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Ilustracja w tle okładki: http://mediamicke.se 

Jakiś czas przed ponowną eksplozją sentymentu do komputerów mojej młodości, 
a było to już ponad 10 lat temu, cały ruch retro wydawał mi się procesem wtór-
nym i pozbawionym głębszego sensu. Wszystko, co miało się wydarzyć, dawno 

już się wydarzyło. Wszystko, co kiedyś cieszyło, teraz budziło głębokie i cholernie przy-
tłaczające poczucie nostalgii. Gry nie kręciły jak dawniej, muzyka nie ujmowała, nie 
było nawet znajomych twarzy, z którymi można było o dawnych czasach pogadać. 
Może ciężko w to uwierzyć, ale każdorazowe odpalenie emulatora – bo oczywiście 
prawdziwego sprzętu w zatrważająco lekki sposób dawno już się pozbyłem – budziło 
we mnie głębokie uczucie smutku. Wciąż przeglądałem ostatnie 8-bitowe tchnienia: 
niezatapialny c64.com i upadającą właśnie nostalgia.pl, ale czułem się przypad-
kiem odosobnionym i w swojej krótkowzroczności zupełnie pozbawionym nadziei.

A nadzieja była, ale ja, parafrazując mistrza Sapkowskiego, nie rozpoznałbym jej 
nawet wtedy, gdyby wyskoczyła z krzaków i kopnęła mnie w dupę. Nowe rozdanie 
było już blisko, a szalę zwycięstwa miała przechylić, jak zwykle w takich przypad-
kach, ludzka pamięć. Bo takich ludzi jak ja było oczywiście wielu. Musiało upłynąć 
trochę wody w Wiśle, aby moje pokolenie mogło poukładać sobie pewne sprawy 
– zdobyć wymagane wykształcenie, osiągnąć stabilizację zawodową, założyć rodzi-
nę, być może doczekać się potomków i własnych czterech ścian. To wszystko mu-
siało się wydarzyć, aby gdzieś na szczycie piramidy potrzeb mogła pojawić się nowa 
zachcianka. Sentymentalna, bo przez lata nieświadomie skrywana gdzieś głęboko 
w sercu, potrzeba powrotu do pikseli, chipowych dźwięków i skrzypiącego plastiku 
naszych pierwszych komodorków, atarynek i spectrumków.

Potem poszło już lawinowo: zrzeszające dziesiątki tysięcy członków retro-grupy 
w portalach społecznościowych stają się centrum dowodzenia światem. Ożywają 
portale aukcyjne, nowe releasy szturmują główne strony portali wszystkich platform, 
organizowane są retro eventy i konkursy na nowe produkcje. Klasyczne linie Amig 
otrzymują potężny power akceleratorów Apollo, powstają Amigi NG, na nowocze-
snych układach FPGA odtwarzane są płyty główne dawnych komputerów, jak cie-
płe pieczywo rozchodzą się modyfikacje, po które trzeba ustawiać się w wielomie-
sięcznych kolejkach, bo ich twórcy nie nadążają z produkcją. Nowe technologie 
dają kopa tym starszym, dzieje się tak dużo, że aż wypada o tym pisać.

I gdzieś w tym wszystkim jesteśmy my, będąc niewielkim trybikiem w obracającej się 
pełną parą retro-machinie. Już nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, nie tylko 
w sieci, ale i na papierze. Coraz pełniej, lepiej i z większą wiarą w siebie. Bo tak wielu 
wspaniałych słów, takiej ilości pozytywnego feedbacku, jaki ostatnio od Was otrzy-
maliśmy, nie dostaliśmy jeszcze nigdy.

Still Ready? Tak! I to tak wyraźnie, jak nigdy wcześniej...

Tomxx i redakcja
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Towarzyszące numerowi #8 archiwum K&A_plus_08_cover_disk.7z zawiera pliki 
graficzne plakatu Commodore Still Ready w różnych rozdzielczościach. Wersja 
papierowa posteru w formacie A2 dodawana jest do wydań drukowanych. 
W archiwum znajdziecie ponadto plik z mapą do gry Miecze Valdgira II na C64.
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C64

The sky is falling
Psytronik, 2017

Nasz nieustraszony podróżnik Po-

marańczowski (Orangeman) utknął 

w jednej z odwiedzanych jaskiń. 

Najeżone stalaktytami sklepienie 

osuwa się nam na głowę, a na 

dodatek toczy się za nami ogrom-

ny kamień. Położenie beznadziejne. 

Naszym zadaniem jest wydobyć 

z niego Pomarańczowskiego – rzu-

cając w stalaktyty kluczami francu-

skimi, wsuwamy je w skałę. W prze-

ciwnym wypadku nadziejemy się 

na ich ostre końce. Rozgrywka 

toczy się na jednym ekranie, choć 

oczywiście poziomów jest wiele. 

Uważam, że jak na grę wydaną 

z takim rozmachem, powinna mieć 

nieco lepszą grafikę, ale przynaj-

mniej jest czytelnie i wszystko re-

kompensuje świetna muzyka. A co 

to za rozmach, o którym wspo-

mniałem? Twórcy, łamiąc trochę 

obecne zasady, każą sobie płacić 

nie tylko za taśmę i dyskietkę, ale 

również za cyfrową wersję gry.

■ Minimoog

C64

Spyders C64 – Chapter 1 
Mr. NOP, 2017

Hmm... Dziwny to klon gry Space 

Invaders. Ufoludki zastąpiono pa-

jąkami? W porządku, można i tak. 

Oryginalna wersja gry Spyders po-

wstała na komputer Commodore 

PET. Dzięki konwersji Mr. NOPa 

mogą w nią zagrać również użyt-

kownicy C64. W sumie to nic spe-

cjalnego, ale jeśli ktoś lubi sobie 

postrzelać, to zapraszam. 

■ Komek

AROS

Bermuda Syndrome
serk118uk, 2017 

Amatorów flashbackowych klima-

tów korzystających z systemu Aros 

na pewno ucieszy fakt, że wyda-

na w 1995 r. na PC przygodówka 

Bermuda Syndrome została prze-

portowana na ten system. Historia 

opowiada o amerykańskim pilocie 

Jacku T. Thompsonie, walczącym 

na II Wojnie Światowej. Podczas 

bitwy jego samolot zostaje zestrze-

lony nad Trójkątem Bermudzkim. 

Pilot wychodzi cało z katastrofy, 

ale wpada w środek miejsca, 

o którym zapomniała nie tylko 

cywilizacja, ale także ewolucja. 

Żeby przeżyć, przyjdzie mu się 

zmierzyć np. z dinozaurami. Do 

portu wymagane są oryginalne 

pliki gry z wersji na PC.

■ Don Rafito

C64

Modulo
Atlantis, 2017

Gra dla fanów matematyki – są 

tacy wśród czytelników? Jeśli 

umiecie dobrze sumować liczby 

i dodatkowo znacie się na algo-

rytmach, możecie spróbować 

wygrać z czasem na każdej z 28 

plansz. Niby jest to proste – dodać 

do siebie liczby, sprawdzić mod 

10 i cieszyć się z wysokiego wy-

niku. A później powtórzyć na ko-

lejnym poziomie. I kolejnym. Jeśli 

umiecie to zrobić, gra nie powin-

na być dla Was problemem. Au-

torzy chwalą się, że każdy poziom 

jest generowany losowo, dlatego 

nie można nauczyć się na pamięć 

układu liczb. Pewnie to dobrze, 

choć to pozycja zdecydowanie 

nie dla wszystkich. Można się 

o tym przekonać, bo grupa Atlan-

tis udostępnia grę w Internecie.  

■ phowiec

Fresh 
News
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Amiga m68k

Open Tyrian
Artur „arczi” Jarosik, 2017 

Open Tyrian to strzelanka, która 

została wydana już na wiele plat-

form, m.in. na systemy Windows 

i Linux. Można w nią też pograć na 

smartfonach opartych o Android. 

Jeśli chodzi o amigowe podwórko, 

to dostępna jest na systemie Aros. 

Standardowo gra dołączona jest 

do dystrybucji Icaros Desktop. Te-

raz do tej rodziny dołączyła także 

Amiga klasyczna. Tyle tylko, że do 

normalnej zabawy potrzebna jest 

Amiga w mocnej konfiguracji. We-

dług informacji od autora, tytuł był 

grywalny na Przyjaciółce wyposa-

żonej w kartę Vampire 500 i kartę 

z procesorem 060/66Mhz.

■ Don Rafito

AROS

Icaros Desktop 2.2
Paolo Besser, 2017

Minęło sporo czasu od wydania 

systemu w wersji prerelease, o ro-

boczym tytule X-Mas Edition. Nie 

da się ukryć, że zawierała ona 

kilka błędów. Koniec z tym! Wiosną 

tego roku autor udostępnił kolejną 

pełną wersję z wprowadzonymi 

poprawkami. Mało tego, w chwili 

kiedy czytacie te słowa, dostępny 

jest przynajmniej pierwszy update 

na oficjalnej stronie systemu. Paolo 

tym razem nie skupił się tylko na 

poprawkach i uaktualnieniach, ale 

przede wszystkim na nowym pro-

jekcie o nazwie Host Bridge. Roz-

wiązanie to pozwala integrować 

Arosa z systemem Windows czy 

Linux i natywnie go odpalać, bez 

konieczności stawiania wirtualnych 

maszyn. Poza tym Host Bridge daje 

możliwość odpalania aplikacji go-

spodarza, bezpośrednio z poziomu 

Icaros Desktop. 

■ Don RafitoAm

C64

King’s Valley
RE.BIT, 2017

Egipt, mumie, te sprawy – każdy 

to zna. King’s Valley to gra pier-

wotnie stworzona w 1985 przez 

Konami na MSX, nosi więc bardzo 

NES-owe znamiona. Jej wersja na 

C64 jest wciąż w trakcie produkcji, 

jednak na chwilę obecną prezen-

tuje się bardzo dobrze i moment 

ukończenia gry zdaje nastąpić 

niedługo, co można zobaczyć na 

filmie: https://www.youtube.com/

watch?v=1L889m1pZMk. King’s 

Valley to bardzo klasyczna plat-

formówka z chwytliwą muzyczką 

(miała być egipska, choć dla 

mnie brzmi wybitnie żydowsko). 

Zbieranie artefaktów, unikanie 

ożywionych mumii – scenariusz 

klasyczny dla tego typu gier. Trzy-

mamy kciuki, by jak najszybciej 

posiadacze C64 mogli się nią na-

cieszyć. 

 ■ Minimoog

C64

Limbo – wczesny preview 
Soren Trautner Madsen, 2017

Muszę biec. Przed siebie. Cały 

czas. Jak się zatrzymam, umrę. 

Tak przynajmniej było przed chwi-

lą. I jeszcze przed chwilą chwili. 

I jeszcze wcześniej. Biegnę. Ciągle 

w prawo, bo za mną jest już NIC. 

To NIC mnie przeraża, tak bardzo, 

że nawet nie mam odwagi spoj-

rzeć za siebie. Ale muszę biec, 

gdzieś tam na końcu jest moje 

siostra. Odnajdę ją, uratuję. Nie-

zależny hit, znany z dużych konsol 

i komputerów ma szansę zawitać 

na stareńkiego C64. Co prawda 

na razie został nam pokazany 

jeden statyczny ekran z biegają-

cą postacią, a później króciutki 

fragment rozgrywki, gdzie bohater 

wspina się po linie, ale i tak rozpa-

la to ogromnie ciekawość. W re-

dakcji czekamy z niecierpliwością.

 ■ phowiec

C64

Galencia
Jay Aldred, 2017

Czy kiedykolwiek mieliście okazję 

być w salonie gier, który mieścił 

się w drewnianym wozie Drzyma-

ły? Ja tak. To właśnie tam po raz 

pierwszy zagrałem w grę Galaga. 

Tak! To były piękne lata 80., czasy 

beztroskiego dzieciństwa. A teraz? 
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A teraz jest Galencia! I choć nie 

rzuci już wszystkich na kolana, 

ponieważ świat obecnie tapla 

się w nowych i zaawansowanych 

zabawkach, to na pewno znaj-

dzie swoich zwolenników spod 

retrogwiazdy. Galencia to klasyka 

w nowym wydaniu, wzorowana 

na takich wielkich hitach jak Ga-

laga lub Gaplus. Podsumowując, 

ostre strzelanie na ekranie! 

■ Komek

VIC-20

Arukanoido
Pixel Productions, 2017

Arkanoid jaki jest, każdy widzi. Dla 

tych, co nie wiedzą – mała rucho-

ma platforma, którą steruje gracz, 

odbija piłeczkę wewnątrz prosto-

kąta otwartego z jednej strony. 

Celem gry jest zbicie kolorowych 

cegiełek, nie dopuszczając do 

tego, aby piłeczka wypadała poza 

planszę. Klon wydanej w 1986 roku 

na automaty gry, na VIC-20 będzie 

potrzebował przynajmniej 24k pa-

mięci oraz będzie obsługiwał wio-

sełka. Za oprawę dźwiękową od-

powiada Adrian Fox. Jeśli jesteście 

tą spokojniejszą częścią graczy, ta 

gra powinna Was zadowolić. 

■ phowiec

C64

Argus
Psytronik, 2017

Na gry przygotowane przez ze-

spół Volkers, Storey i Cross zawsze 

warto czekać. Ich najświeższe 

dzieło to Argus. Panowie wzięli na 

warsztat gatunek Dungeon Craw-

ler i dostarczyli sporych rozmiarów 

świat (1500 pomieszczeń), który 

możemy zwiedzać w pseudo-trój-

wymiarowym widoku. Gdy piszę 

te słowa gra jest w już ukończona, 

lecz jeszcze nie miała swojej pre-

miery, ale już wiem, że ją kupię! 

Oglądając wideo z rozgrywki 

ciężko uwierzyć, że to produkcja 

na C64. 

■ Bob8bit

 

C64

H.E.R.O II – preview 
Excess, 2017

Roderik Hero znowu w akcji. Heli-

kopter Emergency Rescue Opera-

tion po raz kolejny będzie ratować 

górników pracujących pod Górą 

Leone. Gra będzie remasterem 

wydania z 1984 roku. Bohater strze-

lający laserami z oczu, posiadający 

helikopterowy plecak i kieszenie 

pełne dynamitów w nowym wyda-

niu będzie się prezentował o wiele 

lepiej niż stara wersja. Zyska więcej 

klatek animacji, dźwiękami nie 

będą proste popiskiwania, a po-

szczególne lokacje dostaną nowe 

kolory. Na razie można obejrzeć 

jeden kawałek podziemi, który 

daje już wyobrażenie o tym, jak gra 

może wyglądać. Oby taki był final-

ny efekt. 

■ phowiec

Amiga 68k

Miky’s Land
Michael Gibs, 2017

O tej grze jest już głośno od jakie-

goś czasu i wcale mnie to nie dzi-

wi. Sprawcą całego zamieszania 

jest francuski programista Michael 

Gibs, który pracuje nad ciekawą 

grą pod tytułem Miky’s Land. Mu-

szę przyznać, że to bardzo dobre 

połączenie strzelaniny z platfor-

mówką w stylu Wonder Boy in 

Monster Land. Pomimo, że prace 

nad programem nadal trwają, to 

zdążył już wywrzeć na oczekują-

cych ogromne wrażenie. Ciekawe 

jaka będzie wersja finalna?

■ Komek

C64

Velcro
Wilfried Elmenreich, 2017

Ta produkcja powstała w ramach 

bitbitJAM 2017. Jedna z bardziej 

szalonych i pokręconych 

rozgrywek, jakie znam – musimy 

zbierać owce psem gończym 

o imieniu Velcro. To jeszcze nic, 

bowiem nasz bohater porusza się 

samoczynnie po bardzo dziwnej 

trajektorii, a zmieniać ją możemy 

jedynie intensywnie wciskając 

spację. Gra jest naprawdę faj-

na i śmieszna, mimo tego, że to 

wczesna alfa. Należy trzymać 

kciuki, że przerodzi się w jeszcze 

ciekawszą i oryginalniejszą pro-

dukcję. 

■ Minimoog
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C64

La Carretera (The Road)
Sputnik World/ Excess, 2017

Dobre gry przygodowo-tekstowe 

są jak zimne piwko w upalny dzień. 

Ugaszą pragnienie każdego, wy-

brednego gracza. La Carretera 

właśnie do takich należy. Ciekawy 

scenariusz okraszony ładną grafiką 

to główny atut tego programu. 

Oryginalna gra występuje w języku 

hiszpańskim, a dzięki grupie kraker-

skiej Excess można zagrać w wersje 

anglojęzyczną. Cóż, po raz kolejny 

okazało się, że można przeżyć inte-

resująca przygodę nie wychodząc 

z domu.

■ Komek 

C64

Stranded
Lft, 2017

Czy zdarzyła wam się podczas po-

dróży taka sytuacja, że z powodu 

braku benzyny musieliście zjechać 

do jakiejś pobliskiej pipidówy, aby 

zatankować samochód? Jeśli nie, 

to zagrajcie w nową przygodówkę 

pod tytułem Stranded i przekonaj-

cie się, że rzeczy tak proste i oczy-

wiste mogą się czasem bardzo 

skomplikować. Gra posiada mo-

nochromatyczną i dość charakte-

rystyczną grafikę oraz dobrą, lecz 

trochę za wesołą ścieżkę dźwięko-

wą. Hmm... przydała by się jeszcze 

odrobina groteski. ■ Komek

C64

Beer Belly Bill In: Grillieren! 
Barbecue

Genesis Project, 2017

Lato, słońce, komary i grill. Smak 

pieczonego mięsa unosi się w po-

wietrzu, a zimne napoje gaszą 

pragnienie. Sielanka... i tylko trze-

ba pilnować, aby kloszard Drago 

nie podkradł nam jedzenia z pa-

leniska. Wersja na C64 jest portem 

gry na Game Boy Advance z roku 

2006. Taka informacja powoduje, 

że pewnie warto się zaintereso-

wać tą pozycją – nie na co dzień 

35-letnie komputery otrzymują-

konwersje z dobrych kieszonsolek. 

Smaczku dodaje fakt, że C64 sta-

nie w jednym szeregu z Wii, Javą 

i Androidem – bo tam pojawił się 

już Beer Belly Bill In: Grillieren! Bar-

becue. Co prawda otrzymujemy 

na razie wersję preview i chodzą 

plotki, że innej nie będzie, ale 

warto trzymać kciuki za pełne 

wydanie. 

■ phowiec

C64

Bacillus – preview
Thorsten Jordan, 2017

To już druga wersja preview wciąż 

opracowywanej platformówki 

Bacillus. Poruszamy się po świecie 

drobnoustrojów, zbieramy dostęp-

ne artefakty, unikamy wrogów. 

Tych ostatnich można zmiażdżyć 

jak w Great Giana Sisters. Gra-

fika już prezentuje się ładnie, 

na pochwałę zasługuje paralax 

scrolling. Sprajty większości prze-

ciwników są jednokolorowe, ale 

mam nadzieję, że multicolor to 

tylko kwestia czasu. Póki co gra 

cierpi na problem przeładowania 

sprajtami, więc czasem wszystko 

zwalnia. Jednak perspektywa 

dalszego rozwoju gry napawa 

nadzieją, że commodore’owcy 

dostaną naprawdę niezły kawałek 

platformówki. 

■ Minimoog

C64, C128, Plus4

Pentagram
Rod & Emu, 2017

Uważny czytelnik mógłby zwrócić 

uwagę, że przecież pisałem o tej 

grze we Freshu w numerze 5. Co 

więcej – oryginał pochodzi z 1986 

roku. Więc gdzie tu nowość? Tym 

razem rzecz polega na dodatko-

wych ulepszeniach i na bogac-

twie platform – nie tylko użytkow-

nicy C64, ale również Plus4 i C128 

(ci ostatni dostali szybszą pracę 

gry o 25%) mogą teraz cieszyć 

się grą. Autorzy dodali wsparcie 

dla Turbo Chameleona, Super 

CPU, PAL i NTSC, użyli nowej mu-

zyki i efektów dźwiękowych oraz 

uruchomili obsługę drugiego 

przycisku fire dla C64GS. Nic, tylko 

cieszyć się obfitością cech.

■ Minimoog
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Artysta: José A. González, znany również jako: Jojo073
 
José pochodzi z Hiszpanii, gdzie w równoległym świecie jest nauczycielem informatyki w szkole podstawo-
wej. Swoją przygodę z rysowaniem rozpoczął już w początkach świetności komputerów 8-bitowych pracu-
jąc w programie Art Studio na ZX Spectrum. W późniejszych latach przesiadł się na Amigę i program Deluxe 
Paint II, któremu do tej pory pozostaje wierny, a wersja V do dzisiaj pozostaje jego głównym narzędziem pixel 
artu. Rysowanie w 16 lub 32 kolorach w rozdzielczości 320x256 na prawdziwym sprzęcie lub w emulatorze, 
wykorzystując ten prosty, lecz jakże potężny program, pozostaje jego głównym hobby.
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Jeśli jesteś zainteresowany nauką pikselowania, odwiedź YouTube’owy kanał „Amiga Wave”. Jest to miejsce, 
w którym José prezentuje swoje tutoriale i pozwala przyglądać się całemu procesowi tworzenia grafiki w cza-
sie rzeczywistym, a oglądanie pełnych sesji tworzenia pixel artu może być bardzo inspirujące. „Amiga Wave” 
jest również nazwą hiszpańskiej grupy scenowej skupionej wokół tworzenia gier na Amidze, a my ze swojej 
strony zamierzamy przyjrzeć się kilku ich produkcjom w jednym z kolejnych wydań K&A plus.
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Kilka z przesłanych przez José prac zawierało UI Deluxe Painta. Postanowiliśmy ich nie kadrować i pokazać 
je w całości. Warto spojrzeć na nie z perspektywy samego programu, jak również przyjrzeć się wykorzysty-
wanym paletom barw – 16 lub 32 kolory definiowane przez artystę oddzielnie dla każdego dzieła. Przy aktualnie 
wyświetlanych milionach barw jest to już rzecz obecnie niespotykana. Coś, jak w tradycyjnym malarstwie...
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Staramy się za wszelką cenę utrzymać ducha magazynów retro z czasów świetności naszych komputerów, 
a cover diski są nieodłącznym elementem naszych wydań. Tym razem jednak postanowiliśmy pójść o krok 
dalej i dostarczyć Wam nasz cover disk również w formie fizycznej! Do każdego drukowanego egzemplarza 
K&A plus #8, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej, dołączamy bowiem poster w formacie A2 drukowany 

na wysokiej jakości papierze kredowym. 

Kolaż w kształcie loga CBM składa się z ponad tysiąca zrzutów ekranu z gier na C64. Zrzuty pochodzą z bazy 
zamieszczonej na stronie www.gamebase64.com, a wspomniane już we wstępie hasło „STILL READY” idealnie 
oddaje przekaz najnowszego numeru naszego pisma. Mamy nadzieję, że postery dumnie przyozdobią ściany 

pomieszczeń, w których trzymacie swoje retro sprzęty!

Plakat „Commodore Still Ready” w formacie A2

Zdobądź K&A plus w wersji papierowej!
Nasz magazyn w wersji papierowej dostępny jest już w trzech sklepach online:

• http://ka-plus.pl/pl/sklep – oficjalna strona www naszego pisma
• https://amiga.net.pl – największy polski sklep amigowy, gdzie dołączamy do innych pism o zbliżonej 

tematyce, takich jak: RetroKomp, Amigazyn czy Amiga User
• https://www.retro-cloud.eu – nowy sklep oferujący sprzęt dla komputerów retro

11Komoda & Amiga plus #8
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The Train. Escape to Normandy
Recenzja: phowiec

Papieros w ustach Pierre`a powoli się dopalał. Le-Feus zdawał się nie zwracać na to uwagi. 
Patrzył przed siebie. Myślał. Dziś planował opuścić Metz. Uciec. Miał dość wojny i tych przeklę-
tych Niemców. 

Rzucił papierosa na ziemię, przydepnął nogą, poprawił karabin na ramieniu. 
– Już czas – powiedział do Le Duca. 
Razem walczyli we francuskim ruchu oporu, razem mieli powyżej uszu tych działań i razem 
postanowili stąd odjechać ku wolności. 
– Pamiętaj, strzelaj celnie, bo nasza ucieczka zakończy się, zanim się zacznie, a Fritze doliczą 
nas do swoich zwycięstw. 
Pierre spojrzał na przyjaciela i ściągnął broń.
 – Bądź spokojny. Dziś stąd odjedziemy. Ten pancerny pociąg czeka tylko na nas. 
Le Duc zaczął biec. Musiał dostać się do zwrotnicy zanim oddział stacjonujący w budynku 
dworca go zauważy. 
Był w połowie drogi, gdy zaczęły się zapalać światła w oknach stacji. Pierre, niewiele myśląc, 
otworzył ogień do wychylających się Niemców. Nie mógł pozwolić, by jego kolega został 
trafiony. 
Partyzant dobiegł do zwrotnicy, przestawił ją na odpowiedni tor i krzyknął: 
– Gotowe, wskakuj!

Pierre, będąc już w kabinie parowozu, spojrzał na noszony na ręku zegarek. Fosforyzujące 
wskazówki na cyferblacie wskazywały dokładnie pierwszą. 

Właśnie zaczęła się ich ucieczka do Normandii.

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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Porwanie pancernego pociągu 

w Metz to prolog gry, który ma 

nas przygotować na to, co będzie 

dalej. Przestawiając zwrotnicę, 

wybierasz poziom trudności gry, 

czyli długość trasy i ilość przeszkód 

na torach. Należy pamiętać, aby 

podczas osłaniania swojego towa-

rzysza ogniem z karabinu go nie 

postrzelić. Przeszkodami na trasie 

są mosty, stacje i zwrotnice. Na 

większości z nich musisz się zatrzy-

mać i wykonać jakąś czynność, 

aby móc jechać dalej.

Aby ruszyć z miejsca, musisz prze-

stawić dźwignię hamulca (BRAKE) 

i kierunku jazdy (FORWARD REVER-

SE LEVER). Otwórz przepustnicę 

(THROTTLE), dosyp węgla do pieca 

(FURNANCE DOOR), byle nie za 

dużo, bo ciśnienie pary w kotle 

wzrośnie za szybko (STEAM PRESSU-

RE HIGH) i trzeba będzie użyć 

zaworu bezpieczeństwa (STEAM 

BLOWOFF). Lokomotywa szarpnie 

i powoli zacznie się toczyć po 

torach.

 

– Pierre, nie śpij! – z zamyślenia 

wyrwał go głos Le Duca. – Jedzie-

my. Jesteś mi potrzebny. Jak tylko 

pojawią się nad nami niemieckie 

myśliwce, wskakuj do działka 

i rozwal je! 

– Nie śpię. Możesz na mnie liczyć. 

Nie zapominaj o moście przed 

nami. Tam pociąg przejdzie swój 

chrzest bojowy. Sprawdzimy, ile 

znaczy niemiecka solidność.

Dojeżdżali do wiaduktu. Pierre 

zaczął hamować przepustnicą, 

bo hamulec miał ograniczoną 

wytrzymałość. Nie można było go 

przeciążyć (EASY ON BRAKE), bo 

każda naprawa mogła spowo-

dować, że ich ucieczka się nie 

powiedzie. Mieli czas do wschodu 

słońca. Jeśli do tego czasu nie do-

jadą do stacji Riviere, będą musieli 

porzucić pociąg. 

Most Kasandry

Po zatrzymaniu pociągu na 

moście zostajesz przeniesiony 

automatycznie do działka wy-

celowanego w jeden z kutrów 

patrolowych. Toną one po jednym 

celnym trafieniu, ale trzeba śpie-

szyć się ze strzelaniem, bo jednost-

ki nieprzyjaciela robią to szybciej 

i celniej niż Ty. Jeśli któryś ze ściga-

czy będzie trafiał blisko, dostaniesz 

ostrzeżenie (THAT WAS REAL 

CLOSE), jeśli trafi (THAT WAS TOO 

CLOSE), należy liczyć się z napra-

wami na najbliższej możliwej stacji. 

Po zatopieniu wszystkich wrogów 

będziesz mógł wrócić do kabiny 

(CLIMB ABOARD). 

Ostatni pasażer

– Udało się. Jak zawsze zresz-

tą. – Le Duc uśmiechnął się pod 

nosem. Spojrzał na wskaźnik wody 

(WATER), ciśnienia pary (P.S.I.) 

i temperatury w kotle (TEMP). Mu-

siał pamiętać, aby ten ostatni nie 

spadł za nisko (FURNANCE TEMP 

LOW), bo trzeba będzie dosypać 

węgla. 

– Ile mamy węgla? Starczy? – za-

pytał Le-Feus, jakby czytając mu 

w myślach. 

– Jeśli zabraknie, na najbliższej 

stacji dosypiemy – odpowiedział 

(klawisz F7, status – 

COAL IN HOPPER).

Na razie szło im dobrze, wręcz za 

dobrze. Le Duc czuł, że coś wisi 

w powietrzu. Nie mógł oprzeć się 

wrażeniu, że zaraz coś się stanie. 

Nagle usłyszał pomruk, który szyb-

ko przeszedł w warkot. 

– Samolot! – krzyknął. – Pierre, 

biegiem do działka! 

Myśliwiec pojawił się z przodu 

(ENEMY FIGHTER ATTACKING 

FRONT). Pierre wziął go na celow-

nik i posłał serię. Spudłował o włos, 

ale zaraz poprawił. Trafiony pości-

gowiec eksplodował w kuli ognia. 

Z tyłu usłyszał kolejny warkot. 

Nadlatywał drugi samolot (ENE-

MY FIGHTER ATTACKING REAR). 

Niewiele myśląc, przeskoczył do 

drugiego działka i otworzył ogień. 

Z tym poszło mu lepiej. Trafił od 

razu.

Nocny pociąg z mięsem

Nie ma potrzeby, aby na trasie 

pociągu zatrzymywać się na 

każdej stacji. Jeśli nie potrzebujesz 

wody, węgla, napraw albo nie 

Wielki napad na pociąg

Uciekający pociąg
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chcesz wysłać wiadomości, moż-

na przejechać obok dworca, nie 

zwalniając. Jeśli jednak koniecznie 

musisz stanąć, pamiętaj, że każda 

stacja jest obsadzona niemieckim 

oddziałem. Twój partner musi do-

biec do drzwi dworca, a Ty w tym 

czasie musisz go osłaniać. Nie 

wolno ci go trafić! Po zdobyciu 

budynku można wysłać depeszę 

z żądaniem zajęcia najbliższego 

mostu (TAKE BRIDGE) lub stacji 

(TAKE STATION) – odpowiedzią 

będzie godzina, kiedy to nastąpi. 

Można też poprosić o napra-

wę (NEED REPAIR) – dostaniesz 

godzinę i nazwę stacji, na której 

uzyskasz pomoc. Jeśli nie chcesz 

wysyłać wiadomości albo już 

skończyłeś, opuść budynek (NO 

MESSAGES).

Bardzo prawdopodobne, że pod-

czas jazdy natrafisz na zwrotnicę 

(SWITCH) zaznaczoną na mapie. 

Aby zmienić kierunek jazdy, musisz 

się przed nią zatrzymać i przy po-

mocy gwizdka (WHISTLE) zmienić 

jej ustawienie. Jej położenie jest 

widoczne na wskaźnikach obok 

przepustnicy.

Pociąg życia

Pierre spojrzał na zegarek. Już od 

kilku godzin gnają po francuskich 

torach i z każdą przebytą minu-

tą zbliżają się do celu podróży. 

Poczuł rosnące podniecenie 

i radość. Już prawie im się udało. 

Za jakiś czas dojadą do Riviere. To 

będzie koniec ich ucieczki. 

– Udało się! – krzyknął Le Duc. – 

Już nic nas nie zatrzyma!

Miał rację. Z oddali zamajaczyły 

kontury miasta. Zbliżał się cel ich 

podróży. Jakby na potwierdzenie 

faktu, że dojechali szczęśliwie, 

zaczęło wschodzić słońce. 

To już był koniec. Wygrali.

Ekspres polarny

Firma Accolade wydając The Tra-

in, nie zawiodła swoich fanów. Nie 

była to może najlepsza gra, jaką 

udało im się zrobić, ale trzymała 

i trzyma do tej pory dość wysoki 

poziom. Pseudo-filmowość tytułu 

i zgrabne połączenie prostego 

symulatora z równie prostą strze-

laniną zaowocowało pamiętnym 

tytułem. Zagrywałem się w tę 

produkcję godzinami, bijąc swoje 

własne rekordy czasowe. Teraz 

również z przyjemnością wracam 

do tej gry. Co prawda nawet 

kiedyś graficznie nie zachwycała, 

choć widok wnętrza parowozu był 

dokładny i czytelny, a drzewa miło 

przesuwały się podczas widoku na 

zewnątrz. Obecnie nie odrzuca, 

choć może nieco śmieszyć anima-

cja jednego z bohaterów, kiedy 

biegnie po torach. Nie wolno jed-

nak zapomnieć, że gra ma już 30 

lat (wydana w 1987 roku) i, jak na 

takiego dojrzałego przedstawicie-

la growej rozrywki, ciągle bawi tak 

samo. Jeśli nigdy nie graliście w tę 

pozycję, czym prędzej nadróbcie 

zaległości. Jeśli graliście, cóż, wte-

dy sami wiecie najlepiej, czy jest 

to gra, do której warto wrócić. 

Werdykt: zdecydowanie polecam.

8 5 9

Wydawca: Accolade
Rok wydania: 1987
Platforma: C64

THE TRAIN. ESCAPE TO NORMANDY

 ▼Wizja pociagu normandzkiego na obrazie A. Brockie Stevensa.

 ▲Okładka gry w wersji na komputery C64/C128.
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Wprowadzenie i wywiad: Komek

P
amiętam doskonale moment, w którym nauczycielka 

od fizyki po raz pierwszy skonfiskowała mi ulubiony 

magazyn o grach wideo „Top Secret”. Byłem wów-

czas uczniem szóstej klasy szkoły podstawowej. A wszystko 

przez screen z gry Lazarus, który ukazał się w majowym 

wydaniu „Top Secret” z 1994 r. O Lazarusie, i nie tylko, 

porozmawiam z jego twórcą, Krzysztofem Augustynem, 

pseudonim Zephyr – facetem, który przedłużył w Polsce 

żywot naszego ukochanego C64. Najpierw jednak pozwolę 

sobie co nieco powspominać.

Krzysztof Augustyn to polski koder i grafik pochodzący 

z Gliwic, założyciel grupy Inflexion Development. Po raz 

pierwszy zetknąłem się z jego twórczością – grą labiryn-

tową Castle – pod koniec 1993 r. Jak na prawdziwego 

gracza przystało, zakupiłem wówczas oryginalną kasetę 

z programem. Wystarczyła zaledwie minuta, aby czeluście 

ogromnego zamczyska całkowicie mnie pochłonęły. Byłem 

ciekaw, jak wyglądają nieodkryte jeszcze komnaty, co 

powodowało, że spędzałem dziennie sporo czasu nad grą. 

Nie trzeba było długo czekać, a niebawem ukazała się 

kolejna gra: Droid. Moim zdaniem całkiem fajne połączenie 

strzelanki i zręcznościówki. Jednak autor twierdzi, że: „To 

nie jest dobry program, ponieważ został zrobiony od tak, 

na szybko”. Mimo to czasopisma takie jak „Top Secret” 

i „Secret Service” wypowiadały się o grze pozytywnie. Po-

nadto znalazła się ona w pierwszej dziesiątce najlepszych 

produkcji na C64 w zestawieniu „Top Secret”. Po Droidzie 

przyszła kolej na Lazarusa, który poniekąd przypomina Ca-

stle. Czyli kolejna dobra labiryntówka, z tym że precyzyjniej 

wykonana i jeszcze bardziej grywalna. Razem z kumplem 

Wojtasem młóciliśmy w to godzinami. Byliśmy zachwyceni 

klasyczną konstrukcją i dokładną, kolorową grafiką. Nic więc 

dziwnego, że Lazarus został nominowany przez „Top Secret” 

w kategorii najlepszej gry 8-bitowej 1994 r.

A co przyniósł kolejny rok? Dwie wspaniałe produkcje: Eter-

nal i Miecze Valdgira 2. Pierwsza to mocno rozbudowana, 

multipoziomowa platformówka, która szybko zdobyła rzeszę 

fanów ze względu na bardzo dobre wykonanie, skompreso-

wane na kasecie w jednym pliku. Druga gra, Miecze Vald-

gira 2, znana wcześniej użytkownikom małego Atari, okazała 

się kolejnym hitem. Mimo że bazowała na znanym i lubianym 

tytule, została stworzona od podstaw, a efekt tego był taki, 

że wyglądała lepiej od oryginału. Miecze Valdgira 2 to w za-

sadzie ostatnia gra Krzysztofa Augustyna i spółki, która trafiła 

do sprzedaży.

No dobrze, kwestię wspomnień mamy już za sobą. Przejdźmy 

do wywiadu.

Krzysztof Augustyn

 Produkcje Inflexion Development

Eoroid (C64, 1993, wydawca: L.K. Avalon)

Acid Runner (C64, 1993, wydawca: L.K. Avalon)

Castle (C64, 1993, wydawca: L.K. Avalon)

Droid (C64, 1993, wydawca: Mirage Software)

Slaterman (C64, 1994, wydawca: Timsoft)

Lazarus (C64, 1994, wydawca: Timsoft)

Eternal (C64, 1994, wydawca: Timsoft)

Shaman (C64, 1995, wydawca: CP Verlag)

Ashido (C64, 1995, wydawca: Timsoft)

Drip (C64, 1995, wydawca: Timsoft)

Miecze Valdgira II (C64, 1995, wydawca: Timsoft)

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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Cześć, Krzysztof. Powiedz nam, pro-
szę, jaki był twój pierwszy komputer 
i w jaki sposób go nabyłeś?

Hej. Pierwszy był wspólny z bratem. 

Rodzice kupili nam C64 z magneto-

fonem w okolicach 1989 r. Do tego 

czasu zdążyłem już ograć większość 

gier na ZX Spectrum, Atari i Arcade. 

Od piątej klasy podstawówki moja 

frekwencja w szkole oscylowała 

na poziomie 60% – resztę czasu 

spędzałem w salonach gier, które 

w latach 80. w większości organizo-

wane były w formie „wozów Drzy-

mały”. Własny komputer w domu 

to był przełom – mimo konieczności 

dzielenia się nim z bratem. Nato-

miast pierwszy nabyty przeze mnie 

– to już kilka lat później. Także C64, 

ze stacją 1541-II za pieniądze z wła-

snych gier: Eoroida i Castle.

Kiedy odkryłeś, że drzemie w tobie 
potencjał grafika i kodera? 

Zanim miałem swój pierwszy kom-

puter. Zresztą to nie było nic dziw-

nego w tamtych czasach. Wielu 

znajomych także pisało programy 

w Basicu na kartce, by później, kie-

dy nadarzała się możliwość, wkle-

pać je do komputera. W latach 80. 

działały też kluby komputerowe. 

Chodziłem do jednego z nich, 

zorganizowanego w zakładzie 

pracy mojej mamy. Było tam kilku 

geeków, dzięki którym wsiąkłem 

(mentalnie) w programowanie. 

Możliwość wykreowania dowolnych 

rzeczy (a wtedy przelot kursora 

przez ekran był dla mnie szczytem 

możliwości) przez pisanie komend 

wykonywanych przez komputer 

było czymś ogromnie pociągają-

cym. Co do grafiki – od zawsze coś 

bazgrałem w zeszytach i pikslo-

wanie na C64 przyszło mi w miarę 

naturalnie.

Czy pamiętasz swoje początki 
w programowaniu i tworzeniu grafi-
ki? Jak to wszystko wyglądało?

Na początku był Basic. Wbrew 

niektórym opiniom nie deprecjono-

wałbym jego nauki. To był świetny 

sposób, by przyswoić sobie podsta-

wy programowania. Oczy otworzy-

ła mi demoscena. Na giełdzie 

komputerowej w Katowicach, 

prócz gier, można było także 

skopiować najnowsze produk-

cje scenowe, jak i spotkać ich 

twórców. Tam poznałem m.in. 

chłopaków z grupy Taboo. 

Mieszkałem wtedy w Gliwicach 

na osiedlu Kopernika, które 

z racji swej wielkości, prócz 

kibiców Piasta, gościło także 

sporą grupę ludzi o zaintereso-

waniach podobnych do moich. 

W zasadzie wszyscy chodziliśmy 

do jednej szkoły. Tam pozna-

łem Grześka Wróblewskiego, 

Marka „Benji” Wyszyńskiego czy 

braci Tomka i Wojtka Kostrzew-

skich, późniejszych twórców 

Infinite Dreams. Z Markiem jako 

programistą robiłem pierwsze 

swoje intra na C64, rysując loga 

i jakieś fonty. Natomiast mój 

brat, Marek „Gherkin” Augustyn, 

od początku wciągnął się w as-

sembler na C64, debugując 

demka, gry i zapisując wyniki 

swoich walk na magnetofonie. 

W zasadzie Acid Runner, gra 

napisana przez brata i wydana 

przez L.K. Avalon, powstał w ca-

łości w taki właśnie sposób: wersja 

2.34, stan licznika 154 :). W każdym 

razie taka konstelacja znajomych 

plus brat, z którym w naturalny 

sposób chętnie współzawodniczy-

łem w próbach stworzenia czegoś 

namacalnego, spowodowały, że 

na poważnie zająłem się assemble-

rem na C64 i powoli skłanialiśmy się 

ku temu, że jesteśmy w stanie zre-

alizować naszą pierwszą „dojrzałą” 

produkcję.

W 1991 r. założyłeś grupę o nazwie 
Inflexion Development. Jak wyglą-
dała praca w grupie na początku, 
a jak kilka lat później?

Tak, to było w okolicach 1991 r. Na 

początku robiliśmy jakieś proste 

intra czy też programy użytkowe 

na potrzeby produkcji demosce-

nowych. Później udało nam się 

zapalić do idei zrobienia „dużego” 

dema na C64 jeszcze dwóch zna-

jomych: Jarka Burkackiego i Krzyśka 

Majkę. Pamiętam, że to był totalny 

freestyle. Mieliśmy mgliste pojęcie, 

co chcemy osiągnąć, w zasadzie 

wydawało nam się, że wiemy jak, 

więc po prostu zabraliśmy się do 

roboty, przy okazji „formalizując 

się” jako Inflexion. Celem było 

demoparty Asphyxii w lecie 1992 

r. Demko oczywiście kończyliśmy 

już na samym party, w zasadzie na 

pięc minut przed konkursem. Jako 

totalnie nieznana grupa zajęliśmy 

drugie miejsce, przegrywając 

jedynie z przełomowym dla sceny 

C64 demkiem grupy Elysium pt. Ori-

gon. Po okresie „demoscenowym” 

skupiliśmy się już tylko na produkcji 

gier. Na przełomie 1993 i 1994 r. ja 

wstąpiłem do grupy Elysium, a chło-

paki z tejże grupy zaczęli sygnować 

swoją komercyjną działalność 

marką Inflexion Development.

Kiedy nastąpił ten przełomowy 
moment, gdy stwierdziłeś, że twoje 
produkcje są na tyle dobre, że 
można je sprzedać do popularnych 
wtedy firm: Timsoft, L.K. Avalon czy 
Mirage Software?

To było właśnie piękne w tam-

tych czasach. Nie zastanawiałem 

się, czy są już na tyle dobre. Bez 

internetu, bez możliwości uzyskania 

feedbacku po minucie od wrzutki 

 ▼Droid, C64, 1993

 ▼Castle, C64, 1993
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na Facebooka można było sobie 

pozwolić na inną perspektywę. Za-

nim pojechałem z czymkolwiek do 

wydawcy, napisałem w zasadzie 

jedną prostą grę logiczną w trybie 

tekstowym Eoroid. W tym samym 

czasie brat pracował nad dużo 

bardziej zaawansowanym tytułem, 

klonem Lode Runnera, nazwanym 

Acid Runner. Spakowaliśmy kasety 

do plecaka i o świcie pociągiem 

relacji Wrocław – Przemyśl pojecha-

liśmy do Rzeszowa do siedziby L.K. 

Avalon. Sprawę załatwiliśmy chyba 

w dwie godziny, podpisaliśmy 

umowy o dzieło, skasowaliśmy pie-

niądze. W taki sposób „wydaliśmy” 

swoje pierwsze gry.

Z tego, co wiem, grupa Inflexion 
Development była najbardziej 
związana z Timsoftem. Jak przebie-
gała wasza współpraca?

Z tego, co pamiętam – całkiem 

sprawnie. Współpracę z Timsoftem 

rozpocząłem, mając już na koncie 

trzy wydane tytuły, więc była jakaś 

baza. Miałem także to szczęście, że 

po wydaniu Lazarusa wyklarował 

się zespół złożony z najlepszych po-

staci ówczesnej demosceny C64. 

Grafikę do moich kolejnych gier 

robił Tomek „Carrion” Mielnik, a mu-

zyką zajął się Wojtek „Shogoon” 

Radziejewski. Dodatkowo, gdy roz-

począłem współpracę z Tomaszem 

Golikiem (właścicielem Timsoftu), 

pod szyldem Inflexion Development 

– w ramach porozumienia – swoje 

gry zaczęły tworzyć takie postaci 

demosceny, jak Krzysiek „Brush” Dą-

browski czy Tomek „Hain” Olszewski, 

ówczesny absolutny top od strony 

programistycznej. 

Okres współpracy z Timsoftem 

był więc dla Inflexion Develop-

ment świetnym czasem, w którym 

spora grupa utalentowanych ludzi 

realizowała jakościowe produkcje 

na komputer, który na zacho-

dzie odszedł już w zapomnienie. 

Pokusiłbym się o stwierdzenie, że 

w 1994 i 1995 r. produkcje Inflexion 

Development w jakimś stopniu 

redefiniowały pojęcie jakości gier 

platformowych na C64.

Podczas naszej ostatniej rozmowy 
na ósmej edycji Silesia Party wspo-

mniałeś o nigdy niewydanej grze 
Arthema. Czy mógłbyś powie-
dzieć coś więcej na ten temat?

To też ciekawa historia. Sam 

dowiedziałem się o tym tytule 

całkiem niedawno. Okazało się, 

że również inna świetna grupa 

demoscenowa Agony Design, 

której członkowie także zajmowali 

się produkcją gier na C64 u schył-

ku popularności C64 w Polsce, 

zdecydowała się wyprodukować 

grę pod marką Inflexion Develop-

ment. Programistą był Robert 

Kan, grafiką zajęli się Sebastian 

„Astaroth” Kozłoń, Rafał „Co-

manche” Kwaśny i wspomniany 

już wcześniej Tomek „Carrion” 

Mielnik. Za muzykę odpowiadał 

Sebastian „Moog” Bachliński. 

Gra to platformówka ze świetną 

grafiką. Publicznie dostępne jest 

jedynie jej demo, choć cała 

gra była skończona i sprzedana 

do Timsoftu. Nie została jednak 

nigdy oficjalnie wydana.

Niestety, czasy świetności 
C64 i Amigi dawno minęły… 
Powiedz, czym zajmujesz się na 
co dzień?

Pozostałem przy programowaniu 

i, po części, grafice. Można więc 

powiedzieć, że nauka nie poszła 

w las :). Aktualnie najbardziej 

skupiam się na aplikacjach 

webowych i trochę montuję 

wideo na potrzeby własnych 

projektów.

Na zakończenie zapytam, czy 
jest jeszcze szansa, że w przy-
szłości stworzysz jakiś program 
na naszego ukochanego Com-
modorka?

Chciałbym tutaj powiedzieć 

zdecydowane tak, ale 

najbliższy czas pokaże. Mam 

kilka projektów, które mają 

szansę jeszcze w tej dekadzie 

(zawsze to bezpieczniejsza 

deklaracja) ujrzeć światło 

dzienne. W każdym razie 

trzymajcie kciuki.

Dziękuję za wywiad i życzę 
powodzenia oraz sukcesów 
w życiu osobistym.

 ▼Eternal, C64, 1994

 ▼Lazarus, C64, 1994

 ▼Miecze Valdgira II, C64, 1995

“Pokusiłbym się 
o stwierdzenie, że 
w 1994 i 1995 r. pro-
dukcje Inflexion De-
velopment w jakimś 
stopniu redefinio-
wały pojęcie jakości 
gier platformowych 
na C64.
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Już w pierwszej minucie rozgrywki 

można się zorientować, że konwer-

sja na Commodore różni się znacz-

nie od oryginału – przede wszystkim 

ma inną grafikę. Pomimo że oba 

programy uchodzą za tak zwane 

labiryntówki, to układ ich komnat 

wygląda zupełnie inaczej. Niestety, 

podczas gry w wersji na C64 nie 

usłyszycie ścieżki dźwiękowej, która 

na Atari i Amigę tworzy odpowiedni 

nastrój. Jeśli miałbym wybrać ce-

chę łączącą szczególnie obie pro-

dukcje, to postawiłbym na spójność 

niektórych przedmiotów zbieranych 

podczas gry. Gdy przyjrzycie się 

wszystkiemu dokładnie, to z pewno-

ścią odnajdziecie ten najistotniejszy 

wspólny mianownik, jakim jest kon-

strukcja obu wersji.

Na szczególną uwagę zasługuje 

grafika, którą stworzył Tomasz Miel-

nik (Carion). Nie ma tu znaczenia, 

czy penetrujecie komnaty zamczy-

ska i czeluście mrocznej kopalni, 

czy też przemierzacie ciemny dwór. 

Jedno jest pewne – zawsze będzie-

cie pod wrażeniem dobrej, multiko-

lorowej grafiki. 

Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że 

to dobry pomysł, aby tworzyć kon-

wersję od podstaw. Na pewno jest 

to o wiele ciekawsze niż kopiowa-

nie wszystkiego z oryginału. Miecze 

Valdgira II to bardzo udana kon-

wersja i choć trafiła ona do skle-

pów w czasach, gdy ośmiobitowe 

maszyny odchodziły już do lamusa, 

to i tak pokazała klasę ocalając 

jednocześnie ducha oryginału.

P
opularność gry wymusiła 

niejako jej konwersję na inne 

platformy i tak oto, po kolej-

nych dwóch latach, powstały wer-

sje na Amigę oraz C64, które zosta-

ły wydane nakładem firmy Timsoft. 

Obie konwersje znacznie różnią się 

od siebie. Amigowa – pozostała 

wierna oryginałowi, C64 – została 

stworzona od podstaw.

Nawiązując do wywiadu z Krzyszto-

fem Augustynem, programistą m.in. 

Mieczy Valdgira II w wersji na C64, 

pozwoliłem sobie jeszcze napisać 

kilka zdań na jej temat. Zamiast tra-

dycyjnego opisu mam dla was coś 

niezbędnego. Otóż nasz redakcyjny 

przyjaciel Uka przygotował mapę 

gry w wersji na C64, dzięki której 

szybciej ukończycie misję. Czytajcie 

i korzystajcie!

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Recenzja: Komek; Mapa: Uka

Miecze Valdgira to gra labiryntowo-przygodowa wydana w dwóch częściach przez 
ASF s.c. – polską firmę z Gdańska. Pierwsza ujrzała światło dzienne w 1991 roku, a mogli 
w nią zagrać wówczas tylko posiadacze małego Atari. Jak na tamte czasy program 
był tak dobry, że od razu zyskał popularność i nie trzeba było długo czekać na poja-
wienie się jego kontynuacji. Minęły dwa lata i w 1993 roku powstała druga część, czyli 
Miecze Valdgira II: Władca gór, którą dopracowano od strony graficznej i dźwiękowej.

7 5 8

Wydawca: Timsoft
Rok wydania: 1995
Platforma: C64, Amiga

MIECZE VALDGIRA II
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 ▲Wersja na Amigę  ▲Wersja na Atari  ▲Wersja na C64

Porównanie opraw graficznych Mieczy Valdgira II na trzech różnych platformach:
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Recenzja: Petrichor

W 
historii 

gier 

kompu-

terowych mamy 

sporo perełek osa-

dzonych w mrocznej 

przyszłości, m.in. 

wspomniany już na 

łamach naszego 

pisma Syndicate, 

genialny System 

Shock, BloodNet 

lub legendarny już 

Flashback. Wśród tych 

wszystkich gier jest 

tytuł, który tak napraw-

dę zawsze był niedoce-

niany i nigdy nie zdobył 

należytej mu sławy. Mowa tu 

o przygodówce Dreamweb.

Gra wydana zosta-

ła na Amigę oraz 

na PC. W swojej 

historii doczekała się 

kilku wersji, które były 

tak naprawdę takie same, 

oprócz pewnych małych 

zmian dotyczących udźwię-

kowienia i nagrania głosów, 

czy też pewnych modyfikacji 

wynikających z faktu cen-

zury. No właśnie, bo gra po 

swojej premierze wzbudziła 

sporo kontrowersji. W 1994 roku 

niewiele było tytułów, w których 

gracz kierował poczynaniami se-

ryjnego zabójcy i może także psy-

chopaty, który zabija ludzi z zimną 

krwią, włamując się na przykład 

do sypialni i dokonując egzekucji 

na mężczyźnie właśnie uprawiają-

cym seks ze swoją fanką. Oczywi-

ście doprowadziło to do cenzury 

gry w kilku wersjach oraz całkowi-

tego zakazu gry w Australii. Gdy 

w dzisiejszych czasach taki typ 

rozgłosu tylko pomaga w sprzeda-

ży, wówczas ten kontrowersyjny 

„hype” nie wyszedł grze na dobre. 

Niestety.

No ale pomówmy już o samej 

grze. Dreamweb to mroczny i bar-

dzo przygnębiający, cyberpunko-

wy thriller. Gracz wciela się postać 

Ryana – barmana będącego na 

przymusowym urlopie i mieszka-

jącego w dystopijnej metropolii, 

gdzieś w niedalekiej przyszłości.

Główny bohater jest męczony 

przez wizje, w których tajemnicza 

postać – mieszkaniec tytułowego 

Dreamwebu – zleca mu zabój-

stwo grupy wpływowych person. 

Ryan wie, że musi zamordować te 

osoby, by zachować równowagę 

Cyberpunk powraca do łask. Już w październiku na wielkich ekranach zobaczymy kon-
tynuację legendarnego Blade Runnera, niedawno też mogliśmy oglądać filmową wer-
sję świetnego anime Ghost In The Shell. Na rodzimym rynku też sporo się dzieje, rodacy 
z CDProjekt Red od czterech lat pracują nad Cyberpunk 2077 (widząc tempo prac, mam 
nadzieję, że rok 2077 to nie jest data w którym ta gra się ukaże), a Bloober Team za kilka 
tygodni wydaje cyberpunkowy horror Observer, którego akcja dzieje się w dystopicznym 
Krakowie! No właśnie, Cyberpunk w grach komputerowych. Wielki powrót? Renesans? Na 
to wygląda, w końcu to klimat troszkę pomijany ostatnimi czasy przez twórców gier. Jed-
nak nie zawsze tak było.

na Ziemi i by uchronić świat przed 

apokalipsą. No tak, z początku 

może wydawać się, że scenariusz 

jest oklepany i mało odkrywczy, 

bo ile razy już ratowaliśmy świat 

przed apokalipsą? Ale im głębiej 

w las tym więcej drzew...bo tak 

naprawdę historia nie jest taka 

prosta jak się wydaje i nie do 

końca wiadomo czy osoby, które 

ma unicestwić główny bohater, 

naprawdę są (lub będą w przy-

szłości) winne swoich czynów 

i grzechów. Nie mamy także 

pewności, czy Ryan spotyka się 

z tajemniczymi postaciami w tytu-

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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łowym Dreamwebie, czy może też 

zaczyna tracić zmysły i ma halucy-

nacje. Gra nie odpowiada na te 

pytania w sposób jednoznaczny, 

a zakończenie też nie wyjaśnia 

wszystkiego, zostawiając otwarte 

drzwi na domysły i interpretacje. 

Tajemniczości dodaje na pewno 

dostępny w oryginalnej (pudełko-

wej) wersji gry „Pamiętnik Szaleń-

ca”. Możemy w nim znaleźć dziw-

ne zapiski głównego bohatera, 

oraz kilka informacji potrzebnych 

w rozgrywce, a które były formą 

zabezpieczenia antypirackiego. 

Fajne rozwiązanie, które po części 

wymusza na grającym zapozna-

nie się z dziennikiem, a przez to 

zagłębienie się w historię, którą 

opowiadają nam twórcy.

Sama gra to dość nietypowa 

przygodówka, która bardzo wy-

różnia się na tle gatunku. Dzieje 

się to głównie za sprawą dość 

nieintuicyjnego i dziwnego jak na 

tamte czasy systemu sterowania 

oraz pewnych rozwiązań w samej 

rozgrywce. 

Gracz widzi grę 

„z lotu ptaka”, 

Ryan podczas 

swojej przygody 

może podnieść 

i schować 

w ekwipunku 

dosłownie 

każdy napotka-

ny przedmiot, 

natomiast 

tylko niewielki 

procent tego, 

co można znaleźć w grze, ma tak 

naprawdę znaczenie dla fabuły, 

tworzy to natomiast pewną iluzję 

wolności wyborów. Na przykład 

znalezione papierosy można 

wypalić, a okulary, które Ryan ma 

w ekwipunku można sobie ubrać 

(zmienia się wtedy także wizerunek 

bohatera po lewej stronie ekranu, 

nie ma to jednak znaczenia dla 

samej rozgrywki). Gra Dreamweb 

jest całkowicie liniowa i zawsze 

istnieje tylko jedna droga by 

osiągnąć cel. Dlatego też czasem 

łatwo prze-

gapić jakiś 

kluczowy 

przedmiot 

i utknąć 

w martwym 

punkcie, 

przemiesz-

czając się 

między 

lokacjami, 

szukając 

jedynego 

przewidzia-

nego przez twórców rozwiązania. 

Czy to zniechęca by brnąć dalej 

w historię? Nie! Czy frustruje? Cza-

sem na pewno. No cóż, taki urok 

tej gry.

Co można myśleć o tym tytule? 

Dreamweb to dziwna gra, na-

prawdę dziwna. I pewnie zastana-

wiacie się, dlaczego mielibyście 

w nią zagrać? Skoro system ste-

rowania, jak i pewne rozwiązania 

w rozgrywce kuleją, a grafika jest 

... jaka jest (w końcu mówimy tu 

o grze z 1994 roku). Odpowiedź na 

to pytanie jest prosta. Zagrajcie 

dla historii, jaką Dreamweb opo-

wiada, dla dojrzałej fabuły oraz 

samego, naprawdę mocnego, 

zakończenia. Jeśli natomiast lubi-

cie cyberpunk i Łowcę androidów, 

a jakimś cudem ominęliście tę pro-

dukcję, to zagrajcie dla świetnej 

atmosfery... naprawdę warto.

6 4 8

Wydawca: Empire Interactive
Rok wydania: 1994
Platforma: Amiga

DREAMWEB

“Dreamweb to dziw-
na gra, naprawdę 
dziwna.

Zagrajcie dla histo-
rii, jaką Dreamweb 
opowiada, dla doj-
rzałej fabuły oraz 
samego, naprawdę 
mocnego, zakoń-
czenia.
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Bruce Lee 3DProjekt:

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Jakiś czas temu w sieci głośno było o trójwymiarowej animacji osadzonej w świecie klasycznego 
Bruce’a Lee z C64. Animację stworzył Mikael Sjöberg, co w połączeniu z klimatyczną muzyką artysty 
LukHasha, dało świetny efekt. Pracując nad okładką do tego numeru K&A plus skontaktowaliśmy 
się z Mikaelem i poprosiliśmy o wykorzystanie kilku klatek jego projektu. On nie tylko na to się zgodził, 
ale opowiedział nam jeszcze w kilku zdaniach o projekcie Bruce Lee 3D oraz o swojej współpracy 
z LukHashem. Więcej prac Mikaela znajdziecie na jego stronie http://www.mediamicke.se oraz 
profilu FB: https://www.facebook.com/mediamicke.

A
nimacja 3D na podstawie klasycznych gier z C64 

lub Amigi chodziła za mną od dawna. Bruce Lee 

od zawsze był moją ulubioną gierką, a słysząc 

utwór LukHasha pt. Pixel My Heart poczułem się zmoty-

wowany do stworzenia małego intro, które udostępniłem 

pod adresem: https://youtu.be/NkdUr_0gcTM.

 

Z czasem zrodził się z tego o wiele większy projekt. Stwo-

rzenie wszystkich scen w programie Qubicle, a następnie zaimporto-

wanie ich do aplikacji 3D Studio, nie stanowiło większego problemu. 

Natomiast dodanie do tego animacji poklatkowej wymagało napi-

sania osobnego program sekwencjonującego animację sprajtów, co 

w gruncie rzeczy sprowadzało się do ich automatycznego włączania 

i wyłączania w odpowiednim czasie. Następnie musiałem jeszcze wy-

eksportować wszystkie sekwencje do pliku XML i napisać główny skrypt 

zarządzający nimi w 3D Studiu.

Następnie skontaktowałem się z LukHashem i zapytałem o pozwolenie 

na wykorzystanie jego utworu w moim intro, na co on się zgodził. To 

z kolei zainspirowało go do stworzenia remiksu utworu z Bruce’a Lee, 

do którego ja później stworzyłem animację. Całość możecie zobaczyć 

tutaj: https://youtu.be/iUHewyaavys. 

Felieton: Tomxx & Mikael Sjöberg
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Bruce Lee
Felieton: c00k

D
ostaliśmy ciekawy produkt. 

Platformówka z elementami 

beat `em up. Niespotykanie 

zróżnicowane levele, lokalizacja 

trafień niedoprowadzająca do 

białej gorączki i bardzo ciekawy 

tryb dla dwóch graczy, w którym 

jedna z osób przejmuje sterowa-

niem nad wrogiem. Było tylko 

jedno „ale”: tytuł miał tyle wspól-

nego z przygodami bohatera, co 

birmańscy buddyści ze spokojem 

ducha.

W 2001 r. wyszła gra na nowe 

pecety. Lekko poprawiona o kon-

figurację klawiszy, ale cała reszta 

taka sama. Można było pograć 

bez konieczności emulacji.

Prawdziwa rewolucja przyszła 

dopiero w 2008 r. W nasze ręce 

trafia zupełnie odświeżona wersja. 

W menu animowana postać 

podczas ćwiczeń tai chi, czcion-

ka używana w barach z chińskim 

jedzeniem. Wchodząc głębiej, 

pokazuje nam się więcej opcji. 

Możemy pograć w klasyczną wer-

sję, jak i uruchomić odświeżoną. 

Ta druga ma kilka trybów, a także 

mody, które możemy odblokować 

podczas rozgrywki. Zaczynamy. 

Naszym oczom ukazuje się bardzo 

ładna gra. Niby ten sam Bruce 

Lee, taka sama mechanika, te 

same levele, ale wszystko w zu-

pełnie nowej estetyce. Wszystko 

według współczesnych standar-

dów. Ruchy te same, ale lepiej 

je widać, no i przede wszystkim 

widać, po czym wspina się nasz 

bohater, bo wcześniej zostawiano 

to naszej wyobraźni. Na ile jest to 

prawdziwa wizja, nie wiemy, bo tą 

samą wyobraźnią (a w zasadzie 

inną :)) posługiwał się również 

autor tej wersji. Ninja jak to ninja 

– zawsze taki sam, tylko zielony 

grubas nieco inny (czy wie ktoś 

w ogóle, kto to jest?). Gra wyglą-

da tak, że spokojnie możemy dać 

swojemu dziecku, o ile takowe 

mamy, i powiedzieć mu, że w to 

kiedyś graliśmy i nie narazić się na 

stwierdzenie: słaba grafika.

Mało wam? Niektórym też było 

mało – w 2013 r. powstała druga 

część gry. Co prawda, tylko pod 

Windows, ale z zachowaniem 

pierwotnej stylistyki. Kolory nieco 

żywsze, typowe dla tej platformy, 

ale za to poprawiona grywalność. 

Niby chodzi o to samo: biegamy 

po platformach i zbieramy lam-

piony, a przeszkadzają nam w tym 

przeciwnicy, ale po pierwsze – 

poziomy bardziej skomplikowane 

i zróżnicowane, bo nie dość, że 

trzeba więcej pomyśleć, jak je 

pokonać, to jeszcze dodatkowe 

atrakcje jak przeszkadzajki w wo-

dzie, po drugie – lepsi przeciwnicy. 

Teraz nie ma wyrwanego nie wia-

domo skąd ninja, a tym bardziej 

zielonego grubasa. Teraz przeciw-

nicy skopiowani zostali z filmów 

z udziałem Bruce Lee. Jest samuraj 

i są oldschoolowi karatecy z afro. 

Jest nawet Chuck Norris. W końcu 

Bruce Lee był jedynym człowie-

kiem, który wygrał w filmie Droga 

Smoka z Chuckiem Norrisem, a te-

raz nie żyje. Przypadek?

W każdym razie, jeśli jesteście fa-

nami gry Bruce Lee, to już znacie 

te produkcje. Jeśli nie – gorąco je 

polecam!

Pamiętam jak dziś, kiedy w telewizji leciał hit Wejście Smoka. Był to chyba pierwszy film 
o sztukach walki emitowany publicznie. Nie wiem, być może to wtedy zdecydowałem, że 
kiedyś będę uprawiał sporty walki, ale tym razem to nie o tym… :). Film stał się przebojem 
już w 1982 r., kiedy trafił do polskich kin. Wzbudził takie zainteresowanie sztukami walki, że 
tytuł filmu Karate po polsku był celowym zabiegiem marketingowym, który miał się pod-
czepić pod sukces zagranicznej produkcji. Podobnie myśleli twórcy gry Bruce Lee.

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

 ▼Screen z oryginalnej wersji na C64 (1984)

 ▼Grafika w najnowszej odsłonie gry na PC (2013)

 ▼Ultimate Bruce Lee w wersji na PC (2008)

Rezurekcja:
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Felieton: Bob8bit

Najstarsza gra w tym zestawieniu to przykład, jak daleko można posunąć 

się w celu dopasowania znanej marki do przygotowanej już produkcji. 

Gra ukazała się tuż po premierze filmu Conan Niszczyciel, jednak ze 

swoim kinowym odpowiednikiem nie ma wiele wspólnego. Barbarzyńca 

zaprezentowany w grze korzysta z miecza, który działa jak bumerang, 

a za każdym razem, gdy podskakuje, wykonuje w powietrzu salto. Fani 

osiłka z Cimmerii mogą być zaskoczeni zarówno orężem, jak i umiejętno-

ściami akrobatycznymi swojego ulubieńca.

Pomijając rozbieżności z materiałem źródłowym, mamy do czynienia 

z ciekawie zaprojektowaną grą zręcznościową. Nowe wyzwania i zmie-

niające się z każdym ekranem otoczenie zachęcają do zabawy. Poziom trudności 

rośnie wykładniczo z każdą planszą przez wprowadzenie coraz potężniejszych 

przeciwników i wymyślniejsze pułapki. Pierwsze trzy plansze można przejść w miarę 

spokojnie, jednak kolejne wymagają sporych umiejętności. Niestety, cała gra to 

tylko siedem ekranów. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby wydłużenie 

rozgrywki przez dodanie kilku mapek zamiast wywoływania 

frustracji przy próbach pokonania końcowych plansz.

Wizualnie i dźwiękowo gra nie prezentuje się zbyt atrak-

cyjnie, ale jest na to wytłumaczenie: Conan został wiernie 

przeniesiony z komputera Apple II. Halls of Volta jest nie 

tylko najstarszym, ale też najsłabszym punktem na tej liście.

Rozpoznawalny znak towarowy to jeden z filarów dobrej sprzedaży. Produkt, niezależnie 
od swojej jakości, gdy zostanie powiązany ze znaną marką, potrafi dobrze zarobić. Taka 
już nasza natura, że lubimy to, co już znamy, z czym mieliśmy wcześniej kontakt, lub co ktoś 
poleca. Tę zależność prawie 50 lat temu słusznie zauważył inżynier Mamoń: „No, jakże może 
podobać mi się piosenka, którą pierwszy raz słyszę?”. W oparciu o te niepisane zasady 
studio Datasoft wydało na małe Commodore kilka gier, których tytuły brzmiały znajomo. 
W tym numerze możesz przeczytać obszerny materiał na temat gry Bruce Lee (1984), 
a także nieoficjalnej kontynuacji tej produkcji. Poniżej przygotowałem zestawienie kilku 
innych filmowych gier.

Gry filmowe od

Conan: Halls of Volta (1984)

Między grami Goonies i Conan jest tyle samo 

podobieństw, co różnic. Obie oparte na 

przebojach kinowych. Na zgodność Halls of 

Volta z materiałem źródłowym już narzekałem, 

tymczasem rok młodsza produkcja Goonies 

wybiera z filmu konkretne sceny i tworzy 

z nich interaktywne ekrany. Liczba poziomów, 

będących w obu przypadkach pojedynczymi 

planszami, jest podobna, ale Goonies to zgra-

na drużyna zarówno na dużym, jak i na małym 

ekranie. Mógłbym tak dalej porównywać, ale 

lepiej skupić się na jednej grze.

Goonies (1985)

Zorro (1985)

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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Felieton: Bob8bit

Chcąc dopasować tę produkcję do odpowiedniej 

szufladki, wybrałbym taką z napisem „klasyczna gra 

przygodowa”. Każdy ekran to konkretna zagadka do roz-

wiązania. Jedynym elementem, który nieco odbiega od 

standardu, jest konieczność współpracy między postacia-

mi. To jedna z pierwszych gier, które wprowadziły drużyno-

we rozwiązywanie zagadek, będące kluczowym składni-

kiem chociażby o wiele młodszej serii Gobliiins. 

Zagadki nie należą do trudnych, ale nie oznacza to, że grę 

można przejść ot tak, za pierwszym podejściem. Sprawne 

ruszanie głową to za mało, aby zobaczyć ekran końcowy. 

W latach osiemdziesiątych w grze nie mogło zabraknąć frag-

mentów zręcznościowych i zbierania punktów. Joystick musi 

swoje odpracować.

Goonies nie jest najlepszą grą w tym zestawieniu. Ma ona kil-

ka ciekawych momentów, jednak czegoś zabrakło, aby stać 

się klasyką. Grafika zbyt słabo dopracowana? Zbyt krótka 

rozgrywka? Metka gry na podstawie filmu, którą nie warto 

się interesować? Prawdopodobnie każda z tych teorii jest po 

części prawdziwa. Ale historia pamięta tylko o najlepszych.

Zorro (1985)

Postać Lisa (po hiszpańsku: Zorro) zrodziła się na kartach powieści, z czasem 

jednak powstało wystarczająco wiele adaptacji, zarówno na małym, jak i dużym 

ekranie, aby pasowała do tego zestawienia.

Na samym początku mamy do czynienia z czymś w rodzaju interaktywnego intra. 

Rozgrywka rozpoczyna się, gdy dzielny Diego stoi pod balkonem pięknej nie-

wiasty. Wtem dziewczyna znika z balkonu, a po chwili w oddali widać, jak jeden 

z żołnierzy sierżanta Mendozy niesie ją nieprzytomną. Pozostaje po niej jedynie 

chusteczka zaczepiona na uchwycie studni. Można podążyć śladem żołnierza, 

jednak na kolejnych ekranach zawsze będzie on na tyle daleko, że nie uda się 

go dogonić. Na obrzeżach miasta żołdak wraz z damą znikają za bramami fortu. 

Moim zdaniem właśnie takie drobiazgi odróżniają gry dobre od rewelacyjnych.

Zorro to gra platformowa połączona z elementami przygodowymi. Najwięcej czasu w grze zabiera początkowe 

rozwiązywanie niezbyt skomplikowanych zagadek. Większość zadań rozpoczyna się od zabrania z jednego, 

konkretnego pokoju przedmiotu. Do odgadnięcia pozostaje jego zastosowanie. Gdy wszystkie zadania w mie-

ście uda się doprowadzić do końca, będziemy mieli możliwość skierowania naszego bohatera do labiryntu 

podziemnych tuneli. Ostatni etap gry to fort, gdzie na każdym kroku czai się niebezpieczeństwo, szabla jest 

w ciągłym ruchu, a kule latają nad głową. W tej produkcji nie ma miejsca na nudę.

Grafika w Zorro to zdecydowany plus. Poziomy są charaktery-

styczne, a dodatkowym smaczkiem jest noszenie przedmiotów 

(wyraźnie widać, co Lis ma w ręce). W kwestiach dźwiękowych 

– do dziś słyszę dzwony... (kto grał, ten zrozumie). To jedna 

z moich ulubionych gier na C64, zdecydowanie warta uwagi.
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Podsumowanie

Ostatnia, ale nie najmniej ciekawa gra oparta jest 

na amerykańskim serialu Dallas. Tekstowa gra przy-

godowa daje szansę na wejście w buty lokalnego 

detektywa, który ma za zadanie pomóc pewnej 

damie w zebraniu bogactwa. Podobno wystarczy 

zdobyć mapę, na której oznaczone są złoża ropy. 

Zgodnie z zasadami rządzącymi gatunkiem, aby 

popchnąć opowieść do przodu konieczne jest 

ręczne wprowadzanie poleceń. Co ciekawe, od 

czasu do czasu ilość niepoprawnych komend jest 

ograniczona. W statycznej grze przygodowej rów-

nież można dodać pewnego rodzaju presję cza-

sową. Sporadycznie pojawiają się dość nietypowe komendy, na przykład - łaskotanie. Autorzy jednak nie starali się 

w ten sposób podnieść poziomu trudności i scenariusz podpowiada, że jest taka opcja w odpowiednim momencie.

Mam nadzieję, że wybaczysz lakoniczny opis tej produkcji. Starałem się poznać ją bliżej, jednak gry testowe dalekie 

są od moich upodobań. W zamian możesz obejrzeć więcej obrazków. To właśnie oprawa graficzna jest najmocniej-

szą stroną tej gry.

The Dallas Quest (1984)

Jak widać, pracownicy Datasoftu nie tylko wiedzieli, jak tworzyć ciekawe produkcje, ale także dbali o marketing. 

Podejrzewam, że zgodnie z zasadą, o której wspomniałem we wstępie, nieco więcej zainteresowania i przychodów 

wydawcy przyniosły rozpoznawalne już na starcie tytuły. 

Gdy byłem brzdącem i przeglądałem pirackie zestawy gier, jeśli tytuły nic mi nie mówiły, znaczyło to, że nie warto 

wydawać na nie pieniędzy. Mimo to uważam, że nawet bez chwytliwej nazwy gry takie jak Bruce Lee czy Zorro rów-

nież weszłyby do historii. Jak to mówią, „jak zwał tak zwał”, ale jakość i tak wygrywa.

Okładki gier Datasoft na komputery Commodore
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K
im jest Julian Gollop? To 

człowiek-legenda, który 

zawsze ląduje we wszystkich 

rankingach osób, które miały duży 

wpływ na gry komputerowe. No bo 

kto nie słyszał nigdy o serii gier UFO 

/ X-COM, najsławniejszym „dziec-

ku” Juliana? Dlatego na początek 

może parę słów o samym twórcy, 

bo byłoby to dużym nietaktem, 

gdybym tego nie zrobił.

Julian pochodził z domu, gdzie 

zawsze grało się 

dużo w różne gry 

planszowe. Jak sam 

powiedział, kiedy 

sąsiedzi z cała rodziną 

wychodzili do kina, 

on ze swoją rodziną 

siadał do kolejnej 

gry planszowej. Czas 

mijał, młody Julian się-

gał po coraz bardziej 

złożone gry (w tym 

również po bliskie 

mojemu sercu gry 

fabularne, jak Dun-

geons & Dragons), 

aż zainteresował się programowa-

niem i możliwościami jakie dają 

komputery. W 1983 jako 18-latek 

przyłączył się do wydawcy gier 

komputerowych Red Shift (który 

to blisko współpracował między 

innymi z Games Workshop - tak, 

tymi kolesiami od Warhammera), 

gdzie działał najpierw jako pomy-

słodawca (gry Time Lords i Islandia), 

a później również jako programista 

(gry Nebula i Battlecars). W 1984 

roku stworzył grę komputerową dla 

dwóch graczy Rebelstar Raiders, 

która miała do zaoferowania 

trzy scenariusze opowiadające 

o walkach dwóch oddziałów na 

poziomie taktycznym. Problem po-

legał na tym, że Games Workshop 

chciało mieć grę dla pojedyncze-

go gracza, dlatego Jullian Gollop 

szybko opracował algorytm do 

odnajdywania ścieżek i mógł zająć 

się tworzeniem gier z trybem „Single 

Player”. Ale kamień węgielny został 

złożony, bowiem późniejsze gry 

z serii Rebelstar (ostatnia wyszła 

w 2005 roku), wspominana w tym 

artykule gra Laser Squad, seria 

UFO / X-COM czy ufundowana 

w tym roku gra Phoenix Point są 

rozwinięciem pomysłu z Rebelstar 

Raiders. Julian nie zasypywał gru-

szek w popiele, stworzył kilka gier, 

aż w 1988 roku połączył swoje siły 

z bratem Nickiem i założył Mythos 

Games. I tak 6 lat później nastąpiła 

premiera UFO: Enemy Unknown, 

najsławniejsza gra Juliana Gollo-

pa. A później... A później było już 

różnie. Po upadku Mythos Games 

Julian założył Codo Technologies, 

które dało światu Laser Squad 

Nemesis. Były też plany dotyczące 

wskrzeszenia serii Rebelstar, ale 

ostatecznie z trzech planowanych 

tytułów ukończono i wydano tylko 

Rebelstar: Tactical Command na 

Gameboy Advance. W latach 2006 

- 2012 pracował dla Ubisoft przy 

grach Tom Clancy’s Ghost Recon: 

Shadow Wars i Assassin’s Creed III: 

Liberation. Odszedł z Ubisoftu, gdy 

zauważył swoją szansę w crowdfun-

dingu. I tak w 2015 roku zebrał 

prawie 211 000$ na wydanie Chaos 

Reborn, a w tym roku zebrał 766 

000$ na wydanie Phoenix Point. 

I tyle w wielki skrócie o karierze 

Juliana Gollopa. Przejdźmy teraz 

do gry.

Bohaterka mojej 

dzisiejszej opowieści, 

tak jak wspomniałem 

na początku, jest grą 

taktyczną. Dostajemy 

do dyspozycji grupę 

żołnierzy (każdy po-

siada inne atrybuty), 

wyposażamy ją 

w sprzęt przed misją 

(pancerze, broń, ma-

gazynki) i ruszamy na 

pole walki, by w ko-

lejnych turach przy-

bliżać naszych ludzi do zwycięstwa. 

Gra w wersji na C64 oferowała 

pierwotnie trzy misje w różnorodnej 

scenerii, z możliwością dokupienia 

dwóch dodatkowych epizodów 

(późniejsza wersja oferowała 

wszystkie 5 misji z możliwością doku-

pienia dwóch kolejnych epizodów). 

I tak podczas pierwszej misji przyszło 

nam przeprowadzać szturm na 

dom handlarza bronią chronione-

go przez armię droidów, w drugiej 

lądowaliśmy na bazie księżycowej, 

by zniszczyć dane gromadzone 

przez Korporację Omni, a w trzeciej 

przeczesywaliśmy kopalnię w celu 

uratowania trzech naszych ludzi. 

Julian Gollop jest człowiekiem, który pokazał mi czym są gry taktyczne. A właściwie 
nie tylko pokazał, ale też pozwolił mi pokochać całym sercem ten gatunek gier. 
A wszystko zaczęło się od pewnej kasety z grami na Commodore C64, gdzie umiesz-
czone zostały pierwsze dwa poziomy z gry Laser Squad.

Laser Squad
Wspomnienia Growego Dziada:

Felieton: Beamhit
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Jak widać, Julian potrafił zadbać 

nie tylko o warstwę mechaniczną 

swoich gier, ale również o część 

fabularną.

Mechanika gry oparta została 

na poprzedniej serii gier Juliana 

Gollopa - Rebelstar. Nasi żołnierze 

charakteryzują się różnymi parame-

trami, mają więc różną żywotność, 

celność, wytrzymałość na zmę-

czenie. Każdy z naszych żołnierzy 

posiada też swoją własną pulę 

Punktów Akcji, od których zależne 

jest to, jak daleko będą mogli się 

poruszyć, albo ile strzałów będą 

mogli oddać z karabinu.

Poziomy gry charakteryzują się 

dobrze oddanymi szczegółami. 

Wchodząc do domu Sternera Re-

gnixa w pierwszej misji, zobaczymy 

całkiem sensowny plan domu. Jest 

kuchnia, pokoje gościnne, prysznic, 

czy nawet swojski kibel. Kosmiczna 

baza, wygląda jak kosmiczna baza, 

a kopalnie wyglądają jak kopalnie. 

Posiadamy też możliwość niszcze-

nia otoczenia. A był to rok 1988, 

a przecież dzisiejsze niektóre gry 

taktyczne mają problem z zaimple-

mentowaniem tego mechanizmu. 

A tymczasem w już pierwszej misji 

Laser Squad można było to wyko-

rzystać i zaryzykować złożenie od-

działu z samymi wyrzutniami rakiet, 

by później tylko przebijać się przez 

kolejne ściany kryjówki Sternera. 

Jeżeli zaś nudziła nas gra samemu, 

to można było zaprosić znajome-

go do trybu „gorącego krzesła”, 

gdzie drugi z graczy mógł kierować 

siłami normalnie kierowanymi przez 

komputer.

Gra do dzisiaj ma swoje grono wier-

nych i oddanych fanów. Co jakiś 

czas ktoś stworzy kolejny remaster, 

albo stworzy nowe misje na orygi-

nalnym silniku gry. Nazwy wymyślo-

ne przez Juliana Gollopa poja-

wiają się w kolejnych grach z serii 

UFO (jak korporacja Marsec albo 

kapral Jonlan). A jak przyjrzycie się 

okładkom XCOM: Enemy Unknown 

i XCOM: Enemy Within z 2012 roku, 

to zobaczycie że były inspirowane 

okładką Laser Squad.

A teraz słów kilka, jak to dawno 

temu rozgryzało się grę. Na począt-

ku lat 90. nie było całkiem łatwo 

zrozumieć grę, zwłaszcza gdy było 

się małolatem, nie było dostępu do 

internetu z FAQami i gameplayami, 

wszystkie gry były pirackimi kopiami 

bez instrukcji, w żadnym czasopi-

śmie nie było napisane, jak grać 

w daną grę, a jedyny język obcy 

jaki rozumiałeś, to ten „bratniego 

narodu zza wschodniej granicy”, 

bo tylko tego uczyli w szkole. Na 

szczęście jakimś cudem moi rodzice 

kupili słownik angielsko-polski i uda-

ło mi się metodą prób i błędów (jak 

obładowywanie żołnierza samymi 

magazynkami) załapać, jak grać 

w Laser Squad. Dzisiejsi 12-latkowie 

w większości przypadków wiedzą, 

że „clip” to magazynek, „move” to 

ruch, a „change” to zmiana. Ale 

ponad 25 lat temu większość z nas 

musiała sama odkrywać tajniki języ-

ka angielskiego, by w pełni cieszyć 

się danym tytułem. Na szczęście, to 

już odległa przeszłość.

Laser Squad, Blade Software, 1989

Felieton: Beamhit

O rubryce i jej autorze...

Growy Dziad jest... Growym Dzia-
dem. Czasami, gdy akurat ma 
czas, powspomina coś z czasów 
gdy miał Komodę i Przyjaciółkę na:
facebook.com/growydziad.

A jako że w duszy jest też erpe-
gowcem, prowadzi stronę: 
facebook.com/rpgpiekielko.
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Magia Giełd Komputerowych
Felieton: Petrichor

N
o właśnie, pamiętacie 

jeszcze giełdy komputerowe 

i towarzyszącą im ma-

gię? Przenieśmy się na chwilę do 

końcówki (czy też dla niektórych 

połowy) lat 80-tych w Polsce...Był 

to szalony okres - czas, kiedy na 

horyzoncie było już widać nadcho-

dzący wiatr przemian, w którym 

wolny rynek i ustawa o prawach 

autorskich na dobre miała zagościć 

w naszym kraju. Zanim to jednak 

nastąpiło, my, Polacy, musieliśmy 

sobie jakoś radzić, by zdobywać 

nowy sprzęt albo nowe programy 

i gry. I nie było ku temu lepszego 

miejsca niż weekendowe wypady 

na giełdy komputerowe i mistyczne 

spotkania w miejscach, o których, 

niczym o czarnych rynkach, dowia-

dywałeś się poprzez pocztę szepta-

ną. Trafiali tam tylko nieliczni... 

Ok, żartuję. Giełdy były ogólnodo-

stępne.

Kiedy trafiało się do tej mekki gra-

czy i komputerowych pasjonatów, 

od razu można było wyczuć panu-

jącą tam magię miejsca... Nastrój 

tworzyły kombinacja zapachów 

szkolnej sali gimnastycznej, albo in-

nej podobnej przestrzeni, potu i pa-

pierosów, wraz z dobiegającymi 

zewsząd dźwiękami pracujących 

stacji dysków, programów w stylu 

X-copy, gier i gwary rozmów. Ta 

rozmaitość chłonięta przez nasze 

młode głowy tworzyła wówczas tę 

mistyczną aurę, dającą uczucie by-

cia częścią określonej społeczności. 

To właśnie tam można było poga-

dać o nowinkach, dowiedzieć się 

tego i owego o sprzęcie, czasem 

kupić jakąś część, znaleźć specjali-

stę od montażu turbo w magneto-

fonie Atari albo po prostu dorwać 

jakąś nową grę.

 

Ja chodziłem tam głównie z tego 

ostatniego powodu – szperając 

Jak może niektórzy wiedzą, firma Nintendo stwierdziła, że nostalgia to całkiem do-
bra maszynka do robienia kasy i postanowiła wydać mini-konsolę SNES (będącą 
zresztą niczym innym jak komputerkiem Raspberry PI w ładnej obudowie). Ludzie 
rzucili się na nią jak szaleni, pre-ordery zniknęły ze sklepów w przeciągu kilku minut, 
a ja wtedy właśnie zdałem sobie sprawę z tego, jak łatwo jest w dzisiejszych cza-
sach zdobyć nowy sprzęt i wymarzone gry na dowolną platformę. Nie są to już te 
czasy, gdy na sprzęt trzeba było polować, a po gry urządzać całe wyprawy w pew-
ne magiczne miejsce zwane dawniej giełdą komputerową...

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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w kserowanych katalogach szu-

kałem tytułów nowych produkcji, 

które przeniosą mnie w nieznane. 

Czasem udało się podejrzeć, jak 

gra wygląda „na żywo”, bo sprze-

dawca miał akurat chwilę spokoju 

i zgodził się dany tytuł odpalić 

Innym razem udało się zobaczyć 

zrzut ekranu, bo sprzedawca miał 

w katalogu wycinki z zagranicznych 

gazet i wykorzystywał je jako formę 

reklamy własnej oferty handlowej. 

Te elementy, plus tytuł wraz z krót-

kim, acz intrygującym opisem gry 

były impulsem do zakupu nowego 

tytułu.

Oprócz tego, giełdy były idealnym 

miejscem by dorwać części zastęp-

cze, nowe podzespoły czy nawet 

całkowicie nowe sprzęty (chociaż, 

z tym to bym raczej uważał). To 

właśnie na giełdzie kupiłem swoje 

rozszerzenie do Amisi, to właśnie 

tam zamontowałem Turbo2000 

w atarynkowym magnetofonie 

i również tam nabywałem dziesiątki 

sprężynek i blaszek do joysticków, 

by reanimować je później po mor-

derczej sesji w Dectathlon.

 

Oczywiście, oprócz tego wstępne-

go poziomu zaangażowania gieł-

dowego był także poziom zaawan-

sowany. To właśnie na giełdach 

spotykali się ludzie z amigowej de-

mosceny, to właśnie tam spotykali 

się ci, którzy w późniejszych latach 

mieli być prekursorami polskiej 

branży gamingowej. Przełom lat 

80- i 90-tych był czasem rozwoju ro-

dzimej przedsiębiorczości i dla wielu 

młodych entuzjastów właśnie giełdy 

były pewnego rodzaju start-up-em. 

To dzięki giełdom komputerowym 

mamy teraz w Polsce CD Projekt 

czy Techland. Michał Kiciński 

i Marcin Iwiński – założyciele CDP 

rozpoczynali swoją przygodę z gra-

mi właśnie od giełdowego stolika. 

W podobnym stylu swą przygodę 

z publishingiem i developmentem 

zaczynał Paweł Marchewka, założy-

ciel firmy Techland.

Ten przełomowy czas był idealnym 

miejscem na wypełnienie niszy i za-

jęcie się dystrybucją oprogramo-

wania, a giełdy umożliwiały polskim 

przedsiębiorcom zdobywanie po-

trzebnych kontaktów, jak również 

w dużym stopniu wiedzy o rynku. 

Nastanie w Polsce kapitalizmu 

i coraz ostrzejsze próby wyelimino-

wania w branży piractwa pozwoliły 

im na rozpoczęcie pełnoprawnego 

biznesu. Nie stało się to oczywiście 

z dnia na dzień, a ten specyficzny 

okres zmian musiał chwilę potrwać. 

W pewnym momencie w sklepach 

i na giełdach komputerowych moż-

na było z jednej strony kupić grę 

przynosząc swoje własne dyskietki, 

by stoisko obok dorwać Operation 

Stealth, Black Crypt czy rodzimego 

Kajko i Kokosza (który zamiast typo-

wego kartonowego pudełka wyda-

wany był w opakowaniu na kasety 

VHS) w oryginalnym opakowaniu.

 

Z biegiem czasuza potrzebowanie 

na giełdy, a wraz z nimi ich magia, 

zaczęły zanikać. Biznes ten zaczął 

być wypierany przez legalnie 

działające sklepy komputerowe, 

rozwój internetu i platform PC oraz 

dużych firm w stylu naszego Opti-

musa. Nasze giełdy będące kiedyś 

socjalnym centrum świata umarły 

śmiercią naturalną, pozostawiając 

nam tylko piękne wspomnienia.

Źródła zdjęć:

• archiwum.zajezdnia.org
• wykop.pl
• computerworld.pl
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SID Adventures:

Wywiad: GeoAnas; Tłumaczenie: MrMat

Katod
Cześć Mariusz. Witamy na naszych 
łamach! Przybliż siebie i swoją mu-
zykę naszym czytelnikom.

Nazywam się Mariusz Wasilewski 

(KATOD), urodziłem się w 1976 roku 

w Polsce. Studiowałem akustykę 

i elektronikę, ale obecnie pracuję 

w warsztacie samochodowym. Mu-

zyka zawsze odgrywała ważną rolę 

w moim życiu, choć obecnie jest 

to tylko hobby dające mi mnóstwo 

zabawy i satysfakcji.

Czy byłeś kiedyś częścią demosce-
ny (C64, Amigi lub PC)? Komponu-
jesz muzykę do gier komercyjnych 
lub produkcji niezależnych?

Nigdy nie byłem częścią demosce-

ny. W przeszłości, gdy tworzyłem 

utwory na trackerach, dostawałem 

oferty od grup scenowych (Amiga 

i PC), ale aktywnie grałem wte-

dy z moimi kapelami i nie byłem 

zainteresowany tworzeniem muzyki 

stricte komputerowej. Grałem głów-

nie na gitarach elektrycznych i ba-

sowej w zespołach wykonujących 

thrash metal, rock progresywny, 

muzykę instrumentalną czy nawet 

death metal. Obecnie nie mam 

wiele czasu na granie na żywo oraz 

regularne próby z zespołami i dlate-

go skupiłem się na komponowaniu 

i nagrywaniu (ścieżka po ścieżce) 

mojej własnej muzyki instrumentalnej.

Czy uczęszczałeś kiedyś do szkoły 
muzycznej?

Nie, nigdy nie chodziłem do szkoły 

muzycznej. Występowałem razem 

z wyżej wspomnianymi zespołami, 

co dało mi praktyczne doświadcze-

nie w tworzeniu muzyki i mówiąc 

szczerze, moje kompozycje bazują 

głównie na tych doświadczeniach. 

Podczas prób miałem okazję 

grywać także na perkusji i nabycie 

podstawowych umiejętności w tym 

zakresie spowodowało, że byłem 

w stanie dodać trochę „żywego 

brzmienia” do moich kompozycji.

Czy podczas tworzenia używasz 
MIDI i innych urządzeń czy wolisz 
zapisywać dźwięki na papierze, 
nuta po nucie?

Od zawsze wolałem tworzyć na 

prawdziwych instrumentach. 

Podczas komponowania zwykle 

nagrywam najpierw prosty podkład 

na gitarze basowej lub syntezato-

rze, a następnie improwizuję na 

kilku instrumentach. Kiedy udaje mi 

się stworzyć coś interesującego na-

tychmiast to zapisuję, a następnie 

modyfikuję i uzupełniam. Uwielbiam 

minimoogowe brzmienia, dlatego 

na moim albumie 7CATS użyłem 

wersji VST (prawdziwy Moog jest dla 

mnie za drogi).

Partie syntezatorowe nagrywałem przez 

MIDI za pomocą Commodore MK-10 

(kocham tę zabawkę) oraz Yamahy 

DX7 (szybsze partie oraz akordy).

Moje zmodyfikowane C64 i C64C 

mam oczywiście zawsze podłączo-

ne i gotowe do akcji! Mam w nich 

dołożony przełącznik ROM-ów 

(CynthCart 1.24 i Retroskoi), oraz 

potencjometry do programów 

muzycznych. W C64C jest również 

wbudowany SD2IEC.

Na moim C64C używam głównie 

fali prostokątnej generatora, a na 

C64 przeważnie fali piłokształnej 

w brzmieniach naśladujących 

brassy. Podczas grania mam pod 

ręką (bez konieczności przełącza-

nia) klawiaturę MK-10, Yamahę 

DX7 i dwa C64 (prostokąt i piła), 

co sprawia, że mam większość 

potrzebnych barw dostępnych 

od ręki. Obecnie używam również 

innych sprzętowych syntezatorów 

(Korg R3 i Waldorf Blofeld), a jako 

sekwenser MIDI – Atari 1040STE.

Czy możesz pokrótce wymienić 
nam swoich idoli spośród muzyków 
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tworzących na C64? A także twoje 
ulubione utwory/dema?

Jest ich wielu, ale najważniejszy 

jest dla mnie Rob Hubbard! Jest on 

kompozytorem wielu wspaniałych 

utworów na C64 takich jak The Last 

V8, Chimera, International Karate 

i mojego ulubionego utworu na C64 

– Commando! Właściwie muzykę 

do gry Commando w wersji arcade 

skomponował Tamayo Kawamo-

to, ale wersja Roba Hubbarda jest 

o wiele lepsza. To jest arcydzieło 

i jeden z najlepszych utworów kiedy-

kolwiek skomponowanych na C64. 

Lubię także Matta Graya za jego 

muzykę do gry Last Ninja 2, Nicka 

Scarima (Spy vs. Spy) i oczywiście 

Jeroena Tela (WAVE) z utworami 

Supremacy (co za wspaniały SID!), 

a także Cybernoid i Lemmings. 

Z bardziej współczesnych kompo-

zytorów uwielbiam Markusa Kleina 

(LMan) za jego innowacyjne kom-

pozycje. 

Który układ preferujesz w swoich 
kompozycjach, ciepły dźwięk 6581 
czy krystaliczny 8580? Jakie są wg 
ciebie ich zalety i wady? Co spra-
wia, że tak wielu ludzi lubi słuchać 
utworów komponowanych na C64?

Używam obydwu układów w zależ-

ności od tego, jaki rodzaj fali dla 

danego instrumentu potrzebuję 

w danej chwili. Do generowania fal 

prostokątnych ze zmiennym PWM 

wolę 6581. Czasami, gdy potrze-

buję bardziej ostrego dźwięku, 

używam 8580. Do wytwarzania 

fal piłokształtnych/trójkątnych 

używam 8580. Jest także kwestia 

różnic w brzmieniu filtrów pomiędzy 

SID-ami, ale są także pewne róż-

nice pomiędzy dwoma C64 z tym 

samym typem SID-a, podobnie jak 

w analogowych syntezatorach. Nie 

używam nigdy SID-a do odtwarza-

nia sampli, dlatego błąd kostruk-

cyjny używany do odtwarzania 

sampli na 6581 (poprawiony potem 

w 8580) nie ma dla mnie znaczenia 

przy wyborze SID-a.

Czy pracowałeś kiedyś na chipie 
SwinSID? Uważasz, że jest to najlep-
szy zamiennik oryginalnego SID-a?

SwinSID brzmi wg mnie bardzo 

dobrze i może być świetnym za-

miennikiem podczas grania w gry. 

Słyszę jednak różnicę w brzmie-

niu w stosunku do prawdziwego 

SID-a i wolę używać prawdziwego, 

podobnie jak C64 zamiast emulato-

ra. Lubię położyć ręce na praw-

dziwej klawiaturze i poczuć ten 

unikalny zapach retro sprzętu, gdy 

komputer się nagrzewa. Preferuję 

kontakt z prawdziwymi, oryginalny-

mi rzeczami.

W jaki sposób klasycz-
ny C64 jest w stanie 
spełnić twe potrze-
by? Jak łączysz jego 
dźwięki z dźwiękami 
klasycznych instru-
mentów?

Używam C64 jako 

prostego synteza-

tora analogowego. 

Mogę na nim bezpo-

średnio grać jak na 

instrumencie. Jeden 

Commodore generuje 

pojedyncze brzmienie 

(złożone z jednego lub 

2 generatorów SID-a). Poza tym po 

prostu kocham C64 i inne 8-bitowe 

maszyny. Lubię grać na nich w gry 

i pisać proste programy.

Czy używasz specjalnych tracke-
rów stworzonych dla C64 czy wolisz 
pracować z bardziej zaawansowa-
nymi jak Milkytracker, Schism Trac-
ker, FamiTracker, itp? Jakiego softu 
używasz i jaki dodatkowy sprzęt 
masz podpięty do C64 w swoim 
studio?

Używam tylko kilku programów 

muzycznych. Są to Cynthcart 1.24 

(jako syntezator pracujący w czasie 

rzeczywistym), Retroskoi (jako 

syntezator) i Defmon (do tworzenia 

podkładów i szybkich arpeggiów 

w czasie nagrywania). 

Nagrywam moją muzykę 

ścieżka po ścieżce na Cuba-

se DAW, i tak np. 4 takty linii 

C64 są odgrywane na żywo, 

nagrywane, zapętlane, 

a dopiero potem przecho-

dzę do nagrywania kolejnej 

ścieżki. I tak dalej. Używam 

także Mssiah do odtwarzania 

na C64 ścieżek poprzednio 

nagranych przez MIDI. Zgrywam je 

wtedy z prawdziwego C64 poprzez 

audio do DAWa.

Jak długo zajmuje ci zazwyczaj 
cały proces tworzenia komplet-
nego utworu? Jak ciężki jest to 
proces?

Czasami jeden weekend, a czasa-

mi nawet kilka tygodni – wszystko 

zależy od tego, jak dużo czasu 

mogę przeznaczyć na kompono-

wanie. Czasami nawet po 2 miesią-

cach czuję, że muszę zmienić albo 

poprawić jakieś detale. Na przykład 

kiedy pracowałem nad masterin-

giem ukończonego albumu 7CATS 

zdecydowałem, że całkowicie 

zmienię utwór Pussy. Myślę, że po 

tej zmianie brzmi on znacznie lepiej. 

Zdarza mi się robić drobne popraw-

ki nawet w finalnych wersjach.

Czy lubisz słuchać utworów kompo-
nowanych na 2 lub nawet 3 SID-y?

Moim zdaniem 2 SID-y są OK, po-

nieważ stwarzają muzykom więcej 

możliwości. Mimo wszystko wolę 

utwory na 1 SID, ponieważ skom-

ponowanie dobrego utworu na 
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trzech generatorach pojedyncze-

go SID-a stanowi większe wyzwanie. 

Z kolei komponowanie na trzech 

SID-ach to według mnie nie najlep-

szy pomysł. 2 SID-y są znacznie bar-

dziej popularne, a 6 generatorów 

to wystarczająca ilość dla dobrych 

kompozycji.  

Czy kiedykolwiek występowałeś na 
żywo na scenie?

Oczywiście, w przeszłości wielo-

krotnie występowałem z moimi 

kapelami na żywo. Występując 

w zespole Freport (progresywny 

rock) wygraliśmy konkurs podczas 

niezależnego festiwalu Castle Party 

w 1996 roku. Było to w Grodźcu 

w gotycko-renesansowym zamku  

położonym w górach na południu 

Polski. W następnych latach grali-

śmy także na zamku Bolków (mały 

zamek w Grodźcu nie był w stanie 

pomieścić tak wielu widzów, dlate-

go festiwal musiał być przeniesiony 

w większe miejsce). 

Był to czas, kiedy wraz z „żywymi” 

instrumentami – gitary elektryczne, 

perkusja, wiolonczela, flet – zaczę-

liśmy używać również instrumentów 

elektronicznych. Obecnie także 

występuję na żywo z moim nowym 

elektronicznym materiałem. W 2016 

grałem kilka koncertów w czasie 

imprez demoscenowych oraz na 

festiwalu muzyki elektronicznej.

Z których swoich utworów jesteś 
najbardziej zadowolony? Możesz 
opisać swoje najwspanialsze mo-
menty związane z muzyką?

Lubię wszystkie utwory, które do tej 

pory skomponowałem. Zazwyczaj 

kompozytorzy najbardziej lubią 

swoje ostatnie kawałki, ale po 

pewnym czasie, gdy patrzą wstecz, 

zdarza się, że mówią „och, to było 

całkiem niezłe”. Miałem szczę-

ście poruszać się w wielu różnych 

stylach muzycznych, dzięki temu 

zdobyłem ciekawe doświadczenia, 

które pomagają mi przy kompono-

waniu. A co do najmilej wspo-

minanych momentów z mojego 

życia, to są to chwile w których 

wykonuję swoją muzykę na żywo 

na koncertach.

Czy teledyski do swoich utworów 
tworzysz samodzielnie?

Tak, wszystko robię sam. Czasem 

mój przyjaciel albo żona pomagają 

mi w tym, ale są to wyłącznie czyn-

ności pomocnicze jak np. trzyma-

nie świateł, itp. Reżyseria, filmowa-

nie i postprodukcja to w 100% moja 

praca.

Twoje klipy są bardzo pomysłowe. 
Opowiedz nam jak je tworzysz i jak 
poradziłeś sobie z zachęceniem 
swojego kota do udziału w clipie 
Labirynth.

Praca ze zwierzętami jest zawsze 

bardzo trudna, a z kotami już 

wyjątkowo! Najważniejsze jest, 

aby czymś je zainteresować w taki 

sposób, aby nie były w stanie na-

tychmiast tego osiągnąć. Po kilku 

nieudanych próbach są w stanie 

zrobić wszystko, co tylko chcemy. 

Są także inne sposoby (nagradza-

nie jedzeniem za wykonywanie pro-

stych tricków). Ale koty generalnie 

muszą chcieć zrobić to coś i musi 

być to dla nich przyjemną zabawą, 

inaczej nie uda się nagrać niczego 

ciekawego. 

Labirynt został zbudowany ze sta-

rych desek, które udało mi się tanio 

kupić na aukcji. Skręciłem je razem 

i okleiłem środek tunelu wyglądają-

cą jak metal folią. Zrobiłem 4 rodza-

je segmentów: proste, skręcające 

w lewo, skręcające prawo i trój-

drożne. Zmiana ich ułożenia i odpo-

wiednie ujęcia kamerą spowodo-

wały, że wyglądają przestronnie. Był 

taki moment, że całość zajmowała 

ok 80% mojego salonu. Ta historia 

będzie miała swoją kontynuację… 

na wiosnę mam nadzieję.

Podaj proszę linki, aby nasi czy-
telnicy mogli pobrać i posłuchać 
Twojej muzyki.

Proszę bardzo. Jak już wiesz, mój 

album (KATOD–7CATS) został 

wydany w kwietniu 2015 roku i jest 

do pobrania pod tym adresem: 

https://katodmusic.bandcamp.

com, a także na innych plat-

formach cyfrowych jak iTunes, 

Spotify, Google Play, itd. Był także 

wydany na CD, a płytkę można 

kupić w tym miejscu: https://www.

generator.pl/p,katod-7cats,5247.

html. W styczniu 2017 roku wy-

dałem swój najnowszy album 

zatytułowany KATOD feat.Tomalyo 

– FUSION64, na którym można usły-

szeć dźwięki stworzone na takich 

urządzeniach jak: Commodore 64, 

Korg R3, Waldorf Blofeld, Yama-

ha DX7, gitary, programowalna 

perkusja, a także gitary basowe, 

na których gra mój przyjaciel 

TOMALYO (Tomasz Dworczyk). Jest 

to bardzo interesujące połączenie 

dźwięków C64, syntezatorów z no-

woczesnym basem, brzmieniem 

prawdziwej perkusji, itp. 

Album można znaleźć na stronie 

https://katodmusic.bandcamp.

com/album/fusion64, a CD można 

nabyć tutaj: https://www.genera-

tor.pl/p,katod-fusion64,5526.html. 

Z kolei pod tym adresem moż-

na obejrzeć klip promujący ten 

album: https://youtu.be/PvOtFf-

CfSqU.

Czy możesz zdradzić nam swoje 
plany na przyszłość?

Pracuję nad kolejnym albumem, 

który zostanie wydany nieco 

później. Mam już napisaną część 

utworów. Kilka z nich skomponowa-

łem dla mojego kolegi jako ścieżkę 

dźwiękową do jego niezależnego 

psychodelicznego filmu. Planuję 

także zagrać kilka koncertów na 

wiosnę i w lecie, ponieważ moi fani 

domagają się występów na żywo. 

Będę starał się również nagrać 

kilka kolejnych klipów do moich 

utworów. Chciałbym, aby były one 

interesujące, dlatego potrzebuję 

trochę czasu na ich dokończenie. 

Ograniczenia czasowe stanowią 

mój główny problem, z którym 

muszę sobie radzić, ale robię, co 

mogę.

Przy okazji pragnę również pozdro-

wić wszystkich retro i oldschoolo-

wych fanów oraz maniaków 8-bi-

towych komputerów. Chciałbym 

zaprosić Was wszystkich na mój 

kanał na Youtube. Zarówno teraz, 

jak i w przyszłości znajdziecie tam, 

mam nadzieję, interesujące rzeczy...
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Pixel Heaven 2017
Relacja: c00k

Dzień I

Przyjechaliśmy pociągiem, zostawi-

liśmy rzeczy w hotelu i poszliśmy na 

miejscówkę. W przerobionych na 

kasy biletowe autobusach dostali-

śmy opaski i bardzo fajną mapkę, 

która po złożeniu wyglądała jak 

dyskietka. Mniej więcej wiedzieli-

śmy, czego możemy się spodzie-

wać – i jakie było nasze (pozytywne 

rzecz jasna) zaskoczenie, kiedy 

zobaczyliśmy, że tym razem impre-

za prezentowała się dużo lepiej. 

Przede wszystkim strefa retro. Tym 

razem nie została zepchnięta w kąt 

na rzecz słynnej firmy komputero-

wej, o której jest ostatnio głośno po 

sprawie opatentowania nazwy zwy-

czajowej, której rzecz jasna sami 

nie wymyślili. Strefę retro umieszono 

w centralnym miejscu głównej hali. 

Były tam sprzęty wszelkiej maści 

podłączone do starych telewizo-

rów. Wszystko wyglądało zacnie. 

Z kolei na ubocze zepchnięto salę 

wykładową, dzięki czemu nikt 

nie przeszkadzał jak w ubiegłym 

roku, co zdecydowanie odbiło się 

dobrze na słyszalności. Pierwszego 

dnia był tam pokaz filmu Lady Ter-

minator, co taki fan dobrego kina, 

jak ja, docenił.

 

Pograliśmy jeszcze w Mortal Kombat 

na specjalnym arcadowym sterow-

niku podłączonym do konsoli Play-

station, pogadaliśmy ze znajomymi 

i poszliśmy do miejsca noclegowe-

go zbierać siły na kolejny dzień.

Dzień II

Niestety spóźniliśmy się na premie-

rę słynnej gry Labirynt Śmierci. Nie 

ukrywam, że, głównie ze względów 

humorystycznych, chcieliśmy na 

niej być (choć to takie trochę za-

granie marketingowe, bo niektórzy 

gracze mieli ją przed „premierą”), 

bo cała historia, wokół Kryształów 

Czasu jest już nie tylko anegdotką, 

ale i legendą! Jedno trzeba przy-

znać, autor jest mistrzem konse-

kwencji. Niestety po poprzedniej 

nocy zakrapianej alkoholem, nie 

wstaliśmy na czas.

 

Zdążyliśmy za to na spotkanie 

z byłą redakcją „TOP SECRET-u”, 

którego ukoronowaniem było pod-

pisanie przez jej członków specjal-

nie wydanego na tą okoliczność 

numeru tego kultowego maga-

zynu. Potem klasycznie spotkanie 

z Johnem Hare. Tradycyjnie człon-

kowie redakcji rozegrali partyjkę 

Ponga, rozejrzeli się w nowościach 

na rynku gier i pogadali z wieloma 

znajomymi.

 

W miejscu, gdzie rok temu była sala 

wykładowa, tym razem znajdowała 

się wielka wystawa Lego otoczo-

na flipperami. Muszę przyznać, że 

taki układ sal dużo bardziej mi sie 

podobał. Jako, że znaliśmy już te-

ren, po raz kolejny zjedliśmy obiad 

w naszym ulubionym „Chińczyku”, 

i tak w dobrym otoczeniu szybko 

minął nam czas do wieczora.

Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym nasza ekipa wybrała się na Pixel Heaven. Cieszyli-
śmy się bardzo, że wydarzenie odbyło się w tym samym miejscu, gdyż nie dość, że jest klima-
tyczne, to jeszcze blisko metra, a to pomaga ze względów logistycznych. Nie wspominając 
o tym, że teren mieliśmy już obeznany.

Ja osobiście ubolewałem tylko, że 

nie dojechał twórca mojej ulubio-

nej gry Syndicate oraz że konkurs 

cosplayowy nie doszedł do skutku. 

Mimo wszystko trzeba przyznać, że 

tym razem Pixel Heaven było retro 

impreza pełną gębą. Tym bardziej, 

że na after party wystąpił zespół 

Kryzys, z nieśmiertelnym Robertem 

Brylewskim na czele (akustyka była 

słaba, ale większość i tak znała 

teksty na pamięć!), a po wszystkim 

Jam Session z Johnem Hare. 

Wróciliśmy na miejsce spania w ba-

aaardzo dobrych humorach.

Dzień III

Ciężko było wstać, a funkcjono-

wać jeszcze gorzej. Impreza się 

powoli zwijała, ale spokojnie można 

jeszcze z niej korzystać. W tym roku 

nie brałem udziału w turnieju Street 

Fightera, bo nie byłem w stanie 

– to raz, a dwa, że był płatny. Za 

to dzień wcześniej odbyło się kilka 

nieoficjalnych pojedynków.

Reasumując. W porównaniu z ro-

kiem ubiegłym było znacznie lepiej. 

Pierwsza sprawa to rozplanowanie 

pomieszczeń, dzięki któremu można 

było zarówno korzystać z targów, 

jak i spokojnie słuchać wykładów. 

Po drugie – w końcu strefa retro 

była tak bardzo rozwinięta, że była 

jedną z najistotniejszych części 

imprezy. Tylko tych cosplayerek nie 

możemy odżałować!

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

35Komoda & Amiga plus #8

wiosna / lato 2017

R
ELA

C
JA



Tutorial: Jarlath Reidy – www.amigausers.ie; Tłumaczenie: Thorwyn i Tomxx

Podnieś rękę jeśli dysponujesz domowym routerem WiFi. Podnieś drugą rękę jeśli twój 
Commodore nie jest obecnie podłączony do sieci. Tak myślałem! Otwórz swojemu C64 
bramę do świata internetu korzystając z naszego poradnika podłączenia do sieci bezprze-
wodowej przy wykorzystaniu adaptera Telnet WiFi. Mimo że protokół Telnet wyprzedził WiFi 
o jakieś 30 lat, to jednak obie technologie mogą ze sobą i z naszym poczciwym Komodor-
kiem całkiem dobrze współpracować. 

Wi-Fi na C64

U
możliwia to zewnętrzny adapter, który wykorzystu-

jąc protokoły Telnet i WiFi potrafi zapewnić nasze-

mu C64 dostęp do internetu poprzez sieć bezprze-

wodową. Używając aplikacji Striketerm skonfigurujemy 

urządzenie i połączymy się z BBS-em, gdzie wraz z innymi 

fanami CBM będziemy mogli prowadzić rozmowy, dzielić 

się plikami, grać w gry i oglądać obrazy ASCII. Dzięki 

temu urządzeniu doświadczysz zupełnie innego spojrze-

nia na internet.

Zacznę od małego ostrzeżenia, że opisywane urządze-

nie może być trudne w uruchomieniu. Mam nadzieję, 

że poradnik pomoże użytkownikom w skróceniu czasu 

potrzebnego na konfigurację, wydłuży radość płynącą 

z samego przeglądania zasobów internetowych i zachę-

ci kolejne osoby do zdobycia jednego z tych cudow-

nych urządzeń. Czeka nas trochę pracy, ale na szczęście 

ustawienia mogą być zapisane w pamięci EEPROM na 

urządzeniu, więc procesu nie będzie trzeba powtarzać. 

Pamiętaj, aby nigdy nie podłączać i nie rozłączać urzą-

dzenia gdy komputer jest włączony.

• Adapter Commodore 64 Telnet Wifi

• Program Striketerm 2017 Final [przypis 1]

• Router WiFi. Ja wykorzystałem urządzenie MegaFon 

MR150-5.

Podłącz modem WiFi do portu użytkownika C64, włącz 

swój komputer i załaduj program Striketerm.

Pojawi się ekran ustawień, ale te domyślne prawdopo-

dobnie nie będą odpowiednie dla twojego urządzenia. 

Wciśnięcie klawisza F3 otworzy terminal, ale aby móc 

cokolwiek w nim pisać należy najpierw wprowadzić 

poprawne ustawienia [B]aud, [M]odem i [T]erm. Rezulta-

tem wpisywania komendy at powinna być wiadomość 

OK. Jeśli nie możesz nic wpisać lub nie dostajesz takiego 

potwierdzenia, to twój Baud, Modem lub Terminal nie są 

skonfigurowane poprawnie.

WYMAGANIA

Konfiguracja adaptera Telnet WiFi RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

PRZYGOTOWANIE
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Tutorial: Jarlath Reidy – www.amigausers.ie; Tłumaczenie: Thorwyn i Tomxx

Modem: Aby wybrać ustawienia modemu wciśnij klawisz 

M. Użyj kursorów, aby wybrać UP9600 i wciśnij RETURN.

Baud: Wciskaj klawisz B, dopóki liczba bodów (Baud) nie 

będzie równa 300.

Term: Wciśnij klawisz T i wybierz ANSI-40.

REZULTATY WPROWADZENIA USTAWIEŃ

Po poprawnym wprowadzeniu ustawień możemy zacząć 

korzystanie z terminala (klawisz F3). 

Moja finalna konfiguracja prezentuje się następująco:

Po wciśnięciu F3 pojawi się wiadomość powitalna, po 

której będziemy mogli przystąpić do dalszej konfiguracji. 

Gdyby wiadomość powitalna jednak się nie wyświetliła, 

należy wcisnąć klawisz RETURN lub nawet zresetować 

modem przyciskiem na urządzeniu i wtedy wcisnąć 

RETURN.

DALSZA KONFIGURACJA

Zanim wejdziemy w tryb online, dobrze jest zwiększyć 

częstotliwość bodów, aby uzyskać lepszą wydajność. 

Zmiany dokonujemy komendą: at$sb=9600.

Znak kropki (.) jest potwierdzeniem wprowadzenia 

zmiany.

Teraz jednak ustawienia naszego oprogramowania 

ponownie nie są prawidłowe. Naciśnij F1, aby powrócić 

do głównego ekranu. Wciskaj klawisz B, dopóki liczba 

bodów nie będzie równa 9600. 
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SSID I AUTORYZACJA ROUTERA

POŁĄCZENIE Z BBS

Teraz, gdy ustawienia naszego oprogramowania i sprzę-

tu są zgodne, możemy wrócić do terminala (klawisz F3) 

i zająć się ustawieniami autoryzacji dostępu do naszego 

domowego routera. Pamiętaj jednak o wcześniej opi-

sywanych problemach występujących niekiedy w tym 

miejscu. Zdarza się, że muszę niekiedy resetować urzą-

dzenie, a w pojedynczym przypadku musiałem nawet 

wcisnąć przycisk Baud Reset, następnie Modem Reset, 

po czym ponownie ustawić odpowiednią liczbę bodów. 

Mam nadzieję, że pójdzie ci z tym łatwiej, a jeśli bę-

dzie to zbyt skomplikowane zawsze możesz zresetować 

adapter. W razie komplikacji zajrzyj do zamieszczonej na 

końcu tego artykułu sekcji rozwiązywania problemów.

Przechodzimy do podania danych naszego domowego 

routera. SSID mojego urządzenia to MegaFon, a wprowa-

dzamy je komendą: at$ssid=MegaFon. 

Hasło wprowadzamy natomiast poprzez polecenie: 

at$pass=TWOJEHASŁO.

Wysłanie szczegółów autoryzacji do routera dokonuje się 

komendą atc1; powinieneś zobaczyć coś podobnego 

do obrazka poniżej. Czasami, choć stosunkowo rzadko, 

wyskakuje mi w tym miejscu błąd i muszę ponownie 

powtórzyć komendę atc1.

ZAPISYWANIE USTAWIEŃ

Jeśli dotarłeś tak daleko to zdecydowanie warto zapisać 

swoje ustawienia. Dokonuje się tego poprzez komendę 

at&w. Na moim zrzucie ekranu możesz zobaczyć, że 

udało mi się poprawnie zapisać konfigurację dopiero za 

drugim razem.

Z serwerem BBS łączymy się korzystając z komendy atdt. 

Jest ona niezwyczajna, ponieważ używa się jej bez spacji 

pomiędzy nią a nazwą serwera. Aby połączyć się z after-

life.dynu.com na porcie 6400, wpisujemy więc następu-

jące polecenie: atdtafterlife.dynu.com:6400.

Rezultaty są wspaniałe, choć w tym artykule nie będę 

zagłębiał się w szczegóły korzystania z BBS.
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NASTĘPNE KROKI

Kiedy skończysz, możesz wyjść używając F3, a przerwanie 

połączenia następuje po wciśnięciu kombinacji klawiszy: 

C= i H.

Gdy wszystko działa już idealnie, warto nauczyć się funk-

cji szybkiego wybierania (Speed Dial) w celu wygodne-

go zapisywania swoich ulubionych serwerów BBS, aby 

w łatwy sposób móc wykorzystać je w przyszłości. 

Nową stronę dodajemy za pomocą komendy: 

at&zN=HOST:PORT (N=0-9), gdzie N jest numerem 

szybkiego wybierania, HOST jest adresem serwera, na 

przykład afterlife.dynu.com, a PORT to w naszym przy-

padku 6400. Wczytanie zapisanej lokalizacji uzyskamy po 

wprowadzeniu komendy atdsN – jeśli użyłeś 1, będzie 

to: atds1.

W razie jakichkolwiek problemów jest kilka rzeczy, które 

mogą ci pomóc: 

1) Polecenie at? wyświetla dostępne komendy. Tym 

sposobem możesz łatwo sprawdzić składnię wprowadzo-

nych przez siebie poleceń.

2) Przycisk resetowania modemu (nie mylić z przyciskiem 

resetowania bodów) na urządzeniu może przywrócić 

kontrolę terminala, gdy ten nie odpowiada, a wiesz, że 

wpisane przez ciebie ustawienia są prawidłowe. Zawsze 

możesz również poeksperymentować z konfiguracją 

ustawień bodów.

3) Przed przystąpieniem do pisania tego artykułu 

wyczyściłem moje wcześniejsze ustawienia korzystając 

z komendy at&f, aby „na świeżo” przystąpić do opisu 

konfiguracji adaptera. Prawdopodobnie nie będziesz 

musiał tego robić, ale jeśli masz problem z poprzednimi 

ustawieniami, możesz spróbować dokonać resetu konfi-

guracji i rozpocząć cały proces na nowo.

4) Niektórzy z użytkowników pracują z alternatywnym 

oprogramowaniem – CCGMS 2017 (przypis 2 poniżej] – ja 

jednak nie musiałem go używać.

Ten artykuł nie mógłby powstać bez pomocy kilku 

przyjaciół. Podziękowania dla Sir_Lucasa, czyli Łukasza 

Kucharuka i Daniela Cyganek, którzy użyczyli mi swojej 

kopii Striketerm. 

Oryginalna dokumentacja dostarczona razem z ada-

pterem WiFi dostępna jest pod adresem: https://drive.

google.com/file/d/0B9OhO5ySjUu8WC1OYzhwZnVEU0E.

[1] Striketerm 2014 Final – 

http://csdb.dk/release/?id=130807

[2] CCGMS 2017 (wydanie z 8 stycznia 2017) – 

http://csdb.dk/release/?id=152620

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PODZIĘKOWANIA I PRZYPISY

Lista popularnych BBS-ów 

Scorp’s Portal – scorp.us.to:23
Anarchy Underground – anarchyunderground.zapto.org:23
Centronian BBS – centronian.servebeer.com:6400
Citadel 64 – bbs.thejlab.com:6400
1st Wrong Number ][ – cib.dyndns.org:6404
Elite BBS – elitebbs.dynu.net:23
Retrograde – retrograde.dyndns.org:6400
64 Vintage Remix – 64vintageremixbbs.dyndns.org:6400
Digital Dial – digitaldial.homeunix.com:2300
Commodore Image BBS – cib.dyndns.org:6400
Afterlife – afterlife.dynu.com:6400
FRoZEN FLoPPY BBS – bbs.retrohack.se:6464
Altiworld BBS – bbs.altiworld.com:6400
HOTWIRE BBS – hotwirebbs.zapto.org:6502
Borderline – borderlinebbs.dyndns.org:6400
Reflections BBS – reflections.servebbs.com:64128ko.
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K
orzystamy z niej z różnych 

powodów. Czasami jest to 

brak kasy na prawdziwy sprzęt, 

czasami brak miejsca w domu na 

dodatkowe komputery, zasilacze 

i przewody, a czasami chcemy po 

prostu przypomnieć sobie „jak to 

się za dzieciaka grało w …” (tutaj 

wstawcie sobie swój ulubiony tytuł). 

Obcowania z prawdziwym C64 

czy Amigą nie zastąpi nam żaden 

emulator, nawet mimo swych zalet 

typu savestaty czy filtry graficzne, 

to niezaprzeczalny fakt. Jeśli jednak 

jedyną opcją jaka nam pozostaje 

jest WinUAE i Vice, mam dla was 

dobrą wiadomość! Istnieje sposób 

aby podłączyć i z powodzeniem 

używać swych starych, zaprawio-

nych w bojach joyów i padów 

pod emulatorami. Umożliwi nam to 

tytułowy USBJoy.

Na trop tego urządzenia wpadłem 

zamęczając któregoś popołudnia 

Googla pytaniami o przejściówkę 

„9 pin na usb”. Jeden z wyników 

zaprowadził mnie na stronę www.

stepstick.pl. Tam właśnie znalazłem 

dokładnie to, czego potrzebo-

wałem. USBJoy to przejściówka 

umożliwiająca podłączenie starych 

kontrolerów do komputera z portem 

USB. Mogą to być joye od Amigi, 

Atari lub C64 (jedno lub dwuprzyci-

skowe), pady od starych konsol Segi 

i Nintendo, a nawet te dołączane 

do popularnego w Polsce Pegasu-

sa i wszystkich jego klonów. Warto 

dodać w tym miejscu, że nie jest 

to jakiś chiński bubel, lecz produkt 

zaprojektowany i wyprodukowany 

w Polsce. Działa bez problemu na 

komputerach z systemami Win-

dows, Linux i MacOSX, a także na 

urządzeniach z Androidem oraz na 

Raspberry Pi. Projekt ten jest oparty 

na pomyśle Raphaela Assenata 

lecz zawiera daleko idące zmiany 

w stosunku do oryginału. Polski pro-

ducent dodał obsługę joysticka CX-

78 i padów Boomerang firmy Matt, 

usprawnił wykrywanie padów SEGA 

(3 i 6 przycisków) oraz zaimplemen-

tował bootloader z wbudowanym 

programatorem USBasp, więc moż-

na wgrywać nowe funkcjonalności 

wykorzystując np. wolne oprogra-

mowanie AVRDude.

Gadżet ten sprawia, że możemy 

choć częściowo poczuć klimat 

dawnych lat i to jest właśnie 

głównym jego celem. Wszak bez 

problemu można podłączyć do 

naszego PC (lub w moim przypad-

ku TVBoxa) dowolnego pada USB, 

pada od PS3, PS4, Xboxa 360 itd. 

Ale pomyślcie, ile więcej frajdy 

sprawi nam radosne machanie 

swym starym joyem i nabijanie ko-

lejnego rekordu np. w Giana Sisters 

czy Alien Breed? Na pewno sporo, 

zapewniam. Joysticki, które do tej 

pory kurzyły się gdzieś po strychach 

i piwnicach mogą wreszcie liczyć 

na drugie życie i stać się ponownie 

niezbędnym wyposażeniem gracza, 

a nie tylko schowanym w szafie 

reliktem przeszłości, czy eksponatem 

w kolekcji. Całkowicie zmienia to 

sposób w jaki odbiera się daną grę, 

gdy można kontrolować jej akcję 

przy pomocy swego ulubionego 

QuickShota czy innego Scorpiona! 

Niska cena (59zł), roczna gwa-

rancja, załączona szczegółowa 

instrukcja oraz możliwość aktualiza-

cji firmware’u to niewątpliwe atuty, 

które sprawiają, że USBJoy powinien 

stać się podstawą każdego zestawu 

do emulacji.

USBJoy
Recenzja: Ari

Sprzet: RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

`
Życie retromaniaka nie jest niestety usłane różami. Ceny sprzętu wysokie, dostępność 
kiepska, a nie daj Boże jak już coś się zepsuje. Do tego dochodzi też często brak zro-
zumienia dla naszej pasji ze strony znajomych, czy – co gorsza – domowników, którzy 
nie zawsze są zadowoleni ze stosu sprzętu piętrzącego się pod TV i plątaniny kabli 
wijących się pod biurkiem. Rozwiązaniem części tych problemów jest emulacja.
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D
rodzy Czytelnicy. Chcę 

Wam przedstawić dziwacz-

nego stworka o imieniu 

Rogelio, którego największym 

przysmakiem są ryby. Jako że łow-

ca z niego wyśmienity, doskonale 

wie, gdzie pływają najdorodniejsze 

okazy.

Pewnego popołudnia nasz bohater 

wypłynął swą drewnianą łódeczką 

w wiadomym celu. Czując pewien 

niedosyt, zapragnął jeszcze więcej 

smakowitych kąsków, więc posta-

nowił przekroczyć wrota ogromnej 

jaskini (warto tak dla zwykłej kola-

cji?). Niestety, wielki labirynt okazał 

sie jego własną zgubą – poziom 

wody w jaskini podnosi się z sekun-

dy na sekundę. Jedynym wyjściem 

z tej nieprzyjemnej sytuacji jest 

Wasza pomoc. Płynąc ku górze 

należy uważać, aby nie zgniotły 

nas spadające głazy lub unikać 

zderzenia ze ścianą. Jeśli chce-

cie popisać się przed znajomymi 

jak największą ilością punktów, 

zbierajcie monety i klejnoty leżące 

w czeluściach jaskini, a zostaniecie 

sowicie wynagrodzeni.

Zdaję sobie sprawę, że Rowman 

to standardowa zręcznościowka 

z prostym scenariuszem, ale za to 

niesamowicie wciągająca. Jak 

uzasadnić taką opinię? Przede 

wszystkim gra wymaga ciągłej 

uwagi i koncentracji, a w krytycz-

nych momentach poziom adrena-

liny może nam nieźle podskoczyć. 

Kolejnym plusem jest grafika, którą 

wykonano starannie i bez zbęd-

Recenzja: Komek

ROWMAN

Wydawca: Darro99
Rok wydania: 2017 
Platforma: C64

  5  5  6

nych fajerwerków. W tym przypad-

ku kolory – brązowy z niebieskim 

– tworzą ciekawy nastrój. Warto 

wspomnieć jeszcze o minimalistycz-

nych, a zarazem dobrych efektach 

dźwiękowych, które w połączeniu 

z pozostałymi elementami formują 

apetyczną całość.

No i proszę! Oto kolejny przykład 

na to, że wielkie i rozbudowane nie 

zawsze oznacza dobre. Czy warto 

się o tym przekonać? Tak!

PS.: Pierwotnie tekst do gry został 

napisany w języku hiszpańskim, 

a dzięki grupie Laxity można zgrać 

w wersję anglojęzyczną.

Dzisiaj na kolację tradycyjnie rybka. Może smażona? Hmm...Nie! Tym razem go-
towana na parze. Odpowiednio przyrządzona stanowi ucztę dla podniebienia. 
A więc na łowy wyruszyć czas, bo wieczór za pasem!

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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Recenzja: Komek

J
eśli ktoś zapytałby mnie teraz 

o misiowe postacie, które 

najbardziej kojarzę z czasów 

dzieciństwa, to na pewno wymie-

niłbym: polskiego Misia Uszatka, 

brytyjskiego Puchatka i amerykań-

skiego Misia Yogi. Dziś skupię się na 

tym trzecim.

Jak powszechnie wiadomo, Yogi 

słynie z kradzieży koszyków pikniko-

wych turystom przyjeżdżającym do 

parku Jellystone. Tym razem jednak 

wcielił sie w rolę sprzątacza, a jego 

zadaniem jest usunięcie wszystkich 

śmieci znajdujących się w okolicy.

Yogi’s Big Clean Up, czyli przygo-

dy zabawnego Misia Yogi, to gra, 

która została wydany przez firmę 

Hi-Tec Software Ltd w 1992 roku 

na platformy – Amiga i Atari ST. 

Całkiem niedawno, bo pod koniec 

2016 roku, na stronie www.games-

thatwerent.com ukazała się infor-

macja o niepublikowanej wcześniej 

wersji Yogi’s Big Clean Up na kom-

puter C64 oraz plik .d64. Pobrałem, 

uruchomiłem, zagrałem i...?

No i jestem pod wrażeniem, pomi-

mo że było już kilka takich platfor-

mówek, które wyszły spod skrzydeł 

firmy Hi-Tec. Tradycyjnie mamy 

tutaj skakanie po platformach, 

zbieranie przedmiotów (w tym przy-

padku śmieci) oraz punktów. Nie 

zabrakło również ciekawych stwor-

ków – uwaga na agresywne rybki, 

które gryzą w dupę ;). Trele-morele, 

klituś-bajduś, a przecież najważniej-

sza jest rozgrywka! Cztery poziomy 

ze zmieniającą się scenerią, szybką 

akcją i kreskówkową grafiką, to 

nie lada gratka dla koneserów 

dobrych platformówek. A jeśli już 

o grafice mowa, to rzeczywiście 

prezentuje się ona bardzo dobrze. 

Mam tylko małe zastrzeżenia co 

do poziomu drugiego, ponieważ 

tło zlewa się trochę z pozostałą 

grafiką czyniąc całość trochę mniej 

czytelną. W całej grze brakuje 

wpadającej w ucho muzyczki, bo 

proste efekty dźwiękowe typu: 

„plum”, „szzzz”, ‚trrrrr”, to naprawdę 

za mało.

Na zakończenie dodam tylko, że 

Yogi’s Big Clean Up, to solidna gra 

platformowa i pomimo kilku man-

kamentów nie traci zbyt wiele na 

swej atrakcyjności. Proponuję się 

przekonać.

– Kochanie?  
– Słucham Skarbie? 
– Jestem pewna, że przed chwilą położyłam tutaj koszyk piknikowy z jedzeniem. Gdzie  
go schowałeś? 
– Nigdzie. Nie tknąłem go od momentu, gdy został zapakowany do bagażnika...

Yogi’s Big Clean Up

7 3 7

Wydawca: Hi-Tec, ‘92/’16
Rok wydania: 2016
Platforma: C64, Amiga

YOGI’S BIG CLEAN UP

Spróbujcie również pozostałych platformówek z Hi-Tec Software:

Atom Ant, 1990 Ruff and Reddy in the 
Space Adventure, 1990

Scooby and Scrappy 
Doo, 1991

Turbo the Tortoise, 1992

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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C
zym w ogóle jest $B? 

Enigmatyczna nazwa zda-

je się nie mieć głębszego 

znaczenia niż heksadecymalne 11, 

jednak swoim liczbowym charak-

terem nawiązuje do oryginału, na 

podstawie którego powstała – gry 

logicznej 2048 autorstwa Gabrie-

le’a Cirulliego. Wielu, zwłaszcza 

młodszych graczy, zna ją, szczegól-

nie dzięki smartfonom. To pierwszy 

element, który sprawia, że $B to 

pozycja godna uwagi, ponieważ 

łączy współczesną rozgrywkę 

ze sprzętem retro, a tym samym 

pokazuje, jak niewiele trzeba, żeby 

zainteresować gracza.

Tym, którzy nie znają oryginału, 

powiem, że celem gry jest uzbie-

ranie największej liczby punktów 

przez przesuwanie po kwadratowej 

powierzchni i łączenie w pary kloc-

ków o tej samej wartości. W 2048 

mamy do czynienia z wielokrotno-

ściami liczby 2, zaś w wersji na VIC-

20 – z liczbami jednocyfrowymi. 

Jest to wymuszone tym, że w for-

mie, jaką zastosował autor, nie 

da się wyobrazić liczb większych 

niż jednocyfrowe. Należy więc, 

używając klawiszy W, S, A i D, in-

teligentnie sterować całą planszą 

i przesuwać liczby (a każdorazowo 

przesuwają się wszystkie), by rosły 

i by zwiększała się pula zdobytych 

punktów.

$B ma niestety problem z estetyką. 

Autor najprawdopodobniej chciał 

stworzyć grę możliwie najmniej 

pamięciożerną (warto tu zwrócić 

uwagę, że plik PRG z grą waży za-

ledwie 428 bajtów!), więc grafika 

to po prostu PETSCII w najbardziej 

ascetycznym wydaniu – kropki i cy-

fry. Chciałoby się, żeby rozgrywka 

toczyła się przy pięknym, koloro-

wym interfejsie, co przecież nie jest 

rzadkością w grach logicznych. 

Dostajemy jednak absolutne mini-

mum – włącznie z tym, że wszystko 

odbywa się na małym skrawku 

ekranu, w który wpatrujemy się 

pochyleni, co bywa uciążliwe. 

Nie znaczy to jednak, że gra jest 

niegrywalna. Gra się w nią bardzo 

dobrze, a mimo prostego wyglą-

du nie traci swojego konceptu. 

Szkoda tylko, że nie ma obsługi joy-

sticka. Produkcji brakuje również ja-

kichkolwiek efektów 

dźwiękowych lub 

muzyki. Jednak to 

nie szkodzi – można 

dzięki temu puścić 

sobie na magne-

tofonie albo winylu 

co tylko chcemy 

i lubimy, bez częstej 

dla gier monotonii.

Jest wiele gier, które mogą umknąć naszej uwadze. W przypadku gry $B nie jest to 
trudne – nie prezentuje się ona spektakularnie, nie obiecuje szalonej rozgrywki na 
długi czas. Mimo to twierdzę, że zasługuje na zauważenie, a mam ku temu kilka 
powodów.

Gdyby $B otrzymało ładną, 

estetyczną i kolorową oprawę 

graficzną (a VIC-20 to potrafi), 

zajmującą cały ekran, gracz mógł 

korzystać z joysticka, a wszystkiemu 

towarzyszyłaby chwytliwa muzycz-

ka – mielibyśmy majstersztyk. A tak 

otrzymaliśmy grę dobrą, opartą na 

dobrym koncepcie, w którą da się 

grać, czerpiąc z tego intelektualną 

przyjemność.

Recenzja: Minimoog

$B

$B

Wydawca: Vic Porter
Rok wydania: 2017 
Platforma: VIC-20

  2  0  5
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Recenzja: Komek

S
pójrzcie, ile czasu musiało 

upłynąć, żeby ktoś w końcu 

stworzył konwersję gry Gun-

fright dla użytkowników Commo-

dore Plus/4 i 64 (nie zapominajmy 

o Atarowcach, oni również cieszą 

się z tegorocznej konwersji gry na 

ich ośmiobitowe maszyny). Ponad 

30 lat to naprawdę sporo, ale jak 

mawia pewne porzekadło – lepiej 

późno niż wcale.

W telegraficznym skrócie przypo-

mnę, że Gunfrtight to gra, którą 

stworzono w 1985 roku na platformy 

ZX Spectrum, Amstrad CPC i MSX. 

Program ten łudząco przypomina 

wielki hit z 1984 roku pod tytułem 

Knight Lore. Nie ma się co temu dzi-

wić, przecież oba tytuły pochodzą 

z tej samej „stajni” – Ultimate Play 

the Game.

A teraz kilka słów dla tych, którzy 

nie są w temacie. Gunfright pozwa-

la wcielić się w rolę najlepszego 

rewolwerowca na Dzikim Zacho-

dzie. Twoje zadanie to zgarnąć 

nagrodę, którą zdobędziesz za zli-

kwidowanie złych bandziorów gnę-

biących mieszkańców miasta. Na 

początek zadbaj o to, aby zestrze-

lić (uzbierać) jak najwięcej worków 

z pieniędzmi. Ma to bardzo duży 

wpływ na dalszą grę, ponieważ 

twój rewolwer nie jest na wodę, 

a nowe naboje kosztują. Uważaj na 

wszystkie miłe panie, które staną 

ci na drodze – spotkanie z każdą 

z nich kończy się śmiercią, a zestrze-

lenie zmniejsza ilość posiadanej 

gotówki. Podobnie jest z tubylcami 

płci męskiej, z tym że wskazują oni 

drogę do miejsca, w którym znajdu-

je sie dany bandyta. Cóż, łatwo nie 

będzie, ale myślę, że dasz radę!

Nie mam podstaw, aby się do cze-

goś przyczepić, porównując orygi-

nalną grę z konwersją. Zresztą nie 

o to chodzi. Całość została wiernie 

skopiowana do tego stopnia, że 

nie widzę pomiędzy nimi większej 

różnicy. Bardzo się cieszę, że tak faj-

na i oldschoolowa gierka sprzed lat 

została przekonwertowana na moje 

ukochane platformy. A więc chwy-

tam za spluwę, aby przywrócić ład 

w spokojnym niegdyś miasteczku!

Bang, bang! Wyłazić w tej chwili wstrętne bandziory! Już ja sie z wami rozprawię! 
Ładnie to tak siać zamęt i gnębić mieszkańców miasteczka?
Właśnie nadszedł wasz kres! He, he, he...

6 2 7

Wydawca: Ultimate Play 
the Game, 1985/ Rod & 
Emu, 2017
Rok wydania: 1985, 2017
Platforma: Plus/4, C64, C128

GUNFRIGHT
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J
eśli ktoś powiedział, że seria 

Boxx, to seria niekończącej się 

klockowej pixelozy, to niech 

wyskoczy ze swoimi poglądami na 

zagorzałych fanów klocków LEGO. 

Ciężko to widzę… Tak czy siak, 

zwolennicy i jednego i drugiego 

mogą podać sobie rękę, bo… 

kanciaste jest piękne. A i ja też się 

pod tym podpisuje. Kolorystyka 

na dobrym poziomie, czytelność 

szczegółów doskonała. Świetna 

animacja obiektów. Ogólnie kawał 

dobrej roboty. 

Bardzo miło wspominam moduły 

muzyczne z czasów, kiedy śmi-

gałem na konsoli NES 

i Commodore 64. W serii 

Boxx te wspomnienia 

odżyły. W omawianej 

części nieco powiało 

świeżością. Utwory 

są jeszcze lepsze, 

jeszcze bardziej 

dynamiczne, normal-

nie aż joystick pali się 

w rękach. Wszystko 

okraszone wspaniały-

mi retro-efektami dźwiękowymi. 

Nie ma za bardzo co się rozpisy-

wać nad kolejną częścią tej wspa-

niałej platformówki. Jeśli graliście 

w pozostałe części i przypadły 

Wam one do gustu, nie pozostaje 

nic więcej jak zaprosić Was do 

„trójki”. A tym którzy nie próbowali 

albo gorzej; twierdzą, że to gniot, 

to niech spróbują najpierw tego 

wspaniałego dzieła Leminga880, 

a dopiero potem komentują. 

Gwarantuje, że grywalność zrobi 

swoje. No i proponuje zacząć od 

pierwszej części i podziwiać jak gra 

rozwija się z numerka na numer. 

Autorowi natomiast, w imieniu nas 

wszystkich powiem krótko; czeka-

my na „czwórkę”.

BOXX 3

Wydawca: Lemming880
Rok wydania: 2017 
Platforma: m68k, 020, 2 MB

  6  6  6

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Zasiąść za sterami robota, znanego z serii filmów Robocop, Ed210… bezcenne. 
To było moje pierwsze skojarzenie, kiedy ujrzałem taką atrakcję w prezentowanej 
części gry. Znana z mocno zaakcentowanego klimatu retro, platformówka z ele-
mentami strzelanki doczekała się numerka „3”. Autor postanowił nie spocząć na 
laurach i pójść dalej. Fabuła ta sama; hordy obcych, mnóstwo półek, przełączni-
ków i monet do zebrania. Co więcej, nowe scenerie, nowi bossowie, nowe moż-
liwości i nowe moduły. Frajda z rozgrywki ta sama… równie przednia. Stworzona 
przy pomocy edytora Backbone nadal prezentuje wysoki, niedościgniony poziom. 

Recenzja: Don Rafito
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Recenzja: Don Rafito

Progres w rozwoju oprogramowania na platformy retro ostatnimi czasy nabiera tempa. 
A najlepsze jest to, że coraz częściej można spotkać na tym poletku polskich twórców. 
Tylko w samym 2017 pojawiło się kilka tytułów, właśnie z naszego rodzimego podwór-
ka, którym warto poświęcić chwilę uwagi. Jedną z takich produkcji jest właśnie Max       
Knight, stworzona przez polską grupę Pixel Nation.

H
istoria przenosi nas w czasy 

rycerzy i smoków. Opowiada 

o dwóch braciach imieniem 

Max i Miki. Chłopcy, jak na rycerzy 

przystało, codziennie dużo treno-

wali, dzięki czemu wygrywali wszyst-

kie turnieje. I wszystko toczyłoby się 

dalej tą rycerską sielanką, gdyby 

nie fakt, że któregoś pięknego 

dnia, podczas doskonalenia swoich 

umiejętności, Miki’ego porwał 

smok. Max postanowił od razu dzia-

łać i podjął ciężką wędrówkę, aby 

odnaleźć brata. Tytuł to klasyczna 

platformówka 2D, stworzona przy 

pomocy edytora Backbone. Gra-

czowi przyjdzie się nieźle naskakać, 

omijając najróżniejszych przeciwni-

ków: od różnych latających stwo-

rzeń, poprzez stwory, duchy, innych 

rycerzy na diabelskich bestiach 

kończąc. Podczas rozgrywki trzeba 

będzie jeszcze przełączać dźwignie 

oraz pozbierać trochę fantów, np. 

dodatkowe życie. Do przejścia jest 

36 poziomów podzielonych na 5 

światów, które głównie ulokowane 

są w lochach i komnatach zamkowych. 

Nie ma co się dziwić, że wokół tytu-

łu troszkę zawrzało wśród amigowej 

społeczności. Jak na edytor, szata 

graficzna prezentuje się nieźle. Ład-

na kolorystyka, czytelne plansze, 

sporo szczegółów, różnorodność 

światów. Przyzwoita animacja po-

staci. Wszystko dobrze zrobione. 

W świecie dźwię-

ków fajnie powiało 

klimatem retro. 

Efekty i odgłosy 

zrobione są przyzwoicie i dobrze 

współgrają z akcją na ekranie. 

Moduły też nie najgorsze, choć nie-

które troszkę nudnawe, ale na plus, 

że każdy ze światów ozdobiony jest 

własnym utworem muzycznym. 

Gierka z pozoru może wydawać 

się łatwa, wręcz przeznaczona 

dla młodszych łamaczy joysticka. 

Wcale tak do końca nie jest. Tytuł 

spokojnie można zaliczyć także do 

całkiem wymagających zręczno-

ściówek. Mało tego, bezproble-

mowe przejście planszy wymaga 

także ruszenia głową. W Max 

Knight zabrakło mi tylko dwóch 

rzeczy, które niestety trochę rzutu-

ją na ogólną ocenę; mianowicie 

scena finałowa (tak wiem, zdra-

dzam zakończenie), w której za-

miast walki ze smokiem dostajemy 

tylko jakiś komiks i druga: po co 

Max’owi ten mieczyk (lub jak kto 

woli, mały miecz), skoro ani razu 

nie można go użyć podczas roz-

grywki, np. do walki z potworami? 

Z tymi pytaniami zostawiam Was, 

polecając jednoczenie tytuł każde-

mu zwolennikowi gatunku, który ceni 

sobie amigową klasykę okraszoną 

współczesną datą wydania.

PS. Warto jeszcze wspomnieć, że na 

stronie autorów jest także dostępne 

demo gry, utrzymane w zimowej 

szacie graficznej, zatytułowane 

X-Mas Edition.

Max Knight

Wydawca: Pixel Nation
Rok wydania: 2017
Platforma: m68k, OCS/
AGA, 14 MHz, 2 MB Chip

  8  7  6
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W
szak, jak powszechnie 

wiadomo, emulatorów 

Przyjaciółki na Androida 

powstało wiele. Postanowiłem więc 

sprawdzić w działaniu najbardziej 

chyba popularny z nich – UAE4all2. 

Jest on dostępny w sklepie PLAY 

i jest darmowy. Zdecydowałem 

się na niego, bo wujek Google 

podpowiedział mi, że ta właśnie 

aplikacja świetnie radzi sobie nie 

tylko z plikami .adf ale też z obsługą 

wirtualnych dysków twardych. A to 

był mój priorytet. Nie chciałem 

bawić się w mozolne podpinanie 

kolejnych obrazów dyskietek, tylko 

wczytać za jednym zamachem 

system i kilkanaście ulubionych gier, 

najlepiej od razu pod WHDLoad.

Jak się wkrótce okazało, wszystko 

to jest możliwe do zrobienia i nie 

jest specjalnie skomplikowane. Aby 

tego dokonać, będziemy potrze-

bować: wspomnianego emulatora, 

amigowych kickstartów (w wersji 

1.3, 2.0 i 3.1), instalki Workbencha, 

instalki pakietu WHDLoad oraz kilku 

swoich ulubionych gierek. Zaczynaj-

my więc!

Zanim przejdziemy do sedna zazna-

czę jednak, że nie będzie to typowy 

tutorial prowadzący krok po kroku, 

za rączkę i opisujący ze szczegółami 

wszelkie aspekty tego zagadnienia. 

Gdybym chciał taki stworzyć, po-

trzebowałbym na to pewnie ośmiu 

stron!

Moim celem jest raczej pokazanie, 

że można całkiem komfortowo uru-

chomić i używać systemu Amigi na 

urządzeniach z Androidem (w tym 

przypadku na TVBoxie).

Ok, zaczynajmy więc. Na pierwszym 

etapie naszych prac potrzebny 

nam będzie pecet, na nim to 

bowiem stworzymy wirtualny obraz 

naszego dysku HDD, który następnie 

zostanie „zamontowany” już pod 

Androidem. Jak to zrobić? Myślę, 

że większość z was już dawno ma 

taki dysk założony pod WinUAE na 

swoim komputerze. Ci, którzy jeszcze 

tego nie zrobili, bez problemu 

znajdą dokładne instrukcje jak tego 

dokonać w zasadzie na każdym 

amigowskim portalu. Wystarczy 

pecetowy emulator, wcześniej 

wspomniana instalka Workbencha 

i 20 minut wolnego czasu. I tu jedna 

uwaga – pamiętajmy, aby tworząc 

naszego „twardziela” w emulatorze 

wybrać opcję „Add Directory” nie 

„Add Hardfile”. Ja korzystałem z tej 

właśnie metody i uważam, że daje 

ona większą swobodę na później-

szym etapie. Aby ułatwić sobie 

życie, zainstalujmy od razu pakiet 

WHDLoad (jest darmowy). Od tej 

chwili możemy cieszyć się Amigą 

na pececie, ale nie o to nam 

chodzi, my chcemy iść o krok dalej. 

Nowopowstały katalog będący 

obrazem naszego dysku kopiujemy 

na pendrive/kartę SD.

Teraz czeka nas szybka przesiadka 

na naszego TV Boxa i wizyta w skle-

pie Play, skąd pobieramy UAE4all2. 

Po szybkiej instalacji odpalamy go 

(podczas pierwszego włączania 

pościąga sobie jeszcze kilka rzeczy) 

i od razu wchodzimy do widoczne-

go tylko przez chwilę menu „Chan-

ge device configuration”. Tutaj 

w kolejnych zakładkach czekają 

na nas ustawienia Audio/Video, 

emulacja myszy, wybór miejsca na 

pliki (pamięć wew. lub karta SD), 

itp. I znów nie podaję tutaj konkret-

nych rozwiązań, bo każdy metodą 

prób i błędów dojdzie w końcu do 

ustawień najlepszych dla siebie 

i swojego sprzętu. Gdy już przebr-

niemy przez etap optymalizacji, 

oczom naszym ukaże się wreszcie 

menu główne naszego emulatora. 

W K&A Plus #6 pokazałem wam jak z urządzenia potocznie nazywanego TV Boxem zro-
bić pełnoprawnego komodorka. Była to dobra decyzja, urządzenie świetnie sprawdziło 
się w tej roli i od tamtego czasu, poza swymi podstawowymi, multimedialnymi funkcja-
mi, wiernie służy mi jako C64. Dzięki niemu ograłem mnóstwo świetnych tytułów, przypo-
mniałem sobie te stare, poznałem wiele nowych. Udało mi się nawet zaszczepić u mo-
jego syna „gen retrogamingu” i teraz coraz częściej razem zasiadamy na kanapie nie 
przed PS2 czy PS3, ale przed małym, niepozornym boxem, na którym, z wypiekami na 
twarzy, ostro naparzamy w River Raid, Golden Axe czy Ikari Warriors. Ale, że nie samą 
„komodą” człowiek żyje, wkrótce w mojej głowie zakiełkował nowy pomysł – a gdyby 
tak odpalić na tym Amigę?

Android TV Box-ie
Tutorial: Ari

Strefa emulacji: Amiga na
RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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Jest bardzo przejrzyste i intuicyjne. 

Nas najbardziej interesują zakładki: 

druga (Hard Drv) i trzecia (Misc). 

W sekcji dotyczącej HDD zaznacza-

my opcję „Dir” i tutaj właśnie poda-

jemy ścieżkę do utworzonego przez 

nas wcześniej katalogu będącego 

obrazem twardziela naszej Amigi. 

Może on pozostać na pendrivie lub 

można go skopiować do pamięci 

urządzenia. Zakładka „Misc” to nic 

innego jak wybranie modelu Amigi, 

który chcemy emulować. Wybiera-

my tu procesor i jego taktowanie, 

rodzaj kości graficznych, wielkość 

pamięci i wersję Kickstartu. I gdy już 

przy Kickstarcie jesteśmy, dodać na-

leży, że wszystkie jego wersje należy 

skopiować do folderu: 

Android\data\uae4all2\files\

kickstarts 

Są one niezbędne do działania 

emulatora.

Jesteśmy już prawie gotowi. Teraz 

trzeba tylko ściągnąć kilka swoich 

ulubionych gier ze strony projektu 

WHDLoad i wrzucić je do odpo-

wiedniego folderu na wirtualnym 

HDD. Gdy już wydaje nam się, że 

wszystko zrobiliśmy dobrze, klika-

my magiczny przycisk „Start” i... 

naszym oczom powinien ukazać 

się znajomy niebieski ekran Work-

bencha. Misja wykonana – system 

Amigi odpalony na Androidzie. Co 

zrobicie dalej, zależy już od was. 

Można bawić się w upiększanie 

systemu, dogrywanie dodatkowych 

pakietów programów czy budowa-

nie swojej biblioteki gier. Ja swojego 

„Amiga TV Boxa” używam głównie 

po to, by w wolnej chwili przypo-

mnieć sobie jak się eksterminuje 

obcych w Alien Breed, by poznać 

zakończenie Simon the Sorcerer czy 

wreszcie po to, by dokopać temu 

przeklętemu T17 w Body Blows.

I w tej roli box sprawdza się wy-

śmienicie. Jeśli oczekujecie czegoś 

więcej to... kupcie prawdziwą 

Amigę, pamiętajmy, że to w końcu 

tylko emulacja.

W tym momencie nadchodzi pora 

na podsumowanie wad i zalet tego 

rozwiązania. Zacznijmy może od 

minusów. Kompatybilność – według 

moich obserwacji wynosi ok. 90%. 

Prędzej czy później natraficie na grę 

lub program, który nie ruszy. Można 

zawsze trochę pokombinować, jeśli 

gra nie uruchamia się spod WH-

DLoad można spróbować włączyć 

ją normalnie, jako plik .adf z dyskiet-

ki, można coś pozmieniać w usta-

wieniach i np. zamiast na configu 

A1200 puścić ją na A500. Możliwości 

jest na szczęście sporo ale i tak nie 

osiągniemy 100% zgodności. Szcze-

gólny problem zdaje się sprawiać 

emulacja dźwięku i myszki. Trzesz-

czenie z głośników i brak płynności 

kursora to dość częste objawy, ale 

i na to, dzięki bogatym opcjom kon-

figuracyjnym, można w większości 

przypadków coś zaradzić. Program 

ma też tendencję do „zamulania 

się” w trakcie działania, czyli im dłu-

żej go używamy tym wolniej chodzi. 

Warto więc mieć wgraną jakąś 

aplikację z rodziny androidowych 

cache cleanerów, który przywraca 

pełnię funkcjonalności.

Trochę ponarzekałem, to teraz pora 

na pochwały. Granie na dużym 

TV, pełne wsparcie dla padów, 

myszek i klawiatur pod USB (rów-

nież bezprzewodowych!), robienie 

save’ów w dowolnym momencie, 

pojemność HDD ograniczona tylko 

wielkością naszego pendriva/karty 

SD. To są niewątpliwie zalety, które 

Tutorial: Ari

 ▼Menu główne emulatora UAE4all2 

 ▼Dalsza konfiguracja naszej wirtualnej Amigi

 ▼Workbench w całej okazałości

przyćmiewają wyżej wymienione 

wady i które sprawiają, że jest to 

ciekawa alternatywa dla tych, któ-

rzy chcieliby powrócić do zabawy 

z Amigą lub dopiero ją zacząć nie 

inwestując od razu w prawdziwy 

sprzęt. Ja osobiście jestem bar-

dzo zadowolony z mojej Amigi 

zamkniętej w TVBoxie i zachęcam 

was abyście i wy sprawdzili czy, 

taka wersja Przyjaciółki przyjmie się 

w waszych domach.
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Wraz z upływem lat nasze ulubione komputery coraz częściej ulegają przeróżnym awa-
riom i uszkodzeniom. Najczęściej są to niestety poważne awarie samej elektroniki, choć 
zdarzają się również usterki mniejszego kalibru, niezwiązane ściśle z samą płytą główną. 
Do tej drugiej grupy problemów zaliczymy wszystkie uszkodzenia elementów plastiko-
wych, co dla jednych jest być może sprawą błahą, jednak nas – kolekcjonerów retro 
sprzętu – każde fizyczne pęknięcie boli jak jasna cholera.

Nie ma problemu! 
Tutorial: Drygol; Edycja i tłumaczenie: Tomxx

gdy pracujemy z czymś, co obu-

dową było jakiś czas temu. Stare 

sprzęty bywają bardzo zaniedba-

ne, a brud je pokrywający bywa 

niekiedy ciężki do opisania!

2. Mój sposób na naprawę poła-

manego plastiku to wykorzystanie 

tradycyjnej lutownicy. Uważam, 

że łączenie elementów poprzez 

ich głębokie stopienie sprawdza 

się lepiej niż ich klejenie, gdyż klej 

lub aceton wprowadzają chemi-

kalia łączące warstwy stosunkowo 

płytko, co prawie zawsze skutkuje 

słabszym spojeniem.

Uzyskanie dobrego spojenia wy-

maga prostych, choć zsynchroni-

zowanych ze sobą kroków. Przede 

wszystkim, rozgrzany grot lutownicy 

należy wetknąć stosunkowo głę-

boko. Następnie, tak szybko, jak to 

możliwe, wybrzuszenia wynikłe ze 

stopienia plastiku należy „wcisnąć” 

z powrotem do środka wypełnia-

jąc tym samym ubytek. Obniżenie 

temperatury grotu może trochę 

pomóc, ale czynność tę należy wy-

konać naprawdę szybko. Jako że 

opis tej czynności może nie być do 

końca jasny, to przygotowałem krót-

ki filmik obrazujący cały ten proces. 

Jest on dostępny pod adresem:

http://youtu.be/5Ykpvxo0CNY

Przed przystąpieniem do pracy 

powinno się dokładnie oczyścić 

grot lutownicy, gdyż w przeciwnym 

wypadku spoina może się zabru-

dzić. Ja osobiście zwracam na to 

mniejszą uwagę, gdyż zwykle ma-

luję jeszcze całą obudowę i kolor 

plastiku nie robi mi żadnej różnicy.

3. Kolejnym krokiem jest wyrówna-

nie nadmiaru plastiku i dokładne 

oczyszczenie spoiny. Wykorzystuję 

do tego papier ścierny o zróżnico-

wanej gramaturze – grube ziarno 

służy do pozbycia się uwypukleń, 

a mniejsze do dokładnego wypole-

rowania powierzchni obudowy. 

 

4. W miejscach, gdzie po spojeniu 

występują braki materiału, korzy-

stam ze szpachlówki poliestrowej, 

którą po przeschnięciu wyrównuję 

papierem ściernym.

Uszkodzona obudowa?
RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

P
oniższy artykuł opisuje mój 

sposób radzenia sobie 

z połamanymi elementami 

naszych komputerów. Nieszczęśli-

wych bohaterów operacji będzie 

dwóch: poważnie nadłamana 

w transporcie Amiga 500 oraz 

uszkodzony w kilku miejscach 

„chlebak” C64. Uszkodzeń występu-

jących w transporcie w dzisiejszych 

czasach wszechobecnych portali 

aukcyjnych jest całkiem sporo, stąd 

tutorial ten może być całkiem przy-

datny dla większej grupy entuzja-

stów. My oczywiście naprawiamy 

obudowy ze stajni Commodore, ale 

podobnie do tutoriala poświęcone-

go malowaniu obudów z numeru 

#7, technika ta ma zastosowanie 

do każdego innego sprzętu.

Procedurę opisują 4 poniższe kroki, 

a całości dopełniają zamieszczo-

ne na kolejnych stronach zdjęcia 

naszych „pacjentów”.

1. Zaczynamy od dokładnego 

oczyszczenia elementów plasti-

kowych. Dobra kąpiel jest zawsze 

wskazana, a już szczególnie wtedy, 
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 ▼Pacjent 1: Połamana obudowa Amigi 500  ▼Pacjent 2: Pęknięty „chlebak” C64
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Recenzja: Bob8bit

G
ra od samego początku 

przypadła mi do gustu. 

Już na ekranie tytułowym 

muzyka buduje nastrój zagrożenia, 

a im dalej w las... eee... im głębiej 

w piramidę, tym ciekawiej. Co 

prawda, po wejściu do starożyt-

nej budowli słychać w zasadzie 

tylko kroki, ale w każdym miejscu 

melodie są przyjemne dla ucha. 

Oprawa audio jest skromna, ale 

pasuje do egipskich klimatów.

W grach logicznych grafika ma 

przede wszystkim nie przeszka-

dzać. To zadanie w Maze of the 

Mummy zostało wykonane tylko 

poprawnie. Interfejs jest czytelny, 

układ labiryntu wyraźny, a prze-

ciwnicy zdecydowanie różnią 

się między sobą. Autorzy mogli 

wprowadzić choć trochę graficz-

nej różnorodności w kolejnych 

piramidach. Lista przeciwników 

także jest dość skromna. Podej-

rzewam, że zamiast tego zdecy-

dowali się na skoncentrowanie sił 

na dostarczeniu jak największej 

ilości pomieszczeń i zagadek. Ilość 

ponad jakością? Nie, gra broni się 

przed takim osądem.

 

Zacząłem nietypowo, bowiem od 

tego, co widać i słychać. Czas na 

wrażenia z rozgrywki, która łatwa 

nie jest, oj nie. Na początku wspo-

mniałem, że cenię sobie prostotę, 

a teraz, że poziom trudności wyso-

Im jestem starszy tym bardziej cenię sobie spokojną rozgrywkę. Gry powinny dostarczać 
porcję rozrywki, a nie frustracji. Nic tak nie psuje mojego nastroju, jak konieczność zma-
gania się z tym samym problemem na okrągło. Zamiast mierzenia skoków z pikselową 
dokładnością spokojnie rozwiązuję zagadki logiczne. Egipskie ciemności, ucieczka przed 
mumią, panie i panowie: Maze of the Mummy.

Maze of the MummyRECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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Recenzja: Bob8bit

ki. Panie redaktorze, zdecyduj się 

pan wreszcie! Już wyjaśniam: czym 

innym jest ćwiczenie zręczności, 

a czym innym aktywność szarych 

komórek. 

 

Zapoznając się z zasadami roz-

grywki można odnieść wrażenie, 

że gracz skazany jest z góry na 

porażkę. Poszukiwacz skarbów 

w każdej turze może pokonać jed-

no pole. Mumia, która jest głów-

nym przeciwnikiem, na każdym 

poziomie robi w tym samym czasie 

dwa kroki. Potwór w bandażach 

regularnie korzysta z pomocy ko-

legów na mapach. Na szczęście 

monstra nie są zbyt inteligentne. 

Po kilku początkowych poziomach 

można nauczyć się schematu, we-

dług którego chodzą. Czy mumia 

najpierw zrobi krok w pionie czy 

w poziomie, to kluczowa infor-

macja potrzebna do pokonania 

większości labiryntów.

 

Z początku obawiałem się, że po 

przejściu kilkunastu lub kilkudzie-

sięciu map rozgrywka stanie się 

nudna. Przyznam, że do końca 

tytułu jeszcze nie dotarłem, ale 

setka komnat już stuknęła, a ja 

nadal mam ochotę na przecho-

dzenie kolejnych. Biorąc pod 

uwagę, że rozmiar pomieszczeń 

regularnie się zwiększa (kafelki na 

podłodze stają się coraz mniejsze), 

to autorzy mają dosłownie coraz 

większe pole do zaprezentowania 

swojej kreatywności w uprzykrzaniu 

życia graczom. Trafiłem także do 

labiryntów, gdzie na ścianach nie 

było pochodni, a więc widocz-

ność była znacząco ograniczona. 

Mam nadzieję, że nie odkryłem 

jeszcze wszystkich sekretów 

i niespodzianek. Nawet jeśli już do 

końca będzie powtarzalnie - labi-

rynt pod względem różnorodności 

oceniam pozytywnie.

 

Na koniec jedyna wada jaką zna-

lazłem w tej produkcji. Irytujące 

jest doczytywanie z dyskietki no-

wych fragmentów gry. Jak najbar-

dziej rozumiem, że pamięć w tym 

starym komputerze jest ograniczo-

na i pomiędzy piramidami trzeba 

coś doczytać. 

Frustracja 

sięga sufitu, 

gdy koniecz-

ne jest długie 

oczekiwanie, 

tylko po to, aby 

zobaczyć ekran 

z napisem 

Game Over. 

Miło posłuchać 

w tym miejscu 

nowej melodii, 

jednak nie jest 

to warte czasu 

jaki trzeba 

poświęcić na wczytanie tego 

ponurego ekranu. Gdyby jeszcze 

to działo się raz... Niestety później 

rozpoczyna się doczytanie menu 

startowego, a później znowu pira-

midy... Kara za zużycie wszystkich 

kredytów jest dotkliwa. Moim zda-

niem przesadzona, dlatego daję 

w tym miejscu duży minus.

 

Maze of the Mummy to udana 

konwersja gry Mummy Maze 

Deluxe firmy Popcap. Przyznam, 

że w oryginał nie grałem, dlate-

go ciężko mi będzie dokonać 

bezpośredniego porównania. 

Koncentrując się na wersji przy-

gotowanej przez Psytronik - grę 

uważam za godną polecenia. 

Mam świadomość, że osoby, które 

lubią łamać joysticki podczas 

dynamicznej rozgrywki, mogą 

nie być zachwycone spokojnymi 

pokojami w egipskich budowlach. 

Liczę na to, że nastrój zagrożenia 

oraz konieczność wysilenia głowy 

wystarczą do dobrej zabawy dla 

wszystkich pozostałych. Ja tym-

czasem wracam do starożytnego 

grobowca - jeszcze nie wszystkie 

skarby zostały odnalezione!

5 8 7

Wydawca: Psytronik
Rok wydania: 2016
Platforma: C64

MAZE OF THE MUMMY
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U
spokoję od razu, że nie trzeba 

niczego kasować ani for-

matować telefonu, gdyż nie 

będzie to standardowa instalacja 

systemu na wyczyszczoną pamięć 

urządzenia. Nasz postamigowy sys-

tem zostanie tu odpalony w trybie 

Android-Host jako osobny proces, 

przy czym nie będzie to typowa 

emulacja, ponieważ dystrybucja 

jest dedykowana architekturze 

ARM i system po części będzie z niej 

korzystać.

Do dzieła. Wchodzimy na stronę 

Nocnych Kompilacji aros.sourcefor-

ge.net/snapshots1.php i pobieramy 

dystrybucję android-arm-system. Po 

pobraniu i rozpakowaniu archiwum 

o nazwie AROS-20131104-android

-arm-system.tar.bz2, mamy dostęp 

do kilku rzeczy. Nas będzie intereso-

wać folder AROS, w którym znajduje 

się kompletny system operacyjny 

oraz aplikacja AROSBootstrap.apk.

Czas na instalację. Folder AROS 

kopiujemy na wewnętrzną kartę 

pamięci do głównego katalogu nie 

zmieniając nazwy (nie mylić z ze-

wnętrzną karą SD, którą wkładany 

do czytnika) , a plik AROSBootstrap.

apk instalujemy za pomocą syste-

mowego instalatora. Należy pa-

miętać, że trzeba w ustawieniach 

Androida zaznaczyć opcję zezwala-

jącą na instalację oprogramowania 

z nieznanych źródeł. Po wszystkim 

na liście aplikacji pojawi się nowa 

ikona ze znajomym wizerunkiem ko-

ciego oka. Klikamy na nią i po chwili 

na ekranie ukazuje się system Aros 

w wersji 1.12, ze znajomym blatem, 

na którym mamy ikony Ram Dysku 

i Systemu. 

System domyślnie uruchamia się 

w widoku pionowym (Portait 24bit), 

więc zanim zaczniemy buszować 

po katalogach proponuję odpalić 

Prefs/ScreenMode i zmienić para-

metry ekranu na wyświetlanie pozio-

me (Landscape 24b). Przy okazji 

zobaczymy jak Aros widzi grafikę 

w naszym smatfonie/tablecie i jakie 

są dostępne rozdzielczości. Nato-

miast Tools/ShowConfig pokaże 

garść informacji na temat proceso-

ra czy pamięci.

Do dyspozycji mamy podstawowy 

zestaw aplikacji systemowych od 

Multiview, poprzez Editor, Screen-

Grabber na programach commodi-

ty kończąc. W dystrybucji zainstalo-

wane jest także środowisko graficzne 

Zune (arosowy odpowiednik MUI, 

znany np. z Icaros Desktopa). Wraca-

jąc jeszcze do zmiany ustawień OS’u, 

możemy np. zmienić lokalizację 

(część aplikacji ma polskie tłuma-

czenia), tło blatu i okienek oraz inne 

opcje Wanderer’a, motyw graficzny, 

fonty oraz kodowanie znaków itd. 

System fajnie współpracuje zarówno 

z dotykiem palca, jak i zewnętrzną 

myszką podpiętą do urządzenia 

(zarówno USB jak i bluetooth).

O Amigach w kieszeni już było. Pora na Aros’a. Aby tego dokonać potrzebujemy 
urządzenia przenośnego typu smartfon/tablet, opartego o procesor ARM v6 i system 
Android w wersji minimum 2.2. Jeśli chodzi o procesor, z wypowiedzi na forach interne-
tyowych można wywnioskować, że zalecany jest przynajmniej v7.

Aros ARM na Androidzie
Tutorial: Don Rafito

AROS w kieszeni, czyli
RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

 ▼Aros ARM na Androidzie-GC-1
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Pora na minusy. Podstawowy 

rażący błąd to brak klawiatury 

ekranowej. Jeśli nie mamy pod ręką 

zewnętrznej (USB/Bluetooth) to nici 

z pisania czegokolwiek w systemie. 

Druga, równie ważna sprawa to 

znikoma ilość aplikacji na tą wersję 

Aros’a. Dotyczy to nie tylko samych 

programów, ale także i bibliotek 

czy sterowników, co np. skutkuje 

brakiem dźwięku w systemie, gdyż 

AHI nie widzi żadnej karty dźwięko-

wej. To samo z obsługą sieci. No ale 

skoro nie ma żadnej przeglądarki to 

i sieć niepotrzebna. Kolejna rzecz to 

mały problem z obsługą prawego 

menu. Co prawda jest ono wywoły-

wane poprzez klawisz menu kontek-

stowego smarfona/tabletu, ale jeśli 

go nie „uwolnimy” w ustawieniach, 

to próba wywołania go z górnej 

belki z jednoczesnym wybraniem 

żądanej opcji wymaga nie lada 

małpiej zręczności, lub wręcz jest 

to niewykonalne. W niektórych mo-

delach telefonów takiego klawisza 

np. w ogóle nie ma, gdyż menu 

kontekstowe oferują same aplika-

cje. System także nie widzi żadnych 

pamięci zewnętrznych wpiętych 

w urządzenie (karty SD, pendrive’y). 

Nieznaczne zgrzyty są także przy od-

świeżaniu ekranu po zmianie trybu 

wyświetlania. Żeby wszystko wróciło 

do normy po zmianie ustawień 

trzeba niestety za każdym razem re-

setować system. Ostatnim zgrzytem, 

jaki zauważyłem, był problem z wy-

wołaniem okna wyboru fontów. Za 

każdym razem miałem GURU. Ale 

mimo to udało mi się użyć polskich 

czcionek iso; po prostu wpisałem ich 

nazwę i rozmiar w ustawieniach.

Do testów użyłem tabletu GoCle-

ver Tab105BK (Android 4.1.1), oraz 

smarfonu LG K8 LTE (Adroid 6.0). 

Zauważyłem, że system pracuje 

dużo stabilniej na tablecie. Mniej 

było nieoczekiwanych zwiechów 

czy zamrożeń OS’u.

Opisywana wersja jest jedyną 

dystrybucją na platformę AMR 

Android i pochodzi jeszcze z 2013r. 

Patrząc na tempo rozwoju systemu 

Aros i częstotliwość ukazywania się 

nowego oprogramowania, jest po 

prostu stara. Od tamtej pory nie 

jest rozwijana i mam wrażenie, że 

miała być tylko ciekawostką, a nie 

osobnym projektem. A szkoda, bo 

to w zasadzie jedyna postamigowa 

wersja systemu, którą po części 

natywnie można odpalić na smart-

fonie i „nosić w kieszeni”. 

Mój artykuł nie jest tylko tutoria-

lem, ale także małym apelem do 

programistów, żeby nie odstawili 

tej „ciekawostki” na bok, gdyż 

w dzisiejszych czasach urządzenia 

mobilne mają największy potencjał 

i dalszy rozwój Arosa na te plat-

formy, tylko przysporzyłby rosnącą 

liczbę fanów i użytkowników. Wśród 

nich mogliby się znaleźć nowi 

 ▲Aros ARM na Androidzie-GC-2  ▼Aros ARM na Androidzie-LG-1

programiści, a nawet i sponsorzy. 

Was, Drodzy Czytelnicy, zachęcam 

choćby do pobawienia się Arosem 

na swoim tablecie czy smartfonie, 

np. podczas podróży pociągiem 

czy stania w kolejce. Czasami warto 

zrobić taką przerwę od siedzenia na 

portalu społecznościowym. 

AROS ARM na Androidzie

Wydawca: The AROS 
      Development Team 
Rok wydania: 2013 
Platforma: Android 2.2+,  ARMv6+
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Felieton: Minimoog

Trójwymiar jest trochę starszy, niż się uważa. Pierwsze eksperymenty sięgają lat 70., ale zanim 
3D trafiło pod strzechy, musiały nadejść lata 90. Czy to oznacza, że do tej pory żyliśmy wyłącz-
nie w dwóch wymiarach? Trochę tak i trochę nie. Twórcy gier starali się, raz lepiej, raz gorzej, 
odwzorować przestrzeń trójwymiarową, kreując na różne sposoby jej złudzenie. Dość pokaźną 
grupę produkcji powstałych na tej zasadzie stanowią pierwszoosobowe labirynty. Postanowi-
łem nieco poszperać i opisać te stworzone dla VIC-20, bo dla tego komputera – biorąc pod 
uwagę jego ograniczenia – trzeci wymiar wydaje się nieosiągalny. Zapraszam więc do podró-
ży trochę śmiesznej, trochę z przymrużeniem oka, trochę monotonnej, ale i zaskakującej.

Gry 3D na VIC-20

Tę grę wydał w 1984 r. Mastertronic. Nie wymaga żadnych 

rozszerzeń pamięci. Jest to chyba najlepsza z wszystkich 

opisywanych przeze mnie gier. Działa płynnie, dzięki cze-

mu granie sprawia przyjemność. Scenariusz jest klasyczny 

– dotrzeć do oznaczonego na mapie miejsca przez biały 

labirynt. Nie można jednak błądzić w nieskończoność – 

każdy krok zużywa cenne powietrze, dlatego całą trasę 

trzeba jak najszybciej obmyślić, patrząc na mapę. A widzi-

my ją tylko raz, na początku. Gracz dostaje szerokie spek-

trum trudności – jest aż osiem poziomów zaawansowania, 

a każdy ma kilka labiryntów do wyboru. Brak muzyki nie 

jest uciążliwy – zawsze można samemu dobrać play-listę. 

Gramy joystickiem lub klawiaturą (klawisze Z i C do rotacji, 

M do ruchu w przód). 3D Maze to dobra gra logiczna, 

która szybko się nie znudzi. Jako ciekawostkę dodam, że 

zasadnicza część rozgrywki została napisana w Basicu. 

Dzieło Llamasoft z 1982 r. Gra wymaga rozszerzenia 8k 

i jest… nieznośna. Właściwie jedyne, co można zrobić, to 

3D MAZE

3D LABYRINTH

się pogubić. Mapa, którą aktywujemy znakiem zapytania, 

niewiele pomaga, bo i tak nie zaznaczono na niej wyjścia 

z labiryntu. Poruszamy się więc po rysowanym powoli świe-

cie i musimy się z niego wydostać. Łatwiej jednak zrobić to, 

wyłączając VIC-a, niż błądząc w żółwim tempie. Tempo gry 

wynika z języka, w jakim ją napisano (Basic). Z pewnością 

przyjemnie się ją tworzyło, ale co z tego, jeśli efekt nie cie-

szy gracza. Jedynym sposobem poruszania się po labiryn-

cie są klawisze I, J, K i M. Twórcy przygotowali 18 poziomów. 

Jeśli ktoś jest cierpliwy i lubi wyzwania – zapraszam do gry.

Gra wydana w 1982 r. przez Epyx. Zdecydowanie najpłyn-

niejsza. Ma też nieco inny cel. Nawiązuje do Pac-Mana 

– wędrujemy po labiryncie i zbieramy leżące na ziemi 

punkty. Musimy przy tym unikać potworów, które w chwili 

zetknięcia odbiorą nam jedno z dziewięciu żyć. Potwory 

stają się niegroźne, gdy zbierzemy specjalne znajdźki. 

Scenariusz nie odbiega od arkadowego klasyka. Czeka 

na nas osiem poziomów. Rozgrywkę ułatwia mapa akty-

wowana przyciskiem fire. Dzięki płynności Monster Maze 

jest naprawdę grywalna.

MONSTER MAZE

Wyczarować coś z niczego 

“Gra wymaga rozszerzenia 8k 
i jest… nieznośna. Właściwie 
jedyne, co można zrobić, to 
się pogubić.

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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Felieton: Minimoog

Gry 3D na VIC-20

Zdobądź flagę pierwotnie jest grą zespołową do zabawy 

na świeżym powietrzu. W 1983 r. Sirius Software wypuściło 

jej elektroniczną wersję na ośmiobitowe Atari i VIC-

20. Wyróżnia się tym, że trójwymiar nie jest tu już taki 

umowny – mamy rozgrywkę we wszystkich 360 stopniach, 

a nie tylko w czterech kierunkach. Szałowy w Capture 

the flag jest tryb dwuosobowy, toczący się w dwóch 

oknach (można grać z komputerem). Zadaniem pierw-

szego gracza jest dotrzeć do flagi drugiego, nim ten 

na nas wpadnie. Zadanie nie jest proste, bo komputer 

z trudem renderuje otoczenie, co zmniejsza grywalność. 

Na szczęście pod niezbyt dużymi, ale wystarczającymi 

ekranami gry widnieje mapa, której fragmenty odsła-

niają się w miarę naszego wędrowania po labiryncie. 

Koncept Capture the flag jest świetny dla dwóch graczy, 

a nowatorska rozgrywka zaskakuje, choć żółwie tempo 

utrudnia zabawę.

Ta gra wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest po 

holendersku, a jej tytuł nie znaczy nic innego jak Labirynt 

3D. Zasady są podobne do tych z 3D Maze: należy dojść 

do punktu wyjścia z ograniczoną ilością tlenu. Niestety, ta 

gra nie może konkurować z 3D Maze – jest najwolniejsza 

ze wszystkich. Na szczęście jest też estetyczna – czarne 

tło i żółte linie to dobry wybór, lepszy niż biały i niebieski 

w 3D Maze. Mimo wszystko w 3D Doolhof gra się trudno, 

pomijam już barierę językową, którą można przeskoczyć 

translatorem albo holenderskim pochodzeniem. Choć da 

się przywołać mapę, a niewygodne sterowanie (rozmiesz-

czenie klawiszy) ułatwia rozpiska w centrum ekranu, wciąż 

łatwo się zgubić i stracić tlen przed końcem. Nie polecam.

3D DOOLHOF

Tę grę, w postaci listingu, opublikował w 1984 r. Heb-

dogiciel, francuski tygodnik o tematyce komputerowej 

z lat 80. Oryginał jest w języku francuskim, ale Kweepa 

zdecydował się przetłumaczyć grę na angielski. Nazwa 

i forma rozgrywki nawiązuje do greckiego mitu, w którym 

król Minos zamknął Dedala i jego syna Ikara w labiryncie 

Minotaura. Dedal spektakularnie wyleciał z pułapki na 

skrzydłach, a gracz ma o wiele bardziej przyziemne za-

danie – dojść z punktu A do punktu B. Mimo to zadanie nie 

jest proste, zwłaszcza że widzimy tylko cztery pola w przód, 

a mapa, aktywowana przyciskiem fire, prezentuje tylko 

to, co sami odkryliśmy. Na dodatek w różnych miejscach 

znajdują się kapryśne teleporty, przerzucające nas w różne 

miejsca, i to nie zawsze! Gra się zadziwiająco przyjem-

nie i szybko. Jak na grę napisaną w Basicu Dedale jest 

naprawdę bogaty, autor pokusił się nawet o proste efekty 

dźwiękowe (ta przyjemność tylko z rozszerzeniem 16k).

To już jedna ze świeżynek, bo pochodzi z 2015 r., a jej 

autorem jest Kweepa. Gra nawiązuje do Dedale i tego 

samego mitu. Również ma ograniczone pole widzenia 

i teleporty. W odróżnieniu od tamtej, rozpoczynając po-

ziom, przez chwilę widzimy całą mapę, która, co praw-

da, rysuje się wolniej niż w Dedale, ale i tak dość szybko. 

Ma też jeden poziom więcej. Nie potrzebuje żadnych 

rozszerzeń pamięci. Najsmutniejsze jest jednak to, że tę 

opinię formułuję na podstawie filmów z serwisu YouTube, 

bo strona Kweepy od pewnego czasu nie działa, a żad-

na inna nie hostuje pliku z grą. Powyższy zrzut ekranu 

pochodzi ze strony pokrewnego nam magazynu: 

www.commodorefree.com.

CAPTURE THE FLAG DEDALE

KNOSSOSS
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Kolejna produkcja spod szyldu Kweepy z 2011 r. Tutaj 

mamy do czynienia z prawdziwym 3D, tak jak w Capture 

the flag. Gra jest jednak znacznie płynniejsza i bardziej 

responsywna. Za każdym razem, gdy oglądam tego 

typu dzieła, jestem niezwykle podekscytowany, bo tutaj 

trójwymiar nie jest już tylko iluzją, choć rozgrywka toczy 

się na maleńkim ekranie. W grze wędrujemy po labiryn-

cie, mając do dyspozycji mapę. Ograniczeniem, które 

zmusza do rozważnego przemieszczania się, jest maleją-

ca liczba lamp. Przechodzenie przez drzwi, wymagające 

klucza, odbudowuje zasób lamp. Podobnie jak w Dedale 

czy Knossoss, mapa pokazuje tylko to, co sami zwiedzili-

śmy. Gra posiada bardzo dobre efekty dźwiękowe, osza-

łamiającą liczbę 256 poziomów (jeśli dobrze rozumiem) 

i czytelną grafikę 3D. A to wszystko w 3.5 KB pamięci i na 

nierozszerzonym VIC-u! Niestety, gra cierpi na taki sam 

problem co Knossoss – nigdzie nie można jej znaleźć.

THE KEEP

Na koniec perełka, o której pisałem w piątym numerze 

magazynu. Wydany przez Kweepę w 2013 r. Doom to 

klon Dooma od id Software, klasyka FPS. Grę zbudowano 

na podobnym silniku co The Keep. Daje niezłego kopnia-

ka energii graczom retro, zwłaszcza że przenosi grę retro 

jeszcze bardziej w retro. Doom nie jest tak płynny jak The 

Keep i wymaga pełnego rozszerzenia pamięci, ale warto 

się nim zainteresować. Chcących dowiedzieć się więcej 

odsyłam do piątego numeru K&A+ (strony 8 i 9).

DOOM

Jak widzicie, w tym zestawieniu są różne produkcje: dobre, kiepskie, zadziwiające, zostawiające trochę 
do życzenia. Labirynty przemierzane z pierwszej perspektywy i inne pierwszoosobowe, trójwymiarowe 
przygody często cierpią na problemy z grywalnością, a iluzja 3D często jest tylko iluzją. Mimo to uważam, 
że warto zainteresować się tymi grami, bo stanowią dość specyficzny gatunek. Może dziś niektórzy będą 
woleli Counter Strike od Capture the flag, jeśli zależy im na płynnej i emocjonującej rozgrywce dwuoso-
bowej, albo któregoś Wiedźmina od poszukiwań wyjścia z pałacu w Dedale – jednak kiedyś trzeba było 
czarować i mieć przymknięte oko, żeby wejść w trzeci wymiar. Ale od czego mamy wyobraźnię?

“Doom daje niezłego kop-
niaka energii graczom retro, 
zwłaszcza że przenosi grę 
retro jeszcze bardziej w retro.

Niebezpiecznie jest podróżować samemu! Dołącz do naszej grupy!

Poszukujemy współpracowników – napisz do nas na adres: team@ka-plus.pl
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lowanie go do natywnego pliku 

wykonywalnego dowolnego 

innego systemu operacyjnego, 

wliczając w to mobilne Andro-

idy i iOS-y). Hollywood korzysta 

przy tym z bibliotek danego 

systemu, a specjalnie do tego 

celu stworzony pakiet narzędzio-

wy RapaGUI zapewnia natywny 

wygląd interfejsu dla każdego 

z docelowych systemów. Liczba 

funkcji i cech tego środowiska 

jest ogromna i nie starczyłoby 

nam miejsca na samo ich wy-

pisanie, warto jednak wspo-

mnieć o tak ważnych elementach 

jak: wsparcie biblioteki OpenGL 

(poprzez plugin GL Galore), obsługa 

protokołów internetowych, konte-

nerów, systemy animacji, streaming 

wideo, grafika wektorowa, funkcje 

obróbki grafiki 2d, kanały alpha, 

zaawansowana obsługa dźwieku, 

wsparcie okien dialogowych syste-

mu i wiele, wiele innych.

Osobnym, choć ściśle powiązanym 

z samym językiem, produktem jest 

Hollywood Designer. Jest to aplika-

cja wykorzystująca interfejs WYSI-

WYG, której 

założeniem 

jest umożliwie-

nie tworzenia 

aplikacji 

Hollywood bez 

znajomości 

samego języ-

ka. Programy 

tworzone 

w Designerze 

są następnie 

odtwarzane przy wykrozystaniu 

samego języka Hollywood, a to 

z kolei umożliwia ich skompilowanie 

w samodzielne pliki wykonywalne 

lub pliki wideo. Można oczywiście 

również łączyć projekty tworzone 

w Designerze z własnymi skryptami 

Hollywood.

Na 15-stą rocznicę produktu autor 

wydał wersję 7.0, która znaczaco 

wzbogaca całe środowisko. Należy 

przy tym wspomnieć, że produkt 

ten dostępny jest na zasadach 

komercyjnych: cena wersji 7.0 

wynosi obecnie 99€, aktualizacja 

z poprzednich wersji 39€ lub 59€, 

a Hollywood Designer na Amigę 

kosztuje 69€. Być może nie jest to 

najtańsza opcja na rynku, jednak 

jeśli przemawiają do ciebie zalety 

tego środowiska i wiesz, że będzie 

on odpowiedni dla wymagań 

twojej aplikacji, to myślę, że zakup 

warto rozważyć.

Tyle tytułem wstępu, zapraszam do 

przeczytania wywiadu.

MAL Hollywood
Recenzja: Tomxx

Programowanie: 

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

H
ollywood jest językiem 

programowania przeznaczo-

nym głównie do tworzenia 

aplikacji multimedialnych. Jako że 

sercem całego środowiska jest po-

tężny język skryptowy składający się 

z ponad 500 różnych poleceń, całe 

środowisko z czasem uzyskało status 

uniwersalnego. W stosunkowo pro-

sty sposób można więc w nim two-

rzyć zarówno slajdy multimedialnych 

prezentacji (stąd rozwinięcie nazwy 

języka – MUL, czyli Multimedia Ap-

plication Layer), jak również proste 

gry, czy bardziej skomplikowane 

aplikacje. Oczywiście jest to język 

wysokopoziomowy, więc nie można 

oczekiwać po nim szybkości kodu 

pisanego w czystym assemblerze, 

natomiast niekwestionowaną zaletą 

środowiska jest bezpośrednia moż-

liwość kompilowania projektów do 

wszystkich najważniejszych współ-

czesnych systemów operacyjnych. 

To nie żart - projekt o amigowych 

korzeniach umożliwia dzisiaj stwo-

rzenie produktu na jednym syste-

mie (niezależnie, czy to klasyczna 

Amiga, Amiga NG, Windows, OS-X 

czy Linux) i bezproblemowe skompi-

O języku Hollywood słyszałem już wcześniej, natomiast dopiero rozmowa z Trevorem Dic-
kinsonem podczas zlotu Amigowców w irlandzkim Athlone uświadomiła mi wagę tego 
środowiska. Za całym przedsięwzięciem stoi jedna osoba – Andreas Falkenhahn, który od 
ponad 15 lat tworzy, rozwija i usprawnia swój język programowania. Gorąco zapraszam 
Was do przeczytania wywiadu z samym deweloperem, z którego aż bije pasja tworzenia 
czegoś fajnego i to nie tylko dla programistów sceny retro. A tymczasem, niejako tytułem 
wstępu do długiego wywiadu przeprowadzonego przez naszego przyjaciela Radzika, 
garść podstawowych informacji o samym środowisku.
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Wywiad: Krzysztof “Radzik” Radzikowski; Tłumaczenie: Thorwyn

Zacznijmy od zwyczajnego 
wprowadzenia: proszę opisz swój 
pierwszy kontakt z komputerem 
stacjonarnym. Czy była to Amiga, 
czy może coś innego?

Była to A500. We wczesnych latach 

90. moi przyjaciele, jeden po 

drugim, kupowali A500 i po paru 

miesiącach udało mi się namówić 

rodziców na zakup takiej dla mnie.

Pamiętasz typ konfiguracji na 
swojej pierwszej Amidze? Miałeś 
następne modele z tej serii?

Był to typ A500 z najnowszymi 

poprawkami. Do czasu, gdy udało 

mi się go dostać, a były to pierwsze 

miesiące 1993 o ile dobrze pamię-

tam, w sklepach były już modele 

A1200. Jednakże jedyną rzecz jaką 

chciałem wtedy robić, to grać 

w gry, w które grali wszyscy moi 

znajomi i A500 wystarczył do tego. 

Dostałem więc A500 z pamięcią 

512KB i 1084S, a później rozszerzenie 

pamięci o kolejne 512KB. Później 

kupiłem CD32 z rozszerzeniem SX-1, 

aż w końcu A1200 w Micronik Tower 

z akceleratorem Blizzard 68040. 

A1200 była moim domyślnym 

systemem deweloperskim między 

1997 a 2001. Nie miał jednak karty 

graficznej. Na przełomie tysiącleci 

używałem rozdzielczości 640x256 

i 16 kolorowego Workbencha, więc 

byłem opóźniony jeśli chodzi o RTG 

(czyli o karty graficzne).

Jak zacząłeś swoją przygodę z sys-
temami Next Generation? Wygląda 
na to, że używasz każdego możli-
wego typu Amigi...

Tak, staram się je wszystkie wspie-

rać, nawet tak egzotyczne projekty 

jak Warp OS. Hollywood 1.0 został 

wypuszczony na rynek w listopa-

dzie 2002 roku i został napisany 

w AmigaE. Sukces był oszałamia-

jący, więc przekonwertowałem 

cały kod do języka C, tak aby 

móc skompilować wersję MorphOS 

(nie było wtedy żadnych kompi-

latorów E dla MorphOS). W tym 

czasie prowadziłem publiczną betę 

MorphOS 0.4 czy coś podobnego 

na moim Blizzard PPC. Na początku 

2005 roku dostałem Micro-A1, aby 

połączyć Hollywood, Hollywood 

Designer i Malibu z AmigaOS4. To 

był dopiero start mojej prawdziwej 

przygody z systemami NG. Nieco 

później kupiłem Pegasos2, aby móc 

odpalać na nim MorphOS 1.4. Jesz-

cze tego samego roku przeniosłem 

się całkowicie z programowania 

na moim A1200 i BlizzardPPC na 

Pegasos2 i MorphOS. Wciąż jest 

on jednym z głównych systemów 

deweloperskich Amigi, ponieważ 

może obsługiwać zarówno Mor-

phOS, jak i OS4. Mam nadzieję, 

że zastąpię go X5000, chociaż nie 

ma chyba jeszcze żadnych kart 

graficznych, które porządnie mogą 

obsługiwać zarówno OS4, jak 

i MorphOS.

Jesteś znanym człowiekiem 
w naszej społeczności i mogę 
z czystym sumieniem opisać 
Cię jako najpracowitszego 
człowieka w środowisku de-
weloperskim Amigi. Powiedz 
nam coś o historii Twojego 
amigowania i początkach 
rozwoju Hollywood.

Właściwie o mały włos nie porzuci-

łem Amigi na dobre, gdy zdobyłem 

mojego pierwszego Windowsa 

w 1999 roku, co uzasadnia moją 

małą aktywność w latach 1999-

2001. Ale wtedy, chyba w 2001 

roku, ktoś z Czech zaoferował mi 

używany akcelerator Blizzard PPC 

(040+200mhz PPC) za niesamowi-

cie niską cenę. Nie byłem wtedy 

co prawda aż tak zainteresowany 

Amigą, ale był on tak tani że nie 

mogłem powiedzieć „nie”. Oba-

wiałem się, czy koleś faktycznie mi 

go wyśle i byłem mentalnie gotowy 

na to, że mogłem zostać oszukany, 

ale dla tej ceny postanowiłem zary-

zykować. Facet był jednak uczciwy 

i wysłał działający sprzęt. Tak 

więc w 2001 roku miałem po raz 

pierwszy RTG dla Amigi, ponieważ 

dużą przewagą Blizzard PPC nad 

innymi (kartami turbo) było to, że 

pozwalał mi używać karty graficz-

nej na A1200. Wtedy, w 2002, po 

egzaminach A-Levels (odpowiednik 

matury) miałem przed rozpoczę-

ciem studiów trochę czasu do 

zabicia, a Amiga z karta graficzną 

w domu kusiła. Nigdy wcześniej 

nie miałem z nią nic wspólnego, 

więc był to dla mnie nowy świat do 

odkrycia, nawet pomimo tego, że 

zabrałem się do tego z opóźnie-

niem! Pomyślałem, żeby zrobić coś, 

czego jeszcze na Amidze nie było, 

a miał to być język programowania 

RTG i system prezentacji. Zabawnie 

mi patrzeć na bieg wydarzeń z per-

spektywy czasu: jeśli nie sprzedaw-

ca z Czech, który sprzedał mi tanio 

akcelerator PPC, odszedłbym od 

Amigi na dobre w 2001 i nie byłoby 

Hollywoodu w ogóle. Jedynie 

Wywiad z jednym z najlepszych deweloperów oprogramowania na Amigi klasycz-
ne i NG to nie lada wyzwanie! Ale czasami marzenia się spełniają! Macie przed 
sobą naszą rozmowę z Andreasem Falkenhahnem – człowiekiem odpowiedzialnym 
za język programowania MAL Hollywood i aplikację Hollywood Designer. Oprócz 
mnóstwa informacji o swoich produktach Andreas dzieli się z nami swoją historią, 
poglądami na temat aktualnej sytuacji w świecie amigowym, jak i jego przyszłości. 

Andreas FalkenhahnRECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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Wywiad: Krzysztof “Radzik” Radzikowski; Tłumaczenie: Thorwyn

próba zainteresowania RTG, którą 

umożliwił akcelerator PPC, zrewido-

wała moje zainteresowanie Amigą.

Moim zdaniem Hollywood to 
„nasza przyszłość”. To niezależna 
platforma i jednocześnie całkiem 
dojrzała. Trudno było doprowadzić 
ją do tak zaawansowanego stanu? 
Mógłbyś pokrótce opisać korzyści 
i wady swojego języka? Jakiego 
typu oprogramowanie można two-
rzyć w Hollywood?

Z punktu widzenia laika, tworzenie 

takiej bestii jak Hollywood może wy-

dawać się niesamowicie trudnym 

zadaniem dla jednego programisty. 

Jednakże nie było tak od samego 

początku. W 2002 roku język był 

bardzo ograniczony i cały czas 

starałem się go ulepszyć. Pozyty-

wy to łatwość obsługi i możliwość 

użycia na prawie każdej ważniejszej 

platformie. Największą wadą jest 

oczywiście to, że programy Holly-

wood nigdy nie będą tak szybkie 

jak prawdziwy kod maszynowy. Ale 

nie jest to celem Hollywoodu. Poza 

tym, w Hollywood można tworzyć 

praktycznie każdy rodzaj oprogra-

mowania, może oprócz gier 3D, 

chociaż teraz jest nawet do tego 

wtyczka OpenGL, lecz nie na takim 

poziomie, jak obecne standardy 

3D. Jednakże obecny jest interfejs 

wtyczek, którego można używać 

do dodawania rzeczy wciąż jeszcze 

niedostępnych.

Czy osobiście dokonujesz wszelkich 
prac i modyfikacji, czy masz jakiś 
zespół? Co z beta-testerami? 

Nie, nie ma żadnego zespołu, to 

tylko ja, chociaż lubię się odnosić 

do Airsoft Softwair jako najpraco-

witsi LUDZIE w branży kodowania 

– ale to tylko marketing, po prostu 

brzmi to lepiej. Jest kilku beta teste-

rów, ale większość testów doko-

nuję sam. Testowanie i spisywanie 

dokumentacji zabiera mi znacznie 

więcej czasu, niż kodowanie.

Środowisko Hollywood ma możli-
wość kompilowania międzyplatfor-
mowego, możemy używać go do 
tworzenia aplikacji dla MS Windows 
i MacOS. Czy deweloperzy Amigi 
mogą zarobić pieniądze, publiku-
jąc oprogramowanie na wszystkie 
systemy operacyjne?

Pewnie, potrzeba tylko dobrego 

pomysłu. Wielu ludzi, zwłaszcza na 

platformach mobilnych, pokazało 

że można zarobić mnóstwo pie-

niędzy na oprogramowaniu wcale 

nietrudnym do napisania. Taki 

WhatsApp na przykład. Potrzeba 

tylko dobrego pomysłu.

Co z platformami mobilnymi? 
Wsparcie dla Androida już jest, czy 
planujesz także wsparcie dla iOS?

Hollywood ma pełne wsparcie 

dla iOS od 2011. Dla Hollywood 7, 

wsparcie iOS było wielce uspraw-

nione. Niestety, Apple nie pozwala 

na umieszczenie Hollywood Player 

w App Store, prawdopodobnie 

dlatego, że podpada pod zasadę 

przeciwko używaniu Adobe Flash. 

Aby pozwolić ludziom na używanie 

ich własnych apletów Hollywood 

na iOS, próbuję stworzyć struktu-

rę Xcode dla Hollywood, która 

pozwoli na kompilowanie własnych 

projektów na iOS. Oczywiście, po-

trzeba do tego Maca.

Hollywood z Designerem wygląda 
jak prosty start do łatwego pro-
gramowania. Co powinno być 
domyślnym podejściem: nauczyć 
się języka Hollywood, czy zapo-
mnieć o nim i przejść bezpośrednio 
do Designera?

Zależy od tego co chcesz robić. 

Designer ma swoje ograniczenia 

i nie jest odpowiedni dla pewnych 

typów oprogramowania. Jeśli 

chcesz tylko tworzyć proste gry 

i prezentacje, Designer wystarczy 

i nie trzeba się w niego wgłębiać. 

Dla programowania z prawdzi-

wego zdarzenia należy nauczyć 

się języka Hollywood. I nie warto 

zaczynać od analizowania kodu 

wytwarzanego przez Designera, bo 

jest bardzo skomplikowany.

Mam wrażenie, że aktualizacje 
Hollywood Designera nie nadążają 
za produkcją samego języka Holly-
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wood. Czy możemy się spodziewać 
częstszych aktualizacji i większego 
wsparcia dla nowych opcji w na-
stępnym Designerze? Czy planujesz 
wypuścić go na inne systemy?

Niedługo pojawi się duża aktuali-

zacja dla Designera. Technologia, 

którą oferuje RapaGUI, pozwoli mi 

na bezbolesne przekonwertowanie 

go na inne platformy, choć i tak 

będzie to pracochłonny proces. Na 

pewno wkrótce będzie nowa pełna 

wersja dla platform Amiga, lecz 

decyzji o pozostałych platformach 

jeszcze nie podjąłem.

Uważa się że Hollywood działa za 
wolno, zwłaszcza na systemach 
68k. Czy planujesz jakąś optyma-
lizację?

Raczej nie. Systemy 68k to nie 

moja główna strefa zainteresowań, 

ponieważ by mieć szybkie gry na 

68k, musisz próbować specjalnych 

chipów i Hollywood nie jest do tego 

właściwym językiem. Musiałbyś 

używać ekranów z paletą barw lub 

totalnie zmodyfikować system, co 

jest niemożliwe z Hollywoodem.

Jesteśmy wyposażeni we wspaniałą 
dokumentację, ale nieodpowied-
nią dla ludzi bez doświadczenia. 
Zgodziłbyś się, że potrzebna jest 
książka? Może coś takiego jak 
w przeszłości miał AMOS?

Książka jest dobrym pomysłem, ale 

jestem na tyle zmęczony samą do-

kumentacją (Hollywood, Hollywood 

SDK, MUI Royale, RapaGUI i GL 

Galore to razem ponad 2000 stron), 

że na pewno takiej nie napiszę. Nie 

miałbym jednak przeciwwskazań, 

gdyby ktoś inny podjął się tego 

wyzwania. 

Jakie masz plany na przyszłość dla 
Hollywodu i czy Amiga pozostanie 
w jego centrum? Prawdopodobnie 
więcej mógłbyś zyskać z nowo-
cześniejszych systemów operacyj-
nych…

Nie mam jakichś wielkich planów 

dla Hollywoodu po wsparciu dla 

Unicode i 64-bitowych systemów. 

Jednakże mam kilka pomysłów na 

wtyczki. Myślę, że to dobra droga 

– utrzymywać program w lekkiej 

postaci i dodawać dodatkowe 

funkcje przez wtyczki. Odnośnie 

nowszych systemów, jestem bar-

dziej retro i nie trzymam się koniecz-

ności aktualizowania swojego opro-

gramowania za każdym razem, 

gdy nowszy system się zmieni. Jest 

to zbyt stresujące i jako indywidu-

alny deweloper nie dałbym rady 

śledzić ich wszystkich.

Czego Ci brakuje na platformach 
Amiga? (narzędzia, ochrona pa-
mięci itd?)

Osobiście chciałbym mieć ulep-

szenia typów danych. Może typ 

dla video, HTML lub coś podobne-

go. Oczywiście ochrona danych 

byłaby super, ale nie stanie się to 

w najbliższym czasie z powodu 

problemów z kompatybilnością. 

Przeżyję jednak amigowe systemy 

bez ochrony pamięci. Łatwo jest 

ją mieć, ale pod warunkiem, że się 

używa Linuxa. Myślę, że lepsza jest 

kompatybilność z klasyczną Amigą.

Czy myślisz że jest szansa, aby 
AmigaOS, MorphOS i AROS były 
aktualne? Ostatnio nastąpiło 
spowolnienie prac, zwłaszcza nad 
MorphOS.

Trzeba się pogodzić z faktem, że są 

to hobbyści i swoje projekty tworzą 

w wolnym czasie. Oczywiście nie 

mogą konkurować z profesjonalny-

mi deweloperami z miliardowych 

spółek. Tak czy siak, to wspaniałe, 

że 25 lat po bankructwie Commo-

dore’a znajdują się ludzie, którzy 

rozwijają AmigaOS i dostarczają 

takie systemy jak MorphOS i AROS. 

Oczywiście, robią to bardzo wolno, 

ale jakoś to idzie. Na przykład 

w 2016 zobaczyliśmy nowy sprzęt, 

X5000. Zajęło to wiele czasu wy-

puszczenie go, ale ostatecznie się 

udało – to dobry znak. 

Obecny rynek Amigi dzieli się na 
3x NG i 68k. Nie są to najlepsze 
warunki na tworzenie nowego 
oprogramowania, które musiałoby 
działać na wszystkich poprzed-
nich systemach. Dla przykładu 
MUI jest bardzo różny na AmigaOS 
I MorphOS, AROS ma Zune. Może 
powinniśmy mieć jeden zespół dla 
MUI/Odyssey itd. i wtedy połączyć 
oprogramowanie z innymi systemami?
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Tak, jestem definitywnie za po-

łączonym zespołem dla MUI, ale 

niestety to się nie stanie, ponieważ 

niektórzy z tych ludzi mają do siebie 

dużą niechęć. Poza tym, nie wy-

daje mi się, że podział między OS4 

a MorphOS jest zupełnie zły. Jedno 

stare, niemieckie powiedzenie 

mówi, że konkurencja jest dobra 

dla biznesu. Nie jestem pewny, czy 

tylko Amiga OS4, bez MorphOS 

gwarantowałby większy rozwój. 

Może fakt istnienia OS4 jest dla 

strony MorphOS impulsem, zachętą 

do konkurowania.

Brak czasu zwykle równa się brako-
wi oprogramowania. Na przykład 
Odyssey jest wspaniałą przeglądar-
ką, która jednak nie miała dużych 
aktualizacji w ciągu ostatnich 4 
lat, a jak wszyscy wiemy, system 
operacyjny bez przeglądarki jest 
niczym w dzisiejszych czasach. Czy 
możesz to skomentować z punktu 
widzenia dewelopera?

Myślę że Odyssey, chociaż ma już 4 

lata, wciąż działa dobrze. Oczywi-

ście nic nie zmienia się szybciej niż 

WWW, ale z punktu widzenia dewe-

lopera, nie ma nic straszniejszego, 

niż pisanie i dbanie o przeglądarkę. 

W pełni rozumiem, czemu nikt nie 

lubi ruszać takich projektów. Nie 

możesz ich nawet kompilować 

na Amigach, bo są po prostu za 

duże. Przeglądarki są naprawdę 

straszliwymi częściami oprogramo-

wania, z deweloperskiego punktu 

widzenia.

Sporo użytkowników Amigi twierdzi 
że portowanie to nie przyszłość dla 
Amigi. Czy nie jest lepiej używać 
QT i portować nowocześniejsze 
oprogramowanie zamiast tworzyć 
wszystko od zera?

Nie uważam portowania za najlep-

sze rozwiązania, zwłaszcza jeśli nie 

pasuje do systemu macierzystego. 

To dlatego moja wtyczka RapaGUI 

ma podejście natywne. GUI stwo-

rzone z RapaGUI będą natywne 

dla każdego wspieranego system: 

Amiga (MUI), Windows, Linux (GTK) 

i Mac OS (AppKit).

Jaką Amigę poleciłbyś dla nowi-
cjuszy? Klasyczna, NG czy emula-
tor?

Dla nowicjuszy – NG. Klasyczna 

wkrótce umrze, a WinUAE daje te 

same możliwości. Do NG potrzebu-

jesz prawdziwego sprzętu. Chociaż 

WinUAE wspiera teraz emulację 

OS4 wspiera, to jednak jest o wiele 

wolniejszy od prawdziwego sprzętu.

Klasyczna Amiga wciąż ma naj-
większą społeczność z powodu 
samej nostalgii. NG może tylko ma-
rzyć o takiej – myślisz, że możemy 
zmienić te proporcje? Albo może 

jest za późno, a spo-
łeczność za stara?

Nie wiem. I tak fajnie 

jest widzieć, że ludzie 

wciąż są zainteresowani 

Amigą – klasyczną czy 

NG. Może jacyś fani 

klasyków zainteresują 

się NG po jakimś czasie. 

Kto wie? Fakt faktem, 

wszyscy zaczęliśmy od 

klasyków.

Polska społeczność 
Amigi jest bardzo 
aktywna i niedawno 
sprzedałeś sporą liczbę 
kopii Hollywoodu użyt-
kownikom w naszym 
kraju. Czy myślisz, że 
ten trend powtórzy się 

także w innych krajach? Większa 
ilość użytkowników zwiększa ilość 
potencjalnych deweloperów!

Tak, jestem naprawdę szczęśliwy 

widząc wszystkich nowych użytkow-

ników Hollywoodu w Polsce i mam 

nadzieję, że stworzą jakieś ciekawe 

programy i gry używając go. Są 

także doskonałymi beneficjentami 

wsparcia Unicode w Hollywood 7, 

ponieważ polski nie był językiem 

w puli ISO 8859-1 (Latin 1), używa-

nej we wcześniejszych wersjach 

Hollywood.

Czas na pozdrowienia!

Pozdrawiam wszystkich użytkowni-

ków Amigi na całym świecie. Dalej 

głoście, że społeczność Amigowa 

wciąż istnieje i wspiera wszystkich 

deweloperów, którzy tworzą dla 

niego nowe oprogramowanie oraz 

sprzęt. To najlepszy sposób, by ta 

społeczność była za 10 lat dalej 

żywa!

Platformy wspierane przez Hollywood 

Hollywood 7.0 wspiera obecnie następujące 
architektury platform:

• AmigaOS 3 (m68k)
• AmigaOS 4 (ppc)
• Android (arm)
• AROS (x86)
• iOS (arm)
• Linux (x86)
• Linux (x64)
• Linux (arm)
• Linux (ppc)
• Mac OS X (x86)
• Mac OS X (x64)
• Mac OS X (ppc)
• MorphOS (ppc)
• WarpOS (m68k/ppc)
• Windows (x86)
• Windows (x64)
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Don Rafito: Witajcie. Na początek 
prosiłbym, abyście się przedstawili. 
Czytelnicy są zapewne ciekawi, kto 
wchodzi w skład grupy Digital Team 
i kto za co odpowiada podczas 
tworzenia produkcji. 

Djpiotrs: Witam serdecznie. Na-

zywam się Piotr Szerejko, jestem 

programistą. 

Selur: Cześć, tu Sergiusz „Selur”, 

stworzyłem większość grafik do tej 

gierki na podstawie już istniejącej, 

narysowanej przez Djpiotrsa. 

Andrzej Drozd: Witam wszystkich, 

nazywam się Andrzej Drozd i wyda-

je mi się, że chyba jestem odpowie-

dzialny za muzykę. :D

Opiszcie początki Waszej przygody 
z Amigą i programowaniem, zanim 
jeszcze powstał Digital Team.

Djpiotrs: Moim pierwszym kompu-

terem był C64, rodzice kupili go 

w 1990 r. Zanim stałem się posiada-

czem C64, dane mi było u kolegi 

ze szkoły grać na Atari, ale nie 

pamiętam, jaki to był model. Był 

to rok 1986 lub 1987, dokładnie nie 

pamiętam. Od tamtej chwili za-

cząłem zapoznawać się z literaturą 

o komputerach i programowaniu. 

Wypożyczałem wszelkie możliwe 

książki, jakie były dostępne w miej-

skiej i szkolnej bibliotece. Amigę 

kupiłem w 1998 r., była to A1200 

z rozszerzeniem pamięci 8 MB.

Oprócz grania zapoznawałem się 

z Amosem i Blitz Basic. 

Selur: Amigę 500 dostałem w 1991 

roku i tak to się zaczęło. 

Andrzej Drozd: Moje początki z Ami-

gą sięgają pierwszej połowy lat 90., 

jednak apogeum i mania wybu-

chła dopiero po upadku firmy C=. 

Muzyką na Protrackerze zajmuję się 

od niedawna. Pierwszy moduł na 

tym programie zrobiłem dopiero 

w 2013 r. 

Kiedy i w jakich okolicznościach 
powstała Wasza grupa?

Djpiotrs: Na PPA mamy założony 

dział grupy prywatnej bodajże 

od 2013 r. „Digital Team” to jakby 

grupa w grupie. Postanowiłem, że 

gry, które ja zaprogramuję, będą 

wychodzić pod nazwą „Digital 

Team”. Jak zawsze z całego działu 

pomocny jest kolega Selur, który 

zajął się grafiką do Total Pattern. 

Wielkie dzięki dla kolegi za wykona-

ną pracę, wykonał kawał świetnej 

roboty. Jeśli chodzi o grafikę, ja 

potrafię jedynie zrobić szkic, jak 

ma to wszystko wyglądać. Muzyką 

zajął się Andrzej Drozd. Stworzył 

świetną, klimatyczną ścieżkę, a ja 

byłem świadkiem jak krok po kroku 

powstaje muzyka do naszej gry. 

Wszystko zaczęło się po wystawie-

niu gry Total Pattern w początkowej 

fazie rozwoju na RKLE/15 w Gdań-

sku. Mimo że gra zajęła przedostat-

nie miejsce w konkursie na RKLE/15, 

to dzięki wsparciu kolegów z działu 

grupy prywatnej, w tym Aszu, gra 

została ukończona. W przeciwnym 

razie zostałoby tylko kiepskie demo. 

Aszu wspierał nas merytorycznie 

i napisał recenzję do gry na swojej 

stronie internetowej. Tak więc my-

ślę, że początkiem Digital Team jest 

gra Total Pattern. 

Selur: Dokładnie, Djpiotrs poprosił 

ludzi na forum o pomoc graficzno

-muzyczną do swojej gry i zapro-

ponował jej wydanie pod wspólną 

nazwą grupy.

Andrzej Drozd: Do grupy dołą-

czyłem w czasie produkcji Total 

Pattern. Moim zadaniem było 

stworzenie muzyki pasującej do 

gry logicznej. Na początku nie było 

to łatwe, ponieważ torturowałem 

 ▼Djpiotrs

 ▼Andrzej Drozd

Digital Team
Wywiad: Don Rafito

GameDev Story: RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Przy okazji recenzji amigowej gry Total Pattern (zaraz za wywiadem) postanowili-
śmy zadać kilka pytań grupie Digital Team, czyli zespołowi stojącemu za tą pro-
dukcją. Jak zwykle w naszych wywiadach z serii GameDev Story znajdziecie cieka-
wostki związane z samym procesem tworzenia gry, a także poznacie bliżej osoby 
odpowiedzialne za jej wykonanie. Zapraszamy do krótkiej, acz treściwej rozmowy 
z kolejnym młodym polskim zespołem tworzącym retro gry na klasyczne Amigi.
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kolegów różnymi wpadkami dźwię-

kowymi, np. dość kakofoniczną 

imitacją burzy kosmicznej, hehe 

:D. W związku z tym, można też 

powiedzieć, że muzykę aranżowa-

liśmy wspólnie i zostały w niej tylko 

te elementy, które wszystkim się 

podobały. :)

Wasze projekty powstają w Amo-
sie, mimo że Amigowcy miewają 
czasami mieszane uczucia, jeśli 
chodzi o ten język programowa-
nia. Jednak w Waszym wykonaniu 
produkcje prezentują się dobrze. 
Z czego wynika Wasz wybór?

Djpiotrs: Uważam, że Amos jest 

bardzo dobrym językiem progra-

mowania. Umiejętnie wykorzystany 

daje duże możliwości tworzenia 

gier i programów. Jeśli zakładamy, 

że gra, którą tworzymy, ma płynnie 

chodzić na A500 z procesorem 

68000, to możemy się rozczarować. 

Amos i Amiga z kartą turbo, Amos 

i Amiga NG z FS-UAE, Amos i Ami-

bian na Raspberry Pi, Amos

i WinUAE to niewyobrażalne możli-

wości tworzenia gier i programów. 

Selur: Ja też piszę w Amosie, bo 

w asemblerze 68k po prostu nie 

umiem.

Andrzej Drozd: Jeśli chodzi o mu-

zykę, starałem się nie używać 

komend, które kolidują z playerami 

Amosa. To programista powinien 

zdecydować, jakiego playera uży-

je, a moduł powinien grać dobrze 

na wszystkich. Bardzo ważnym 

elementem są także dobrze nastro-

jone sample. Jestem przeciwnikiem 

strojenia ich w Protrackerze za 

pomocą „Finetune”.

Czy myślicie także nad napisaniem 
czegoś na postamigowe systemy? 

Djpiotrs: Jeśli chodzi o postamigo-

we systemy, nie bardzo się nimi 

interesuję. Interesuje mnie Amiga 

Classic w oryginale jak i na emula-

torach sprzętowych czy softwaro-

wych.

Selur: Ja z postamigowych syste-

mów jestem kompletnie zielony, 

a zielony człowiek nie myśli o pisa-

niu czegokolwiek.

Porozmawiajmy o grze Total Pattern, 
Waszym sztandarowym produkcie. 

Co było inspiracją do jej stworzenia 
i czemu wybór padł na logiczną 
planszówkę skierowaną do wąskiej 
grupy odbiorców? Przyznam, że gra 
łatwa nie jest i trzeba wykazać się 
siłą umysłu, a nie sprawnością.

Djpiotrs: To RKLE/15 GameDev 

przyczyniło się do powstania gry. 

Czemu padło na grę logiczną? 

Powiem tak: osobiście preferuję 

tego typu gry oraz gry strategicz-

ne, gdzie trzeba wykazać się siłą 

szarych komórek.

W sieci znalazłem jeszcze tytuł 
Mink Gold, także Waszej produkcji. 
Opowiedzcie coś o niej. Czym jesz-
cze możecie się pochwalić? Może 
macie w zanadrzu jakieś projekty, 
które jeszcze nie ujrzały światła 
dziennego?

Djpiotrs: Mink Gold to właściwie 

sam początek działalności w dziale 

prywatnej grupy w serwisie PPA. 

To nie był Digital Team. Z grafiką 

pomógł mi Selur, bo pierwowzór był 

tragiczny. Miała być to gra logicz-

na, a wyszła zręcznościowa w stylu 

Pac Man. Nie przykładaliśmy się do 

niej za bardzo, wyszło jak wyszło. 

Gdy tworzyliśmy Total Pattern do-

wiedziałem się, że jest spore zainte-

resowanie Mink Gold. Sam jestem 

tym zaskoczony, ale widać takie 

gry ludzie lubią bardziej niż logicz-

ne łamigłówki. W zanadrzu mam 

zaczętych dużo projektów. Jednym 

z nich jest gra w stylu Tanks, nawet 

ma tytuł Iron Armor. Niestety, stwo-

rzony silnik gry wymaga procesora 

co najmniej 040 i nie jest do końca 

doskonały. Projekt stoi w miejscu.

Wasz następny projekt? Czym za-
chwyci graczy Digital Team?

Djpiotrs: Obecnie pracujemy 

na kontynuacją gry Mink 

Gold. Jeśli wszystko dobrze 

pójdzie, to na imprezie Re-

troKomp/LoadError 2017 udo-

stępnimy grywalne demo gry.

Co prócz Amigi i programo-
wania zajmuje Was w wolnym 
czasie, jakie są wasze 
zainteresowania i pasje? 
Czy znacznie odbiegają od 

tworzenia gier na Przyjaciółkę, czy 
może się uzupełniają?

Djpiotrs: Oprócz Amigi lubię pa-

rapsychologię i zjawiska paranor-

malne. Uwielbiam fotografować 

świat, w którym żyję, czytać książki 

i jeździć na rowerze. 

Selur: Ja obecnie nie mam wolne-

go czasu na zainteresowania. 

Andrzej Drozd: W wolnych chwi-

lach gram na gitarze w zespole 

punk-rockowym, chodzę często 

po Beskidzie Śląskim, uwielbiam gry 

retro, z nowszych Tomb Raidera i...

trolluję na PPA. ;)

Dziękuję za rozmowę i życzę owoc-
nej pracy nad kolejnymi produk-
cjami. 

Djpiots: Dziękuję serdecznie. Po-

zdrawiam wszystkich Amigowców 

starych i nowych komputerów 

Amiga. 

Andrzej Drozd: Dzięki! Amiga RULEZ!

 ▼Total Pattern na monitorze CRT

 ▼Klimatyczny ekran powitalny ;)
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Recenzja: Don Rafito

T
otal Pattern to typowa logicz-

na układanka, osadzona w bli-

żej nieokreślonej fabule sci-fi. 

Na pewno mamy do czynienia z ja-

kąś obcą rasą, której przedstawiciel 

pojawia się od czasu do czasu, 

głównie wtedy, kiedy graczowi po-

winie się noga podczas rozgrywki. 

Naszym zadaniem jest ustawienie 

klocków według podanego dla 

każdej planszy, innego wzoru, dzięki 

czemu przechodzimy dalej. Nie jest 

to proste zadanie. Ruszony klocek 

leci bezwładnie przez planszę do 

momentu, aż napotka fizyczną 

przeszkodę (murek, drugi klocek). 

Wszelkie owe przeszkody zatrzymu-

jąc pędzącą figurę, umożliwiają 

nam następnie nadanie jej no-

wego toru poruszania. Najlepsze 

jest to, że na tę całą zabawę 

mamy limitowaną ilość ruchów. 

No cóż, wiedziałem, że łatwo nie 

będzie. 

Przeglądając sieć w poszuki-

waniu informacji na temat gry, 

napotkałem się na wypowiedź 

jednego z forumowiczów, że 

Amos jest dobrym językiem 

w rękach dobrego programi-

sty. Bardziej trafnej recenzji nie 

trzeba szukać. Amos w rękach 

Digital Team to drewniany kloc 

w rękach rzeźbiarza. Plansze są 

czytelne i dokładne, a kolory-

styka ewidentnie nawiązuje do 

wyżej wspomnianej fabuły sci-fi. 

Wszystko starannie wykonane 

i dokładnie przemyślane. 

Podobnie ze stroną muzyczną. 

Zarówno efekty dźwiękowe, 

jak i podkłady muzyczne są na 

przyzwoitym poziomie. Nieźle 

komponują się rozgrywką i ją 

dopełniają. Warto dodać, że 

w opcjach jest możliwość gry 

albo z podkładem muzycznym, 

albo z efektami. Zabrakło mi tu 

co prawda jeszcze trzeciej opcji, 

mianowicie wyboru jednego i dru-

giego. Szkoda, bo podejrzewam, 

że statystyczny Kowalski wybrałby 

właśnie tę opcję. 

Jak pisałem we wstępie: nie 

wszystko jest dla wszystkich. Total 

Pattern skierowana jest do graczy 

lubiących łamigłówki i to te z górnej 

półki, każące graczowi podejść do 

sprawy strategicznie i przewidywać 

następne kombinacje. Tytuł godny 

polecenia każdemu, kto lubi wysi-

lać swoje szare komórki. Natomiast 

dobrze zrobiona strona graficzna 

i muzyczna sprawi, że będzie to 

także przyjemne doznanie audio-

wizualne.

7 6 7

Wydawca: Digital Team
Rok wydania: 2016
Platforma: m68k

TOTAL PATTERN

Total PatternRECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego – jak mawia pewne porzekadło. 
I tak jest także z grami komputerowymi. Developerzy czy wydawcy, oddając do 
użytku dany tytuł, kierują go do konkretnej grupy odbiorców. Wiadomo, bada-
nia rynku są po to, aby sprawdzić, ile statystycznych Kowalskich lubi strzelanki, ilu 
sięgnie po przygodówki, a ilu odpali na swoich maszynach gry planszowe. Pre-
zentowany tytuł polskiej (znowu nasi! Brawo!) grupy Digital Team, jest niewątpliwie 
produkcją skierowaną dla konkretnego gatunku łamaczy joysticków.
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Go Ahead!
Recenzja: Komek

R
EC

EN
ZJA

O
kej. W takim razie polecimy 

sobie teraz w... przepra-

szam, pogramy w kulki. 

Zadanie polega na tym, aby każdą 

z kolorowych kulek doprowadzić 

do odpowiedniego wyjścia w okre-

ślonym czasie, na przykład zieloną 

do wyjścia oznaczonego zielonym 

punktem. W zależności od pozio-

mu, labirynt, w którym się porusza-

my, przybiera różne konfiguracje. 

Jeśli już jesteśmy w tym temacie 

– zauważyłem, że stopień trudności 

labiryntu niekoniecznie zależy od 

poziomu. Byłoby lepiej, gdyby nara-

stał wraz z nim.

Po prawej stronie ekranu znaj-

duje się ikona. Zwróćcie uwagę 

na jej ostatnią pozycję – „Code”. 

Wyświetla ona czterocyfrowy kod, 

który zmienia się z każdym kolejnym 

poziomem. Dzięki tej opcji możecie 

zawsze rozpocząć grę od mo-

mentu, w którym ją zakończyliście 

(pod warunkiem, że zapiszecie lub 

zapamiętacie taki kod). 

Dlaczego zwróciłem uwagę właśnie 

na Go Ahead!? Przecież gier tego 

typu jest na pęczki. Na pewno duży 

wpływ miała na to starannie wyko-

nana grafika. Mimo że labirynt za 

każdym razem jest monochroma-

tyczny, w połączeniu z kolorowymi 

kulkami tworzy ciekawy kontrast. 

Strona dźwiękowa to kolejny plus. 

Wpadająca w ucho melodia jesz-

cze bardziej uatrakcyjnia rozgryw-

kę. O grywalności nie będę się za 

bardzo rozpisywał, bo, jak wspo-

mniałem na początku, to „prosta” 

gierka, która zmusza jednak do 

myślenia i daje wiele frajdy.

A więc, moi drodzy, Go Ahead!

Coś szybkiego? Coś na ząb? O rany, co ja piszę?! Przecież to nie magazyn kuli-
narny. Ale zaraz, zaraz… W sumie to pasuje. Go Ahead! to typowa gra logiczna, 
taka „na szybko”, na chwilę, aby pobudzić nasze szare komórki. Nie jest szcze-
gólnie rozbudowana ani też absorbująca, zwyczajnie – prosta i przyjemna, pod 
warunkiem, że lubicie wysilać umysł.

6 6 5

Wydawca: Gentlemen 
Software
Rok wydania: 1994
Platforma: Plus/4

GO AHEAD!

Recenzja: Don Rafito
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Recenzja: Don Rafito

R
emake’i mają to do sie-

bie, że lubią być totalnie 

skopane. Na szczęście to 

nie dotyczy autorów naszego 

dzisiejszego bohatera. Swoją klasę 

ekipa pokazała już przy Tanks 

Furry, odświeżając, w bardzo 

udanym stylu, gierkę znaną z 8-bi-

towej konsoli Pegasus. Tym razem 

chłopcy wzięli na warsztat klasyk 

z Atari 2600: samolotową zręczno-

ściówko-strzelankę River Raid. I co 

zrobili? Ostatnie wydanie wersji 

demonstracyjnej każe wniosko-

wać, że absolutną rewolucję.

Gdyby jednak ktoś nie kojarzył 

tego konsolowego klasyka, w co 

raczej nie wierzę, odświeżę fabułę 

rozgrywki. Gracz wciela się w pilo-

ta myśliwca uzbrojonego w nie-

małą pukawkę. Cel to przelecieć 

jak najdalej się da przez kanion 

nafaszerowany m.in. pływającymi 

i latającymi jednostkami wroga 

oraz zbombardować jak najwięcej 

mostów na rzece. Strzelający do 

gracza oponenci to nie wszystko. 

Nasz lot nad kukułczym gniazdem 

może się także szybko zakończyć, 

jeśli zanadto zbliżymy się np. do 

krawędzi skalnej kanionu. Jakby 

tego było mało, nasz samolot nie 

lata na wodór (pobierany np. 

z wody rzecznej), ale na zwykłą 

oktanówkę. Radą na to są sta-

cjonujące na rzece lotniskowce. 

Przelatując nad nimi, uzupełnimy 

paliwo, pod warunkiem, że ich nie 

uszkodzimy w ferworze walki. Może 

się także zdarzyć, że lotniskowiec 

będzie kolidować z trajektorią 

strzału we wroga. Wtedy, żeby 

zniszczyć oponenta, trzeba będzie 

także zestrzelić lotniskowiec, a po-

tem długo lecieć na rezerwie.

Mam nadzieję, że kiedy czytacie te słowa, jedna z najbardziej oczekiwanych polskich gier 
roku na klasyczną Amigę, Birdge Strike, jest już dostępna (wróble ćwierkają, że wszystkie 
mapy są ukończone, więc jest to realne), a moje słowa są tylko potwierdzeniem talentu, 
jakim może się pochwalić grupa Project R3D.

Grafika mnie zmasakrowała, 

dosłownie i pozytywnie. River Raid 

w swojej prostocie i czytelności za-

chwycał, kiedy miałem niespełna 

naście lat. Teraz, kiedy zasiadam 

do dema Bridge Strike i widzę to, 

co kilkadziesiąt lat temu, ale w no-

wym wydaniu i oczom nie wierzę. 

Mapy są kolorowe, czytelne, pełne 

szczegółów i wspaniałych efek-

tów. Animacja jest płynna, z dużą 

liczbą klatek.

Podczas lotu graczowi towarzyszy 

rytmiczna rockowa muzyka. Nie je-

stem do końca fanem gitarowych 

brzmień, ale chętnie posłucham 

utworów wpadających w ucho. 

Podkład muzyczny Bridge Strike 

przypadł mi jednak do gustu, 

głównie ze względu na swoją dy-

namikę. Takie cechy liczą się przy 

ocenie tytułu, bez względu na to, 

jaki styl muzyczny preferuje gracz. 

Całość dopełniają dobrze wyko-

nane efekty dźwiękowe, spajają-

ce się z akcją na ekranie w jeden 

żywy organizm.

Podczas Retro GameDev Compo 

2016 grywalne demo Bridge Strike 

zajęło drugie miejsce. Czy trzeba 

lepszej rekomendacji? Postaje już 

tylko odpalić program i podczas 

rozkoszy grania czekać na kolejny 

hit ze stajni Project R3D.

Bridge Strike

8 7 8

Wydawca: Project R3D
Rok wydania: 2016/17
Platforma: m68k, OCS/ECS, 
020, 1 MB 

BRIDGE STRIKE

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

68 Komoda & Amiga plus #8

wiosna / lato 2017

A
M

IG
A

R
EC

EN
ZJ

A



Recenzja: Don Rafito

Bomb Runner 2
Recenzja: Komek

W 
szóstym numerze nasze-

go magazynu wspo-

mnieliśmy o malutkiej, 

stworzonej w Basicu gierce – Bomb 

runner – w której należy dezakty-

wować bomby pojawiające się na 

ekranie. Po ponad pół roku poja-

wiła się kolejna część tej gry pod 

tytułem Bomb Runner 2. Pierwszą 

stworzył Mark (264er_Fan), nato-

miast druga, wyszła spod skrzydeł 

RKSoft.

Dezaktywowanie bomb to bardzo 

niebezpieczne zadanie. Jeśli 

dodamy do tego patrol wyszko-

lonych strażników oraz szybko 

upływający czas, to sytuacja 

komplikuje się nieziemsko. Rozpo-

czynając grę pamiętajcie o kilku 

istotnych rzeczach: Gdy zmierza-

cie w kierunku bomby, uważajcie 

na światło latarki, jeśli bowiem 

znajdziecie się w jego zasięgu, 

strażnicy pojmią waszego boha-

tera i wrzucą go do ciemnej celi. 

Zwróćcie uwagę, że czas prze-

znaczony na rozbrojenie bomby 

skraca się wraz z kolejnym pozio-

mem. Na końcu gry spotkacie... 

No właśnie! Nie puszczę pary z ust! 

Przekonajcie się sami.

Program oferuje kilka opcji, dzięki 

którym skonfigurujecie go według 

własnych potrzeb. Znajdziecie je 

w menu, tuż przed rozpoczęciem 

rozgrywki. „Controls” – wybór ste-

rowania za pomocą klawiatury lub 

joysticka oraz „Difficulty” – poziom 

trudności gry: łatwy, normalny 

i ciężki.

Jeśli chodzi o wykonanie gry, to 

zdecydowanie widać, że została 

ona stworzona w Basicu, więc 

o płynności możecie zapomnieć. 

Pomimo, że akcja gry jest kan-

ciasta, to grafika w dość sprytny 

sposób maskuje ten mankament. 

Tak, moi drodzy, część wizualna 

oraz grywalność są najmocniej-

szymi elementami Bomb Runnera 

2. Na temat oprawy dźwiękowej 

się nie wypowiem, ponieważ jej 

minimalizm do potęgi n-tej mówi 

sam za siebie.

Powstaje więc pytanie: czy gra 

jest warta uwagi? Owszem. Je-

stem dość wybrednym graczem, 

a Bomb Runner 2 w pewnym 

stopniu spełnił moje oczekiwania. 

Grając bawiłem sie całkiem nieźle 

i na pewno nie raz wrócę do tego 

programu.

– Szybko! Bo zaraz eksploduje!  
– Nie panikuj, tylko się uspokój i skoncentruj! 
– Ale... 
– Nie ma żadnego „ale”. Po prostu działaj!

5 1 5

Wydawca: RKSoft
Rok wydania: 2017
Platforma: Plus/4

BOMB RUNNER 2
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Recenzja: Ari

P
onieważ w tamtych czasach 

moim głównym dostawcą 

gier był tata, który wracając 

z pracy często ganiał po poznań-

skich sklepach komputerowych, 

aby znaleźć dla mnie jakąś 

ciekawą składankę – skierowałem 

się od razu do niego. Dwa dni 

później, gdy wróciłem ze szkoły, 

na biurku czekała na mnie kaseta 

z niebieską okładką „STRATEGICZ-

NE #36”. Nie zastanawiając się 

długo, wrzuciłem ją do magne-

tofonu. I gdy tak wczytywałem 

kolejne tytuły, mina mi zrzedła. 

Hmm, tego się nie spodziewałem 

– większość gier to nudne, ubogie 

w grafikę i trudne do ogarnięcia 

pozycje. Zamiast wojsk widać było 

na mapie kwadraciki symbolizują-

ce oddziały, a o przebiegu starć 

i ruchach swoich armii trzeba było 

dowiadywać się z tekstu, żeby 

w ogóle mieć pojęcie, co się 

dzieje. Impreza dla prawdziwych 

hardcorów! Mój zapał do strategii 

szybko ostygł. Postanowiłem jed-

nak sprawdzić wszystkie gry z ka-

sety. I całe szczęście, bo najlepsza 

gierka czekała na końcu taśmy.

English Civil War jest strategią inną 

od reszty. Jej tematem nie jest 

wojna w skali makro, nie przesta-

wiamy wielotysięcznych armii, 

nie rozgrywamy rozbudowanej 

kampanii. Próżno szukać tu mapy 

świata, państwa czy regionu, 

na którym toczy się konflikt. Gra 

przedstawia jedną, konkretną 

bitwę, w której zarządzamy wy-

branym oddziałem. Na placu boju 

spotykają się dwie armie i zaczyna 

się walka. Nie jest to jednak jakaś 

losowa, naprędce wymyślona 

bitewka, ale starcie, które kiedyś, 

dawno temu, naprawdę miało 

miejsce. Już z tytułu gry można 

się domyślić, że chodzi o wojnę 

domową w Anglii, a konkretnie 

o wydarzenia z lat 1642–1651. 

W wielkim skrócie: był to konflikt 

pomiędzy zwolennikami króla 

Karola I (potem Karola II) – roja-

listami, a buntownikami sprzeci-

wiającymi się jego władzy - tzw. 

parlamentarzystami. Patrząc na 

pole walki, wystarczy wiedzieć, 

że ci czerwoni to właśnie rojaliści, 

a niebiescy – to parlamentarzyści.

Czas rozpocząć właściwą rozgryw-

kę. Gra wita nas prośbą o wybranie 

jednego z trzech dostępnych wa-

riantów wojsk. Nasza armia zawsze 

będzie się składać z jedenastu 

jednostek i fortu symbolizowanego 

przez dużą gwiazdę. W zależności 

od wyboru będziemy dysponować:

Znacie zapewne to uczucie, nazwijmy je przesytem, gdy macie już dość wciąż tego same-
go i zaczynacie rozglądać się za czymś nowym, innym. U mnie wystąpiło ono mniej więcej 
rok po kupnie upragnionego komodorka. Wtedy zacząłem odczuwać znużenie, grając 
w kolejną strzelankę, platformówkę czy shmupa, które stanowią, nie oszukujmy się, ok. 80% 
biblioteki gier na C64. Nie żebym miał dość – wciąż byłem megazadowolonym i dumnym 
posiadaczem komody. Nadal organizowaliśmy z kumplami maratony w Giana Sisters, River 
Raid, czy turnieje w Barbariana i International Karate. Na brak dobrych tytułów nie mo-
głem narzekać. I wtedy właśnie zapragnąłem pograć w coś innego – w strategię.

Wariant 1
    1 x artyleria 

3 x kawaleria

   2 x muszkieterzy 

5 x pikinierzy

Wariant 2
      2 x artyleria 

3 x kawaleria

3 x muszkieterzy

3 x pikinierzy

Wariant 3
2 x artyleria

3 x kawaleria

4 x muszkieterzy

2 x pikinierzy

Jak łatwo zauważyć, opcja pierw-

sza – to przewaga broni białej, 

opcja trzecia – to siła broni palnej, 

opcja druga stanowi równowagę 

między nimi. Mnie gra się najlepiej 

w wariancie trzecim. Rozgrywka 

nabiera wtedy tempa, bo oddzia-

ły ścierają się ze sobą już z większej 

odległości. Kolejna rzecz, jaką 

musimy zrobić, to określić gęstość 

zalesienia terenu, na którym będą 

się toczyć działania wojenne. 

Wpisanie zera oznacza, że walka 

rozegra się na pustej równinie, cy-

fry od 1 do 9 spowodują, że pole 

walki zazieleni się proporcjonalnie 

do naszego wyboru, co ma wpływ 

na dalszą rozgrywkę, bo taka 

kępa drzew znakomicie spraw-

dza się jako osłona przed ogniem 

przeciwnika.

Gdy już zdecydujemy, jakim woj-

skiem i na jakim terenie będziemy 

English Civil War

 ▼Fort Parlamentarzystów w niebezpieczeństwie
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Recenzja: Ari

dowodzić, rozstawiamy armię na 

mapie. Trzeba to zrobić z głową, 

żeby później nie żałować, bo tak 

jak na prawdziwej wojnie, tak i tu 

żołnierze mogą zginąć od ognia 

swoich pobratymców. Jeśli na 

przykład wprowadzimy własną 

kawalerię na linię ognia swoich 

armat, możemy od razu się z nią 

pożegnać.

Warunkiem zwycięstwa jest wybi-

cie wszystkich jednostek przeciwni-

ka lub zniszczenie jego fortu. Jeśli 

więc postawimy swój fort gdzieś 

na widoku, możemy go szybko 

stracić i przegrać, mimo że zosta-

nie nam jeszcze kilka jednostek 

gotowych do walki. Dobrze więc 

postawić go na tyłach, najlepiej 

za drzewami.

Sterowanie wojskami nie jest 

skomplikowane, choć wymaga 

joysticka i klawiatury. Joyem wy-

bieramy kierunek ruchu jednostki 

i atakujemy (fire), wciśnięcie ente-

ra powoduje przemieszczanie się 

między jednostkami. Gdy wszystkie 

nasze oddziały wykonają już ruch, 

nadchodzi kolej przeciwnika. I tu 

dochodzimy do jedynego, moim 

zdaniem, minusa omawianej 

produkcji: braku możliwości gry 

przeciw komputerowi. Można grać 

tylko z drugą osobą albo samemu 

przeciw sobie. O ile druga opcja 

nie jest specjalnie interesująca, bo 

„prawa ręka wie, co zrobi lewa”, 

o tyle, jeśli już namówimy kogoś na 

partyjkę, wszelkie niedociągnię-

cia można puścić w niepamięć. 

Celowo użyłem tu słowa „partyj-

ka”, bo ta gra przypomina partię 

szachów. Wojska – to figury o róż-

nych właściwościach, pole bitwy 

– to szachownica, a fort – to król, 

którego trzeba chronić za wszelką 

cenę (jego strata kończy grę).

O grafice napisać można niewie-

le. Jest uboga, choć czytelna. 

Wyraźnie widać, jakim oddziałem 

w danej chwili kierujemy. Pikinierzy 

różnią się od muszkieterów, nie 

ma więc obawy, że pomylimy ich 

przez przypadek. Konnica i armaty 

też wykonani są bez zarzutu. 

Ogólnie całe pole walki cechuje 

przejrzystość. Muzyki w grze nie 

uświadczymy. Udźwiękowiono 

jedynie odgłosy wybuchów i strza-

łów oraz potwierdzenie wyboru 

jednostek.

Mimo braków w warstwie audio/

video produkcja zdecydowanie 

wyróżnia się grywalnością. W tym 

względzie wyprzedza większość 

nudnych gier tego gatunku 

z tamtych lat. Zmusza do myślenia 

już na etapie rozstawiania wojsk, 

później przy ich przemieszczaniu 

i w czasie bezpośrednich starć. Te 

ukazane są dość obrazowo (jak 

na możliwości komodorka), bo za-

wsze widzimy stan jednostki, która 

na początku, w pełnym składzie, 

liczy szesnastu żołnierzy, by już po 

pierwszej wymianie ognia lub bez-

pośrednim starciu zmaleć o kilku 

wojaków lub zniknąć całkowicie. 

Dzięki temu cały czas mamy do-

bre pojęcie o sytuacji na polu wal-

ki. Ciekawie wygląda też widok 

tego pola po kilkunastu turach, 

gdy oddziały, nieźle już przetrze-

bione, nadal biorą udział w akcji. 

Na przykład zmasakrowana przed 

chwilą konnica próbuje nadal do-

pędzić do wrogiej artylerii i zostaje 

dosłownie jedno pole przed nią 

wybita do nogi przez stojących 

dwa pola dalej muszkieterów. A ci 

dwie tury później kończą żywot od 

ciosów pikinierów, którzy zdążyli 

podejść od boku i wykorzystać 

swoją przewagę w walce wręcz. 

Dla takich właśnie momentów 

warto namówić drugiego domow-

nika, by zasiadł z nami przed kom-

puterem i stanął na czele drugiej 

frakcji. Potyczka nie zajmie zwykle 

więcej niż 30–40 minut i dostar-

czy dużo frajdy. Jest to więc gra 

dla każdego. Nawet jeśli ktoś nie 

przepada za strategiami, w English 

Civil War zagra z chęcią. Emocje, 

jakich dostarcza prowadzenie do 

boju swoich oddziałów, są różne: 

złość – gdy przez nieuwagę wpro-

wadzimy swoich podkomendnych 

pod ogień armat; radość – gdy 

nasza kawaleria rozjedzie bez strat 

własnych wrogą artylerię; smutek – 

gdy to nas rozstrzelają, nim zdąży-

my dopaść przeciwnika. Dzięki tym 

cechom do gry chce się wracać, 

bo można za każdym razem pró-

bować innej taktyki, wybrać inny 

rodzaj wojsk czy też zagrać z inną 

osobą, która całkowicie inaczej 

poprowadzi rozgrywkę. 

Podsumowując, jedna z lepszych 

strategii na komodorka. Warto 

spróbować!

3 3 8

Wydawca: Nieznany
Rok wydania: 198?
Platforma: C64

ENGLISH CIVIL WAR

 ▼Początek bitwy

 ▼W wirze walki...

 ▼Rojaliści zwyciężają!
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Recenzja: Łukasz Jeglorz

R
ise of the Robots była jedną 

z najbardziej wyczekiwanych 

gier roku 1994 przez ami-

gowców, pecetowców i konso-

lowców. Pojawiła się praktycznie 

na wszystkie wiodące wówczas 

platformy. Szumne zapowiedzi 

twórców wychwalających swoje 

dzieło i kolorowe reklamy w bran-

żowych gazetach robiły wów-

czas wrażenie. Na reklamę i tzw. 

pozytywny pijar wydano ogromne 

pieniądze. Swoje zrobiło również 

zaproszenie do współpracy Briana 

May’a (gitarzysty nieodżałowane-

go zespołu Queen), którego wkład 

był co prawda niewielki i spro-

wadzał się do wykonania utworu 

pochodzącego z jego solowego 

albumu, ale wizerunkowo był 

to ogromny wkład i dodatkowo 

działał na wyobraźnię. Jednym 

z członków ekipy pracującej nad 

grą był ex-pracownik znanej 

z amigowych hitów firmy Bimap 

Brothers. Twórcy gry w wywiadach 

poprzedzających wydanie obie-

cywali nowoczesny, wysoki poziom 

wykorzystania sztucznej inteligen-

cji przeciwników, który miał się 

ujawniać podczas walk. Jak było 

naprawdę? O tym później.

Fabuła gry jest prosta jak drut: 

w mrocznej, choć obecnie już 

wcale niedalekiej przyszłości, 

wybucha bunt maszyn, którym 

przewodzi super nowoczesny 

robot imieniem Supervisor. Uczy się 

w niesamowitym tempie i staje się 

istotą doskonałą, podporządko-

wując sobie wszelkie mechanicz-

ne byty. Jedyną nadzieją ludzko-

ści jest cyborg wysłany przez ludzi 

z misją dotarcia i zneutralizowania 

zbuntowanych robotów.

Gra podzielona jest na dwa tryby: 

w single player dostępny jest tylko 

cyborg, którym kolejno walczymy 

z wybranymi przeciwnikami przy 

czym kolejność jest zawsze stała. 

Na samym końcu czeka na nas 

główny sprawca 

czyli Supervisor. 

W trybie dla 

dwóch graczy 

prócz cyborga 

dostępnych jest 

sześć robotów. 

Liczba ciosów 

Rise of the Robots to jeden z największych upadków w historii gier komputerowych, fale 
krytyki spływające na twórców były masowe i druzgocące. Wersja dla CD32 korzystała 
z dobrodziejstw nośnika CD, ale pamiętam, że dla posiadacza Amigi 600 wachlowanie 
kilkunastoma dyskietkami co parę chwil podczas grania było koszmarem. Od grania i tak 
był Mortal Kombat.

jest bardzo skromna, a sam system 

walki mało dynamiczny i niedo-

pracowany, czasem wystarczy 

wykonać ten sam prosty cios by 

pokonać przeciwnika. Twórcom 

raczej nie o taki efekt chodziło 

i w porównaniu z Mortal Kombat 

czy Street Fighter grywalność jest 

praktycznie zerowa. Osobną dział-

ką i zarazem największym atutem 

gry jest grafika, która w 1994 roku 

była oszałamiająca i idealnie 

wpasowała się w popularny nurt 

sci-fi o cyber-przyszłości (w tam-

tym czasie wydana została także 

głośna gra z niebywałą grafiką 

i animacją – Cyberwar, a na 

VHS’ach rządziły Terminator 2, 

czy Kosiarz umysłów). Grafika jest 

w pełni renderowana, a sylwetki 

postaci szczegółowo dopraco-

wane. Mimo, że gra zrobiona 

jest w 2D areny walk zachowują 

przestrzenność i ma się wrażenie 

trójwymiarowości. 

Muzyka jest klimatyczna, a po-

czątkowy numer, jak już wspomi-

nałem wcześniej, to dzieło Briana 

May’a. Podczas samej rozgrywki 

soundtrack sprowadza się do 

naśladowania dźwięków rezonan-

su magnetycznego, ale w gruncie 

rzeczy pasuje to idealnie. W grę 

wprowadza nas krótkie pre-ren-

derowane intro, wówczas typowe 

dla PC, natomiast przed każdą 
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z walk wyświetlane są krótkie 

renderowane sekwencje 3D. Jeśli 

chodzi o CD32 – nie była to jakaś 

nowość, wszakże już wcześniej 

mieliśmy niezłe graficznie gry, m.in. 

Microcosm, Prey, Labirynth of Time 

i roboty także korzystały z dobro-

dziejstw nośnika CD, ale pamię-

tam, że wtedy dla posiadacza 

Amigi 600 wachlowanie kilkuna-

stoma dyskietkami co parę chwil 

podczas grania było koszmarem. 

Mimo wszystko uważam ukazanie 

się gry na klasycznej Amidze za 

duży sukces, można było włączyć 

i zobaczyć intro, pokazać kole-

gom, pozachwycać się grafiką 

i postawić na półce. Bo mimo 

wszystko od grania był Mortal.

Rise of the Robots to jeden 

z największych upadków w historii 

gier komputerowych, fale kryty-

ki spływające na twórców były 

masowe i druzgocące. „Amiga 

Power” dała jedną z najniższych 

not w historii pisma (zaledwie 

5%), a w 2014 zaliczono ją do 100 

najgorszych gier wideo wszech 

czasów. Mimo ogromnego 

zawodu, w dwa lata po premie-

rze powstała druga część, Rise 

2: Resurrection, wydana na PSX 

i PC, a z upływem lat doczeka-

ła się zaskakująco dużej liczby 

fanów i zyskała nawet status 

kultowej. W 2015 roku wydana 

została nieoficjalna wersja gry dla 

Amigi CD32 o nazwie R.O.T.R. – 

Special Edition, w której twórca 

portu, będący wielkim entuzjastą 

gry, wprowadził kilka poprawek 

i usprawnień, zwiększając poziom 

trudności, który nie pozwala już 

przejść gry jednym schematycz-

nym zestawem ciosów. Zamienio-

na jest kolejność przeciwników 

i dodana została trzy minutowa se-

kwencja do początkowego intra, 

oraz nowe ulepszone dodające 

jeszcze więcej głębi tła.

5 5 2

Wydawca: Time Warner 
Interactive
Rok wydania: 1994
Platforma: Amiga, CD32

RISE OF THE ROBOTS

“(...) Można było 
włączyć i zoba-
czyć intro, po-
kazać kolegom, 
pozachwycać się 
grafiką i posta-
wić na półce. Bo 
mimo wszystko od 
grania był Mortal.

73Komoda & Amiga plus #8

wiosna / lato 2017

A
M

IG
A

R
EC

EN
ZJA



Felieton: Komek

Dostałem rozkaz od mojego kapitana, aby opisać wielką i niebezpieczną przygodę pewne-
go bohatera. Do dyspozycji mam tylko jedną stronę i ani grama więcej! Uff, będzie ciężko!

P
rzenieśmy się do XVII wieku, 

aby poznać dzieje walecz-

nego Kapitana Pazura. Nasz 

bohater to nieustraszony pirat 

Królestwa Zwierząt i władca wód 

Siedmiu Mórz. Pewnego dnia jego 

statek zostaje zatopiony przez cwa-

nego psiego admirała La Rauxe. 

Niestety, Pazur zostaje wrzucony 

do więzienia w zamku La Roca. Tuż 

przed egzekucją znajduje w celi 

list wraz z niekompletną mapą 

byłego więźnia Edwarda Tobina. 

Czytając jego treść dowiaduje się 

o Amulecie Dziewięciu Istnień. Ten, 

kto go posiądzie, będzie niemalże 

nieśmiertelny. Dzięki maksymalnej 

mobilizacji Pazurowi udaje się uciec 

z kicia, by wyruszyć w poszukiwaniu 

skarbu. I to właśnie w tym miejscu 

rozpoczyna się wielka przygoda.

Gra składa się z czternastu fan-

tastycznie narysowanych i zapro-

jektowanych poziomów w stylu 

2D. Celem naszego bohatera jest 

zebranie kawałków mapy oraz 

dziewięciu klejnotów mistycznego 

artefaktu. Zanim jednak wypełni 

zadanie będzie musiał zmierzyć się 

z hordą przeciwników. Spokojnie! 

Można ich posiekać za pomocą 

szabli. Ponadto istnieje możli-

wość korzystania z dodatkowych 

środków obrony: pistolet, laski 

dynamitu, czary (Magic Claw). Jak 

przystało na prawdziwą platfor-

mówkę, można znaleźć tutaj mnó-

stwo złotych monet oraz innych 

błyszczących skarbów, a wszystko 

na wyciagnięcie dłoni. Walka 

z wrednymi bossami jest nieuniknio-

na – co drugi poziom jeden z ośmiu 

delikwentów wyzywa Kapitana na 

pojedynek. Niby nic specjalnego, 

ale podoba mi się pewien szcze-

gół. Każdą walkę Pazura z bossem 

poprzedza krótki, ciekawym dialog, 

który buduje napięcie i zagrzewa 

do boju. To tylko jeden z przykła-

dów, a szczegółów jest sporo.

Gdzie więc tkwi fenomen tej 

wspaniałej platformówki? Na 

pewno w grafice. Niezwykle płynny 

parallax scrolling w połączeniu 

z precyzyjną i kolorową grafiką to 

uczta dla oczu, których nie sposób 

oderwać od monitora. Kolejnym 

frykasem jest ścieżka dźwiękowa. 

Muzyka, efekty i prawdziwe dialogi 

brzmią wyśmienicie, dodając grze 

charakteru. Szybka i dynamiczna 

akcja sprawia, że Kapitan Pazur 

jest bardzo grywalny, a fakt, że to 

klasyczna i solidna platformów-

ka w stylu 2D, taka jaką kochają 

wszyscy maniacy retrogamingu, 

zobowiązuje nas do wspomnienia 

o niej na łamach naszego pisma. 

Owszem, warto powspominać, ale 

lepiej chwycić za joya lub klawia-

turę i przenieść się ponownie do lat 

1997/98.

Screenshoty, które zostały użyte 

w tym artykule, pochodzą ze stro-

ny: www.mobygames.com

Monolith Productions, PC, 1997

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

“Niezwykle płynny 
parallax scrolling 
w połączeniu z pre-
cyzyjną i kolorową 
grafiką to uczta dla 
oczu, których nie 
sposób oderwać od 
monitora.

Captain ClawZ innej b
eczki
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Felieton: Komek
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Recenzja: Tomxx

Pomysł wydania książki 8-bit kids. Growing up 
with the Commodore 64 pojawił się na Kick-
starterze w marcu 2016 i zakończył się ogrom-

nym sukcesem: społeczność retro wsparła projekt 
dwukrotnością wymaganej kwoty doprowadzając 
na początku 2017 roku do wydania samej książ-
ki oraz kilku towarzyszących jej dodatków, m.in. 
dema na C64 uwieczniającego wszystkie osoby 
zaangażowane w zbiórkę.
 
8-bit kids jest opowieścią o dorastaniu w latach 
80-tych. Jest osobistą historią Koena De Braban-
dera, młodego dzieciaka wychowującego się 
w belgijskiej Bruggii, którego najpiękniejsze mło-
dzieńcze lata ściśle powiązane są z Commodore 
64. To wyprawa w przeszłość do czasów szkol-
nych, do czasów pierwszych przyjaźni, pierwszych 
marzeń, smutków i radości. To podróż w najgłębiej 
zachowane wspomnienia i beztroskie momenty, 
które z czasem przerodziły się w głęboką młodzień-
czą pasję. Pasję kształtującą charakter i przyszłe 
zainteresowania.
 
To opowieść o nas, bo czytając tę książkę ma się 
wrażenie, że opisuje ona nas samych. Niezależnie 
od miejsca naszego urodzenia, języka i otaczają-
cej nas kultury dzieciństwo większości z nas było 
przecież identyczne. Wszyscy zbieraliśmy obrazki 
z gum do żucia, wszyscy kopaliśmy piłkę od rana 
do nocy, wszyscy cierpieliśmy na notoryczny brak 
kasy i wszyscy fascynowaliśmy się początkami 

komputeryzacji. Może tylko czas trochę nas różnił, 
bo przecież Belgia w rozwoju informatyki była 
daleko za Stanami Zjednoczonymi, ale wciąż lata 
świetlne przed Polską. W życiu niektórych z nas C64 
pojawił się już na początku lat 80-tych, u innych 
w połowie, a tym najbardziej pechowym dane 
było ujrzeć napis READY dopiero na początku lat 
90-tych. Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy 
jesteśmy 8-bitowymi dzieciakami i większość z nas 
wraca do lat swojego dzieciństwa z nieskrywaną 
nostalgią.
 
Książka idealnie opisuje minioną epokę, choć 
prawdopodobnie niczego nowego się z niej nie 
dowiecie. Jej celem nie jest oczywiście warstwa 
merytoryczna (choć pierwsze strony to szyb-
ki przegląd największych osiągnięć branży IT), 
a wzbudzenie emocji. Krótkie rozdziały wypełnione 
są popkulturą ówczesnych czasów: plakatami 
filmowymi, reklamami z czasopism, albumami 
muzycznymi i grafikami z gier komputerowych. Ca-
łości dopełnia garść trafnych spostrzeżeń, w stylu: 
„status każdego z nas określany był ilością kaset 
i dyskietek, jakie posiadaliśmy”, lub: „dzieciak z do-
stępem do nowych pożądanych gier był królem 
podwórka”. Poważnie, to lektura, którą warto mieć 
na półce nawet tylko po to, aby raz na jakiś czas 
otworzyć ją na dowolnej stronie i przypomnieć 
sobie historię tamtych czasów. 

Kurwa, jakże byliśmy wtedy szczęśliwi...
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Terapia
Felieton: Hery

– Interesujące.

– Kilka dni później do naszych 

drzwi zapukał kurier. Krzysiek, mój 

mąż, odebrał paczkę i zamknął się 

w swoim pokoju. Od tego czasu 

każdej nocy zza drzwi dobiegają 

mnie dziwne elektroniczne dźwięki. 

Zgadywałam, że mąż sprawił sobie 

nową zabawkę – komputer. Pomy-

ślałam, że to dobrze, że nie będzie 

tyle pił, ale kiedy po tygodniu 

schudł, zbladł i wymienił w okula-

rach szkła na mocniejsze, zaczęłam 

się martwić. Teraz całymi dniami 

przesiaduje przy tej nieszczęsnej 

maszynie i jedyne, co mówi, to 

„mój komciu”, „komeczek”, „moja 

komódka”.

Kobieta sięgnęła po chusteczkę.

– Nawet przed ślubem nie był dla 

mnie tak czuły… – dodała, ociera-

jąc wilgotne oczy.

– Czym jeszcze objawia się dziwne 

zachowanie męża?

– Chodzi po domu, coś przelicza, 

coś analizuje. Majaczy przez sen 

o rejestrach, cyklach, przerwa-

niach… Zrywa się w środku nocy 

i biegnie jak oparzony do swojego 

komputera, a rano znajduję go 

śpiącego nad klawiaturą.

– Czy próbowała pani pomóc 

mężowi?

– Jako że jestem kobietą głębokiej 

wiary, poszłam po radę do księdza 

proboszcza. Na plebanii przyjęła 

mnie gosposia, bardzo miła starsza 

pani. Prosiła, abym zaczekała, bo 

ksiądz zajęty. Chwilę rozmawia-

łyśmy. Oj, narzekała na naszego 

proboszcza… Że dziecinnieje 

na starość, że czyta wszeteczne 

gazetki (jakieś Majtki czy Bajtki), że 

czas trwoni przed komputerem, że 

miota przekleństwa… Jak gdyby 

na potwierdzenie tych słów, z głębi 

domu usłyszałam odgłosy elektro-

nicznych wystrzałów, którym wtóro-

wało waleczne zawołanie księdza: 

„Giń, diabelski pomiocie!”. Serce 

we mnie zamarło. Przeżegnałam 

się i zaczęłam odmawiać różaniec. 

Po dwóch zdrowaśkach proboszcz 

zjawił się w drzwiach.

– Dzień dobry, siostro! – przywitał 

się kordialnie i usiadł przy mnie. 

– Wybacz, że musiałaś czekać. Za-

trzymały mnie sprawy niecierpiące 

zwłoki. Ale powiedz, proszę, co cię 

do mnie sprowadza?

– Chodzi o Krzysztofa, mojego 

męża.

– Znam, znam, bogobojny parafia-

nin.

– Otóż…

Opowiedziałam historię męża jak 

na spowiedzi. Ksiądz wysłuchał 

mnie w skupieniu, po czym zapytał, 

jak nazywa się komputer, który mąż 

tak sobie upodobał.

– Nie wiem, ojcze – odparłam.

– Czy to Commodore, czy może… 

Atari? – Tu zrobił drżącą ręką znak 

krzyża i pospiesznie odmówił jakieś 

zaklęcia, z których zapamiętałam 

tylko powtarzane nerwowo: apage, 

atari, apage satanes!

– Naprawdę nie wiem…

– To bardzo ważne.

Pokręciłam głową zrezygnowana.

– Siostro, wróć zatem do swego 

domu i ustal, co to za maszyna. Je-

śli zobaczysz coś takiego… – Ksiądz 

gwałtownie rozerwał sutannę. Na 

jego piersi zobaczyłam duży znak 

C= – mąż twój świętym będzie! 

– Jeśli jednak... – urwał w pół 

zdania, sięgnął po kartkę i gorącz-

kowo kreślił jakieś znaki, trzykrotnie 

spluwając siarczyście przez ramię. 

Wypowiedział w skupieniu nabożne 

formuły, po czym zabrał mnie na 

stronę i, czujnie rozglądając się 

wkoło, pokazał mi rysunek.

– … jeśli jednak zobaczysz to /|\, 

mąż twój zaprzedał duszę diabłu!

Odskoczyłam przerażona i wybie-

głam z plebanii. Ksiądz wołał za 

mną, że jeśli to, uchowaj Boże, atari 

– trzeba będzie powiadomić kurię.

Po powrocie, pełna czarnych myśli, 

zakradłam się do pokoju męża. 

Krzysiek spał w fotelu z dżojstikiem 

w ręku. Przed nim na biurku stał 

obły, kremowy komputer. W jego 

– Panie doktorze, ja w sprawie męża. Dzieje się z nim coś niedobrego.
– Co panią niepokoi?
– Mąż dziwnie się zachowuje. Jeszcze miesiąc temu snuł się po domu zamyślony 
i nieobecny. Kiedy jednak pewnej niedzieli wrócił z kościoła, zaszła w nim przemia-
na. Zaczął przeklinać współczesne komputery, bełkotał coś o spowiedzi, o nawróce-
niu, o pokucie… Niewiele z tego zrozumiałam.
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Terapia

prawym rogu, tuż nad klawiatu-

rą, dostrzegłam znak C=. A więc 

będzie świętym… Ale ja nie chcę 

świętego! Chcę, żeby wrócił mój 

dawny Krzyś: żarłok, obibok, bała-

ganiarz…

– Jak długo znali się państwo przed 

ślubem? – zapytał lekarz.

– Pięć, może sześć lat.

– Czy wcześniej mąż nie wspominał 

o swojej fascynacji starymi kompu-

terami?

– Nie, raczej nie. Chociaż… – ko-

bieta się zamyśliła. – Kiedy teraz się 

nad tym zastanowię, mąż zawsze 

przechodził jak zahipnotyzowany 

obok automatów do gier wideo. 

– A czy kiedykolwiek mówił o sce-

nie, partyzantach, kompotach, 

wotkach?

– Tak! Zawsze, kiedy się upije.

– Tak myślałem.

– O co chodzi, panie doktorze?

– Pani mąż cierpi na paranoję 

commodoroidalną.

Twarz kobiety przyjęła kształt wiel-

kiego znaku zapytania. 

– Czy to coś poważnego? – zapyta-

ła z przejęciem.

– Niestety tak. Przyczyny zaburze-

nia nie są do końca znane. Po raz 

pierwszy syndrom uzależnienia od 

sprzętu ze znakiem C= opisano 

w American Journal of Psychology 

w czerwcu 1983 roku, zaledwie 

sześć miesięcy od wypuszczenia 

na rynek pierwszego C64. Szacuje 

się, że na paranoję commodoro-

idalną zachorował już co trzeci były 

użytkownik tych komputerów, a do 

2020 roku liczba ta się podwoi. 

– Ale przecież mąż był zdrowy... 

– Tylko pozornie. Choroba przyjęła 

utajoną postać. Teraz, po latach 

remisji, powraca, aby na nowo 

zawładnąć myślami i wyobraźnią 

pani męża. Atakuje głównie męż-

czyzn w wieku 30–40 lat. Nie będę 

pani oszukiwał: rokowania nie są 

najlepsze.

Kobieta ukryła twarz w dłoniach 

i gorzko zapłakała.

– Co mogę zrobić? – wykrztusiła.

– Mąż potrzebuje dużo spokoju. 

Pod żadnym pozorem nie należy 

mu przeszkadzać – to grozi trwałą 

regresją. Jeśli wspomni o zlocie 

miłośników starych komputerów lub 

party, proszę go nie zatrzymywać. 

Przeciwnie: proszę zrobić wszystko, 

aby wyjazd doszedł do skutku. Dla 

powodzenia terapii byłoby wręcz 

wskazane, aby podzielała pani en-

tuzjazm męża i domagała się jego 

obecności na imprezach retro. Pro-

szę jednak nie popełniać częstego 

błędu i nie proponować wspólne-

go wyjazdu. Co prawda mąż jest 

poważnie chory, ale potrzebuje 

przekonania, że nawet w chorobie 

sam potrafi sprostać wyzwaniu, 

jakim jest wejście na nowo, po 20. 

latach, w rolę partyzanta.

– Zrobię wszystko, co trzeba.

– Jest jeszcze jeden sposób walki 

z paranoją commodoroidalną.

Kobieta zamieniła się w słuch.

– Najnowsze badania potwierdziły, 

że objawy napięcia nerwowego, 

często obserwowane u pacjentów, 

skutecznie łagodzi roztwór chmielu 

w dużych dawkach.

– Jak dużych?

– Na początek puszka piwa na kilo-

gram masy ciała tygodniowo.

Kobieta powtórzyła proporcje po-

dane przez lekarza.

– Ale to będzie co najmniej pięć 

litrów dziennie… – zauważyła.

– Istnieje wprawdzie ryzyko uzależ-

nienia od alkoholu – ciągnął lekarz 

– ale może mi pani wierzyć: ten 

rodzaj uzależnienia jest dużo mniej 

niebezpieczny od psychopatycznej 

miłości do starych komputerów. 

Co więcej, wielu badaczy uważa 

alkoholizm za nieodzowny element 

skutecznej terapii.

Kobieta uderzyła w płacz. Lekarz, 

niewzruszony, podał jej chusteczkę.

– To wszystko, co możemy zrobić. 

Teraz musimy czekać.

– Panie doktorze, a po 

czym poznam, że tera-

pia jest skuteczna?

– W ciągu kilku najbliż-

szych tygodni pani mąż osią-

gnie fazę nasycenia. Zgroma-

dzi jeszcze kilka modeli C64 

i otoczy się mnóstwem kaset, 

dyskietek i pism komputero-

wych. Nawiąże też kontakt z in-

nymi chorymi. Ostatecznie prawie 

zupełnie zatraci się w histerycznym 

uwielbieniu mikrokomputerów. Ko-

lejnym etapem będzie zwrot w stro-

nę maszyn szesnastobitowych. 

W centrum zainteresowania pani 

męża prawdopodobnie znajdzie się 

Amiga.

– O, matko! – westchnęła kobieta.

– Proszę nie załamywać rąk – taka 

Amiga to przecież bardzo dobry 

komputer. Niech pani tylko spojrzy. 

– lekarz otworzył stojącą za nim 

szafę. Na półkach stały równo 

poukładane, lśniące czystością 

komputery. – Oto moja prywatna 

kolekcja – oświadczył z dumą. 

Kobieta popatrzyła nieufnie na 

lekarza.

– Na górze – tłumaczył – klasyczna 

Amiga 500. Prawda, że piękna? 

Stojąca obok sześćsetka wygląda 

przy niej jak dziecięca zabawka. 

Ale to tylko pozory. Uwierzy pani, 

że to maleństwo posiada kontroler 

dysku twardego IDE?... Dalej mamy 

A1200. To mój ulubiony model, 

spędziliśmy razem tyle wspaniałych 

chwil… tylko ja i moja AGA... – Męż-

czyzna uśmiechnął się do swoich 

wspomnień. – Cudowna maszyna. 

Żeby nie być gołosłownym, podam 

może parametry techniczne… – 

Mężczyzna zanurkował w stercie 

gazet walających się w dole szafy 

w poszukiwaniu jakiegoś konkretne-

go numeru.

– Jest! – zawołał z radością, podno-

sząc głowę. 

Fotel, w którym chwilę wcześniej 

siedziała kobieta, był pusty.

– Halo, proszę pani! – Od-

powiedziała mu głucha 

cisza. – Ech, utrapienie 

z tymi babami.

Lekarz otrzepał 

kolana i z gazetą 

w ręku rozparł się 

w fotelu. Na 

jego twarzy 

malował 

się błogi 

uśmiech 

zado-

wole-

nia. 

■
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GADAJĄCE

G jak Giana, czyli gry edukujące

phowiec: Abecadło z pieca spadło, o ziemię 

się potłukło. 

B - zbiło sobie brzuszki, 

A - zwichnęło nóżki.

Pamiętacie ten wierszyk? Uczyliście się go? 

Ja pamiętam przez mgłę, że chyba tak. Ale 

dlaczego nawiązuję do dziecięcej rymowan-

ki? Co to ma wspólnego z komputerami? Do 

niedawna myślałem, że nic – do czasu, aż mój 

młodszy syn, przedszkolak, zaczął powtarzać 

„M jak Mario, L jak Luigi, G jak Giana”. Zaczął 

nawet pisać te litery, mimo że nie jest jeszcze 

na tym poziomie w przedszkolu. Dotarło do 

mnie, że grając ze mną na różnorakich 

konsolach i komputerach, uczy się 

tego, nawet nie zdając sobie 

sprawy, że to robi.

Nie wspomagałem jeszcze 

jego rozwoju przy pomocy 

gier edukacyjnych. Nie 

uważałem, że już jest na to 

pora. Czy kiedykolwiek bę-

dzie na to pora? Zaskoczył 

mnie. Sam zaczął wykorzy-

stywać komputer do nauki.

Zacząłem się zastanawiać: 

czego tak naprawdę nauczyły 

mnie gry i komputery? I nie chodzi mi 

o specjalnie do tego przygotowane progra-

my i aplikacje. Geografia, historia, kurs Basica 

– wszystkie wczytywane z taśmy do pamięci 

C64, przeczytane, zaliczone i zapomniane 

chwilę po wciśnięciu przycisku Reset.

Jaka wiedza została mi po spędzaniu godzin 

przed komodorkiem? Jakie nawyki? Co mnie 

edukowało i dlaczego? Gdy wracam do tego 

czasu pamięcią, pierwsze co zauważam, to 

język angielski. Gdy 99% gier było w języku 

wielbicieli hamburgerów i Coli (pozostały 1 % 

to niemiecki i polski), znajomość tegoż była 

obowiązkowa. Przynajmniej w podstawowym 

stopniu – aby wiedzieć, że „lever” to dźwi-

gnia, którą z reguły należało odnaleźć i użyć. 

W ten sposób nauczyłem się języka angielskie-

go o wiele lepiej niż w szkole. Wspomniana 

dźwignia służyła też do wyciągnięcia wiadra 

ze studni, później wiadro do nabrania gorącej 

wody z wulkanu, gdzie sama woda 

pomogła rozmrozić lód, którym 

był skuty nasz przyjaciel. Tak, 

seria o jajku Dizzym na-

uczyła mnie logicznego 

myślenia i wyciągania 

wniosków z podejmo-

wanych decyzji – jeśli 

źle użyłem przedmio-

tu, z reguły musiałem 

zaczynać przygodę od 

początku.

A co ze wspomnianą w roz-

poczęciu Gianą? Nauczyła 

mnie cierpliwości – jak nie rzucić 

joystickiem o podłogę po kolejnym 

nieudanym skoku na platformę. A czego uczy 

mojego syna? Dawać susy nad przeciwnika-

mi. I choć na razie idzie mu średnio, delikatnie 

mówiąc, to nie poddaje się, bo chce być taki 

Warhawk - Uff! 
Pamiętam ten mor-

derczy trening zręczno-
ści. Dłoń, która wykonywała 
klika ruchów na sekundę, 

a gałki oczne niczym błyska-
wica rejestrowały każdy punkt 

na ekranie. A więc jednak 
czegoś się w życiu nauczy-

łem!
       – Komek

GŁOWY
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jak jego tata. I jeszcze nauczył się litery G. To 

już kolejna, po M, L, W i Y. Słowa z tego nie 

ułoży, ale jako rozdanie do Scrabble wygląda 

nieźle.

Zastanówcie się, jakie były Wasze gry edukują-

ce i czego Was nauczyły. A może granie było 

po prostu zwykłą rozrywką bez większego zna-

czenia, bo przecież gry są do zabawy, a nie 

do nauki. Liczę na Wasze wspomnienia.

Minimoog: Jako dziecko wiele godzin spędza-

łem przed programami od Optimus Pascal, 

które traktowały o anatomii, geologii, historii, 

biologii, ornitologii, czyli ogólnie rzecz biorąc 

– nauce. Nie były to gry, ale raczej po prostu 

programy edukacyjne, który w przystępny 

i ciekawy dla młodego, choć niekoniecznie 

najmłodszego użytkownika sposób przeka-

zywały szeroką wiedzę. Mnie, choć byłem 

bardzo mały, bardzo to pociągało i rozpaliło 

we mnie trwającą nadal potrzebę dogłęb-

nego poznawania świata i wszechstronność 

zainteresowań.

Poza tym gry niewątpliwie uczyły 

mnie przegrywania. Moja 

starsza siostra, z racji troszkę 

dłuższego bycia na tym 

świecie, przewyższała 

często niektóre moje 

umiejętności, więc 

łatwiej było jej odnosić 

lepsze wyniki ode mnie 

i tym samym czuć smak 

zwycięstwa. Ja zwykle 

musiałem zadowalać 

się goryczą przegranej, co 

jednak nie wyszło na złe, bo 

czuję, że dzięki temu łatwiej mi 

akceptować porażki, niż siostrze.

Jeśli zaś chodzi o C64, to nauczył mnie on 

programowania i podstaw rozumowania jako 

programista. Listując gry napisane w Basicu, 

uczyłem się składni przez analizę, a także prze-

rabianie tychże gier. Jedną nawet przetłuma-

czyłem na polski.

Komek: Pozwólcie, że zacznę tak jak Mini-

moog: jako dziecko wiele godzin spędzałem 

przed telewizorem grając w gry. Nie lubiłem 

się uczyć, a wszystko, co było z tym związane, 

odkładałem na ostatnią chwilę. Nienawi-

dziłem matematyki i przedmiotów ścisłych 

w ogóle, więc cóż ja tutaj mogę więcej napi-

sać? No dobrze, coś tam się znajdzie.

Frankenstein - dzięki tej grze nauczyłem się kil-

ku nowych wyrazów w języku angielskim. Pod-

czas gdy Baron Frankenstein mówił do sługi 

Egora lub wydawał mu rozkazy, ja siedziałem 

ze słownikiem 

w ręku i tłuma-

czyłem, aby to 

wszystko zrozu-

mieć. Pharaoh 

- ta klasyczna 

komnatówka 

nauczyła mnie 

zapamiętywa-

nia i orientacji 

w przestrzeni. 

Penetrowanie ogromnego labiryntu piramidy 

bez mapy to twardy orzech do zgryzienia. 

Warhawk - Uff! Pamiętam ten morderczy tre-

ning zręczności. Dłoń, która wykonywała klika 

ruchów na sekundę, a gałki oczne niczym 

błyskawica rejestrowały każdy punkt na ekra-

nie. A więc jednak czegoś się w życiu 

nauczyłem!

Don Rafito: Gry edukacyjne 

lub edukujące to nie banal-

ny temat. Ciężko czasem 

nakreślić granicę między 

grą a programem użytko-

wym. Fakt, gry też uczą: 

refleksu, spostrzegawczości, 

zręczności czy opanowania. 

Ale coś, co ma mieć charak-

ter edukujący, ma dostarczać 

wiedzę. I ja tak właśnie do tego 

podchodzę. Dla mnie gry mają być 

grami, a programy edukacyjne programa-

mi edukacyjnymi. Nazw już nie pamiętam, 

ale nawet na C64 były programy do nauki 

ortografii, czy matematyki. Po przesiadce 

na Amigę najbardziej w pamięć zapadło 

mi Koło Fortuny i Amilopedia. To pierwsze to 

oczywiście gra, ale mająca cechy programu 

sprawdzającego wiedzę gracza, natomiast 

ten drugi tytuł to typowa multimedialna 

encyklopedia na Amigę. Notabene, miałem 

ją zaszczyt zrecenzować do C&A Fan jeszcze 

podczas działalności czasopisma. Gry uczą 

„Wiedzę ulicz-
ną” zdobywaliśmy 

chyba wszyscy podczas 
naszych wypadów na giełdy 

komputerowe. Rządziły się one 
własnymi prawami i były świetnym 
miejscem, by poznawać zasady 

biznesu i negocjacji, tak samo jak 
salony gier komputerowych, ni-

czym miejska dżungla, uczyły nas 
reagowania i radzenia sobie 
z większymi kolesiami, którzy 

witali nas tekstem „daj, 
przejdę ci”.

– Petrichor
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i bawią, ale z naciskiem na BAWIĄ, a progra-

my edukacyjne edukują i dostarczają wiedzę. 

Niech tak zostanie.

MrMat: Najlepszą formą nauki jest zabawa. 

Wtedy najwięcej „wchodzi” człowiekowi do 

głowy i jest zapamiętywane najdłużej. Ponie-

waż zawsze lubiłem grać w przygodówki, na 

przeszkodzie stała na początku słaba znajo-

mość języka angielskiego. Z pomocą przyszedł 

jednak program Super Memo, który oferował 

całą gamę różnych pakietów do nauki, jak 

język angielski, historia, a nawet ówczesne 

prawo jazdy. Zatem swoją znajomość angiel-

skiego zawdzięczam głównie grom, gdyż to, 

co wyniosłem ze szkoły po kilku latach pozwa-

lało wyłącznie na dość swobodne przedsta-

wienie się.

Z kolei zręcznościówki na-

uczyły mnie trudnej sztuki 

przegrywania i zaczynania 

wszystkiego po raz n-ty 

od początku, żeby tylko 

zobaczyć, co jest dalej. 

Kiedyś, gdy już miałem 

napęd CD do Amigi, 

dorwałem jakąś płytę 

w stylu „jak to działa”, gdzie 

były wyjaśnione na obraz-

kach i animacjach sposoby 

działania różnych urządzeń tech-

nicznych. W tamtych czasach to był 

wypas. Było to na długo przed powstaniem 

Amilopedii. Z kolei gry 3D znacznie poprawiły 

moją orientację w terenie i szybkość reakcji. 

O ile lubię matematykę to z jakichś powodów 

nigdy nie trawiłem geometrii. Tu z pomocą 

przyszedł mi program na Amigę, który poka-

zywał, jak krok po kroku rozwiązywać takie 

zadania. I jakoś w budzie potem przez to 

przebrnąłem!

To chyba wszystkie z moich edukacyjnych 

wspomnień dotyczących komputerów. Do 

dzisiaj pamiętam słówka z gier, których nigdy 

potem w życiu nie użyłem (miecz, pierścień 

mocy itd.), a te, które wkuwałem i w życiu 

używałem, jakoś ciągle mi ulatują z pamięci.

Petrichor: Chyba nie dodam nic nowego 

w temacie. Podobnie jak przedmówcy, mnie 

gry nauczyły języka angielskiego. W czasach, 

gdy lokalizacja gier nie istniała, nie było innej 

opcji, jak grać ze słownikiem w jednym ręku 

(strasznie miło tu wspominam czas spędzony 

przy grze Spellbound, w którą grałem w du-

ecie z tatą, który ogarniał dla mnie słówka). 

Nie ukrywam, język angielski znam dzięki 

grom, a nie szkole.

Mówiąc o edukacji, trzeba pamiętać o grach 

logicznych. Może nie skupiały się one bezpo-

średnio na szlifowaniu jakieś dziedziny, ale my-

ślę, że pomagały szkolić logiczne myślenie i do 

pewnego stopnia pomagały też w ustalaniu 

priorytetów. Kiedy o tym piszę, od razu w gło-

wie pojawia mi się gra Push-Over na Amigę.

Gry mają tę jasną stronę, no ale nie można 

zapominać też o ciemnej stronie. 

Niech podniesie rękę, kto nie grał 

cichaczem w rozbieranego 

pokera... nie wiem jak wy, 

ale mnie Melissa i Suzi na-

uczył rewelacyjnie grać 

w Strip Poker II.

Na koniec chciałem też 

wspomnieć o „wiedzy 

ulicznej”. Zdobywaliśmy ją 

chyba my wszyscy podczas 

naszych wypadów na giełdy 

komputerowe (o nich więcej 

w numerze). Te miejsca rządziły 

się własnymi prawami i były świetnym 

miejscem, by poznawać zasady biznesu 

i negocjacji, tak samo jak salony gier kom-

puterowych, niczym miejska dżungla, uczyły 

nas reagowania i radzenia sobie z większymi 

kolesiami, którzy witali nas tekstem „daj, przej-

dę Ci”, albo „gdzie masz drobne”. Pisząc ten 

tekst, przypomniałem sobie o czymś jeszcze. 

Czy wy też wciskaliście rodzicom kit, że jak ku-

pią do domu komputer, to nie będzie on służył 

do gier, tylko do nauki i lekcji?

c00k: Abstrahując od gier typowo edukacyj-

nych, które były doskonałym argumentem 

dla rodziców jeśli chodzi o spędzanie czasu 

przed kompem, to granie stanowiło dobrą 

szkołę języka. Skoro dyskusje rozwijają nie-

znane połączenia w mózgu, to tym bardziej 

gry, w których mamy do czynienia z wieloma 

łamigłówkami, powinny to robić. Zmagając 

Ari: W czasach mojego 
dzieciństwa gier polskich lub 

po polsku było bardzo mało i jak 
już chciało się zagrać w coś ambit-

niejszego to należało się wykazać choć 
podstawową wiedzą „z anglika”. Mały 

Ari siedział przed komputerem ze słowni-
kiem w jednej ręce, a joyem w drugiej 

i posuwał pomału do przodu akcję 
Maniac Mansion czy innego Zaca 

McKrakena 

– Ari
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się z taką zagwozdką, nieraz dziwiłem się, kto 

mógł wymyślić coś podobnego! Pamiętam, 

jak w latach 90. oglądałem jeden z odcinków 

programu Joystick i była w nim mowa o tym, 

że ci, którzy grają w gry ekonomiczne, są po-

tem dobrymi menagerami. Także my może-

my sobie gdybać, ale są poważne badania 

naukowe na ten temat!

Tomxx: Gdy pomyślę o edukacyjnym prze-

znaczeniu 8-bitowców, przed oczami od razu 

stają mi amerykańskie reklamy z początku 

lat 80., w których Komoda przedstawiana 

jest jako szczytowe osiągnięcie techniczne, 

będące brakującym elementem w wybawie-

niu społeczeństwa od aktualnych problemów 

tego, czy też tamtego świata. Nieważne, czy 

chodziło o sprawozdawczość, zarządzanie, 

kontrolowanie wydatków, czy wspomaganie 

nauki – komputer jest rozwiązaniem idealnym, 

C64 mówi „Witaj świecie!” Rzeczywistość oczy-

wiście skorygowała się sama – będące w tak 

ogromnej potrzebie społeczeństwo natych-

miastowo zrozumiało, że owszem, Amstrady, 

Spectrumy, Atarynki i Komody nadają się 

wspaniale, ale nie do ambitnych wizualizacji, 

a do bardziej przyjemnych i przyziemnych 

zastosowań. Trzaskały joysticki, ewoluowały 

pobudzone zmysły, powstawały kółka dysku-

syjne omawiające problemy przejścia n-tego 

poziomu w Airwolfie. 

A edukacja? Przyszła sama i to jak najbardziej 

naturalnie: ci, których od małego pociągało 

programowanie, uczyli się podstaw operacji 

bitowych. Innych zafascynowała grafika, 

kolejni wykształcili w sobie umiejętność słuchu 

i odgrywania nigdy wcześniej nie słyszanych 

dźwięków. Mnie osobiście zafascynował polski 

Syn Maklera, po którym odkryłem w sobie 

smykałkę do ekonomii i handlu. Miliony użyt-

kowników od małego stykały się z nowym 

medium i tym, którym zależało na rozwoju, 

rozwijali się w sposób naturalny, niewymuszo-

ny, przyjemny. Za to jestem właśnie wdzięczny 

moim rodzicom – nigdy nie łyknęli powtarza-

nych dookoła banałów o niezwykłych war-

tościach edukacyjnych pierwszych kompu-

terów. Dali mi wolną rękę, a efekty wpływu 

komputera na mój rozwój były naprawdę 

ogromne.

Ari: Jeśli chodzi o mnie, to mogę powiedzieć, 

że dzięki grom nabyłem jedną bardzo ważną 

umiejętność – znajomość języka angielskiego. 

W czasach mojego dzieciństwa (przełom lat 

80/90) gier polskich lub po polsku było bardzo 

mało i jak już chciało się zagrać w coś ambit-

niejszego niż strzelanka czy platformówka, to 

należało się wykazać choć podstawową wie-

dzą „z anglika”. No i w ten oto sposób mały 

Ari siedział przed komputerem ze słownikiem 

w jednej ręce, a joyem w drugiej i posuwał 

pomału do przodu akcję Maniac Mansion 

czy innego Zaca McKrakena. Jeśli natomiast 

chodzi o gry typowo edukacyjne, to przez 

magnetofon mojego komodorka przewinę-

ły się kiedyś: Koło Fortuny, 5x5, Ortotris i gra 

o państwach i stolicach, której nazwy nie pa-

miętam i pewnie jeszcze kilka innych, w które 

trzeba było zagrać, żeby rodzice widzieli, że 

komputer służy nie tylko do grania.

GeoAnas: Mimo tego, że nigdy nie miałem do 

czynienia z grami edukującymi, przypominam 

sobie bardzo prostą bazę danych, którą daw-

no temu napisałem w BASIC-u, aby pomogła 

mi w nauce biologii. W tamtych czasach 

w Grecji tego typu BASIC-owe programy były 

nawet wydawane komercyjnie; pamiętam, że 

sporo z nich powielało wiedzę znajdującą się 

w naszych podręcznikach szkolnych. A co ja 

o tym myślę? Szczerze mówiąc nie bardzo się 

nimi interesowałem, gdyż już od wczesnych lat 

dziecięcych, zarówno moja głowa, jak i moje 

serce, przepełnione były fascynacją do grafiki 

i słodkiego brzmienia SID-owego pierwszych 

gier. Postępy w nauce języka angielskiego 

oczywiście także zawdzęczam pierwszym 

komputerom., choć tak zwana „Edukacja” 

była najczęściej tylko wymówką, którą wciska-

łem moim rodzicom, aby zdobyć trochę kasy, 

którą później pakowałem w nowe strzelanki. 

Tak, tak, wiem – byłem wrednym dzieciakiem!
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JOHNNY PRZEDSTAWIA

Recepta
Prowadzenie tej rubryki wiąże się z dwoma różnymi uczuciami. Gdy zbliża się 
termin wysłania obrazka, a ja nie mogę nic wymyślić, to bardzo się denerwuję. 
Za to kiedy już mam pomysł to z przyjemnością siadam do rysowania. Czasem 
muszę się zmusić do pracy, dlatego bardzo ją sobie cenię.

Jan Lorek


