 
karty ze swojej ręki. Kartą zasobu, które w ję-
zyku angielskim noszą nazwę rescources, może 
się stać jakakolwiek karta z naszej ręki. Wystar-
czy, że położymy taką górą do dołu i do końca 
rozgrywki będzie ona nam służyć jako resource. 
Pewne karty, które noszą nazwę quest lub loca-
tion, są typem zasobu, który posiada dodatkowe 
moce. 

Frakcje, klasy, rasy
Kolejna rzecz, która została odwzorowana z wer-
sji online World of Warcraft jest podział na frakcje, 
klasy i rasy. Każdy gracz przy tworzeniu talii musi 
dokonać pewnego wyboru, który wpłynie później 
na całą jego talię. Wybór jednej z frakcji lub klas 
powoduje, że zamyka się przed nami możliwość 
gry niektórymi kartami. Plus takiego wyboru jest 
taki, że mamy często dostęp do kart, z których 
nie moglibyśmy korzystać jeśli wybralibyśmy 
inną kombinację. Według mnie, dzięki temu, że 
jesteśmy zmuszeni do takich wyborów, gra staje 
się o wiele bardziej wymagająca i ciekawa. 

Te trzy cechy WoW TCG uważam za kluczo-
we przy decyzji, czy warto zacząć grać w tę kar-
ciankę. Nauka WoW TCG nie jest skompliko-
wana, natomiast wymaga ona odrobinę czasu 
i dobrych źródeł, z których możemy korzystać. 
Osoby, które nie władają popularnymi językami 
obcymi mają jeden problem – dokładna instruk-
cja, która nazywa się WoW TCG Comprehensive 
Rules, opisująca całą rozgrywkę, nie ma polskiej 
wersji językowej. 

Fakt ten powoduje, że dla takich osób pozna-
wanie zasad może sprawić duży problem. Nawet 
jeśli znamy język angielski, przeczytanie Com-
prehensive Rules może być nużące. Na szczęście 
Rules’y posiadają dobry spis treści i z łatwością 
możemy odnaleźć potrzebny nam rozdział. Za-
lecane jest zapoznawanie się z tą instrukcją krok 
po kroku, ponieważ jest ona najlepszym źródłem 
zasad dotyczących WoW TCG.

Innym sposobem nauki gry jest przejście się 
do lokalnego sklepu z kartami i sprawdzenie, czy 
nie ma osób, które byłyby w stanie wyjaśnić nam 
zasady WoW TCG. Ta forma jest najbardziej lu-
biana przez graczy, ponieważ czasem trudno jest 
pisemnie opowiedzieć o zasadach tak, by czyta-
jący zrozumiał je w 100%. Nauka na żywo jest 
o wiele skuteczniejsza.

To tyle na teraz – ten artykuł miał za zada-
nie przyciągnąć waszą uwagę i mam nadzieję, że 
w pewnym stopniu się udało.

Autor: Gregory „Grezul” Szymanski
Redakcja: Maciej „Zephyel” Kowalski
Skomentuj ten tekst!

http://karcianki.polter.pl/World-of-Warcraft-TCG-wprowadzenie-c23880
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