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Okładkę tego numeru zawdzięczamy Paulinie – niezwykle zdolnej artystce, która zgodziła się narysować 
dla nas postać retro-swapperki. Jej technika polega na ręcznym rysowaniu tuszem konturu postaci, 
następnie skanowaniu i kolorowaniu jej na komputerze. Efekt finalny przeszedł nasze oczekiwania!

Lubię wizualizować sobie ostateczny triumf Commodore Business Machines. Lu-
bię wyobrażać sobie, że spora część współczesnego nam sprzętu komputero-
wego oznaczona jest niebiesko-czerwonym logiem w kształcie litery C, kapita-

lizacja korporacji CBM przekracza 1 bilion dolarów, a na 64-bitowych systemach 
operacyjnych z rodziny AmigaOS śmigają Photoshopy, Counter Strike’i i inne 
AutoCAD-y. Lubię zastanawiać się, czy CBM mógłby być obecnie w miejscu, 
które w znanym nam świecie zajmuje Apple Inc. I myślę, że owszem – szansa na 
taki obrót spraw była całkiem spora, jednak na przeszkodzie stanął, jak to zwykle 
w biznesie bywa, brak odpowiedniego lidera. Od upadku CBM wypomina się 
fatalne zarządzanie tą firmą, ale ja myślę, że prawdziwym problemem był brak 
pojedynczej, przepełnionej pasją osoby, która silną ręką i na przekór wszystkiemu 
trzymałaby się ustanowionych zasad i wartości. Takiego Steve’a Jobsa, który miał-
by wizję i czułby się odpowiedzialny za jej wdrożenie.

Czy nasz dzisiejszy gość – David Pleasance, wieloletni pracownik CBM – mógłby 
być taką osobą? Być może, bo do dzisiaj emanuje z niego silna wola i pewność 
siebie, choć oczywiście David nie był założycielem CBM i pełnił w organizacji zu-
pełnie inną rolę – zajmował się sprzedażą, a nie wizjonerstwem. Niemniej jednak 
oddział, za który był odpowiedzialny, osiągnął sukces, więc logicznym jest zasta-
nowienie się, czy sukces ten można było przekuć na większą skalę. David dopiero 
w ostatnich latach powrócił do tematu swojej pracy w CBM – zaczął pojawiać 
się na zlotach, rozmawiać z fanami, postanowił napisać książkę. Teraz pojawia się 
również na łamach K&A plus i myślę, że każdy pasjonat sprzętu Commodore wy-
niesie z tej rozmowy coś dla siebie.

Wywiad z Davidem spina klamrą czasową przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 
W październiku tego roku minęło 40 lat od wprowadzenia na rynek komputera 
PET, a był to właśnie podstawowy powód zatrudnienia naszego gościa w CBM. 
Dla firmy był to przeskok ze ścieżki kalkulatorów w stronę prawdziwych kompute-
rów i istotny moment dla tego, co miało wydarzyć się w ciągu następnej dekady. 
Personal Electronic Transactor, bo tak rozwija się nazwę wspomnianego sprzętu, 
użyczył wielu rozwiązań konstrukcyjnych mikrokomputerom VIC-20 i C64, nie wy-
padałoby więc zapomnieć o jego urodzinach. Co więcej – nie byle jakich urodzi-
nach, wszak czterdziestka to ważny moment w życiu każdego faceta. Postanowi-
liśmy więc poświęcić PET-owi nieco więcej miejsca niż zwykle. Miłej lektury.

Tomxx i redakcja

Wesołych komodorowych Świąt 2017 
życzy redakcja magazynu K&A plus!
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Dołączone do magazynu archiwum K&A_plus_09_cover_disk zawiera sporą dawkę 
rozrywki. Trzy gry, o których możecie przeczytać w artykule Sibuga: Fire to Jump, 
Flappy Bird oraz premierowe wydanie FireFighter64 Enhanced. Roman Werner 
przygotował kilka niepublikowanych wcześniej ulepszeń specjalnie dla nas i dla 
Was. W archiwum znajdziecie także pełen kod źródłowy tej produkcji.
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C64
Fist

Mayday!, 2017

Wydane na Bunker Party 2017 Fun-

ky International Singalong Tourna-

ment to kolekcja karaoke, składa-

jąca się z 17 piosenek. Znajdziemy 

tam hity takich grup, jak A-ha, 

Depeche Mode, Ozone, Toto, 

Iron Maiden i wielu innych. Fajnie 

zaaranżowane SID-y różnych auto-

rów dają nam nie tylko możliwość 

wokalnych popisów na przyjęciu 

z kumplami, ale również stanowią 

dobry zbiorek do słuchania. Opra-

wa graficzna programu korzysta 

z domyślnych znaków C64. Wraże-

nia pozytywne. Słuchając i ogląda-

jąc, czułem się trochę, jakbym miał 

do czynienia z dobrą produkcją 

sceny lat 80. ■ Minimoog

C64
Beholder

MP Software, 2017

Są gry fajne i gry proste, czasem 

są gry i fajne, i proste. Do takich 

należy Beholder – jednoekrano-

wa, zręcznościowa labiryntówka, 

w której musimy chodzić odważ-

nym sir Percym od góry do dołu, 

zbierając całe widoczne na ekra-

nie złoto i unikając oczu tytułowe-

go obserwatora (ang. beholder). 

Zły krok – giniemy. Rozgrywka 

toczy się w trybie znakowym, 

zdefiniowanym do konkretnych 

potrzeb gry. Co jest w tej grze 

szczególnego? Wciąga. Poza tym 

wciąż słyszymy świetny soundtrack 

utrzymany w zamkowo-średnio-

wiecznej stylistyce. Istnieje również 

wersja gry pod nazwą Beholder 

II, ale jedyną różnicą jest chyba 

tylko edytor poziomów. Gierka 

ma drobny mankament w odtwa-

rzaniu muzyki, ale mimo to gra się 

świetnie. 

■ Minimoog

C64
4-player games collection 
(Shotgun, Frogs)

Dr. Wuro Industries, 2017 

Chcesz, aby na imprezie twój 

komodorek był w centrum zainte-

resowania, ale trudno ci znaleźć 

atrakcyjne gry wieloosobowe? Dr. 

Wuro spieszy z pomocą! Od nie-

dawna można wpisać się na listę 

oczekujących na kartridż z grami 

Shotgun i Frogs, w które można 

grać nawet w czterech graczy. 

Co ważne, kartridż ma wbudowa-

ne rozszerzenie na dwa dodatko-

we joysticki. Pomysł opracowany 

wcześniej przez Protovision docze-

kał się ciekawej adaptacji. Kartri-

dż nie należy do tanich (35 euro 

plus koszt wysyłki). Znajdują się 

na nim dwie gry i dwa dodatko-

we porty. W pudełku znalazło się 

także miejsce dla kilku gadżetów 

kolekcjonerskich. Przed ewentual-

nym zakupem można bezpłatnie 

pobrać gry ze strony drwuro.com. 

Shotgun został już przeze mnie 

sprawdzony i potwierdzam, że na-

daje się na imprezę. Frogs czeka 

na swoją kolej, mam nadzieję, że 

już niedługo!

■ Bob8bit

C64
Vortex Crystals 2017 –  
Final Edition

The New Dimension, 2017

Panie redaktorze, co z pana za 

gapa, przecież ta gra była już 

recenzowana! Tak jest, szanow-

ny czytelniku, opisywałem ją na 

łamach naszego magazynu. Ale 

produkcja Richarda Baylissa, 

zgodnie z zapowiedzią, docze-

kała się rozszerzonej wersji. Gdy 

konkursowe ograniczenie co 

do wykorzystania pamięci zo-

stało zdjęte, do Vortex Crystals 

dołączył całkiem nowy ekran 

startowy, pojawiły się nowe me-

lodie, a także, największa moim 

zdaniem atrakcja – animowane 

zakończenie. Wszystkie poziomy 

pozostały w niezmienionej for-

mie, ale rozszerzony finał gry jest 

warty ponownego przedarcia się 

przez rządowy kompleks opano-

wany przez obcych.  

■ Bob8bit

Fresh 
News
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Amiga m68k

GrafX2 2.5WIP
Artur „arczi” Jarosik, 2017 

Dzięki Arcziemu edytor graficzny 

GrafX2, oparty na zasadzie dzia-

łania kultowego Deluxe Painta, 

prócz systemów postamigowych, 

dołączył do Amigi Klasycznej. Mimo 

klasycznego charakteru program 

wymaga mocniejszych i nowocze-

śniejszych rozwiązań ( karta graficz-

na). Wkrótce przyjrzymy się temu 

programowi nie tylko w wersji na 

m68k. ■ Don Rafito

Plus/4
Soccer Boss Plus/4 V1.2

Harry Whitehouse / Róbert K., 2017

Soccer Boss Plus/4 V1.2 to poprawio-

na wersja wydanej w 1990 gry o tym 

samym tytule, która w prostej linii 

wywodzi się od The Boss – menadże-

ra piłkarskiego wydanego na C64 

przez Peaksoft w 1984. Poprawek 

w nowej wersji na Plus/4 jest kilka. 

Gracze z pewnością docenią, że gra 

wreszcie się nie zawiesza, a przebieg 

meczu może być śledzony z poziomu 

boiska. Napisana w BASIC-u gier-

ka jest prostą tekstową zabawą 

przeznaczoną właściwie tylko dla 

koneserów gatunku. Najtrafniejszy 

jej opis zawarty jest już na samym jej 

początku: „Settle back and make 

yourself uncomfortable” (w wolnym 

tłumaczeniu: Rozgość się i poczuj 

się niekomfortowo). Nic dodać, nic 

ująć. W grę możecie zagrać również 

online: http://plus4world.powweb.

com/play/soccer_boss_plus4_v1_2. 

■ tomxxAm

C64
A Change in the Weather – 
Release 6

Andrew Plotkin, 2017

A Change in the Weather to gra 

z gatunku interaktywnej fikcji stwo-

rzona w 1995 roku przez Andrew 

Plotkina, amerykańskiego pisarza 

i programistę – znaną osobowość 

w społeczności tego gatunku. Tek-

stówka napisana przy wykorzystaniu 

systemu tworzenia gier Inform zo-

stała odświeżona już po raz szósty. 

To dobry powód, aby bliżej się jej 

przyjrzeć. Gra istnieje tylko w wersji 

angielskiej, ale już na pierwszy rzut 

oka można rozpoznać bardzo dobre 

pióro autora. Cel gry jest dość niety-

powy: niedopuszczenie, aby burza 

zniszczyła most, który mamy przekro-

czyć już na samym początku fabuły. 

Właściwie grę możemy zakończyć 

już po jednej z pierwszych komend, 

decydując się w ogóle nie prze-

kraczać mostu i wrócić do impre-

zujących przyjaciół. Przekroczenie 

mostu oznacza początek przygody, 

w której każda, najmniejsza nawet 

decyzja, będzie miała wpływ na 

dalszy przebieg opowieści. Jednak 

o jej wpływie dowiemy się dopiero 

po pewnym czasie. Gra jest dość 

trudna, ale jej ukończenie daje dużo 

satysfakcji. ■ tomxx

VIC-20
Cheese & Onion 

Misfit, 2017

Nigdy nie żal miejsca i czasu na 

dobrą platformówkę! Można już 

zamówić w przedsprzedaży wy-

dany przez The Future Was 8-bit 

i Tynemouth Software kartridż 

z grą Cheese & Onion na VIC-

20. Gracze nie mają dostępu do 

dema, jednak ten link powinien 

zaostrzyć apetyty: https://youtu.

be/gEzOomjmzU4. Zapowiada się 

bardzo dobra gra. Grafika jest 

wyśmienita, cukierkowa i czytelna. 

Bardzo podoba mi się koncept 

pokojów – rozgrywka nie toczy się 

na jednym ekranie, tylko w niedu-

żych „pokojach”, między którymi 

przechodzimy tunelami. Z filmu 

wynika, że dostępne będą trzy 

poziomy trudności lub tryby roz-

grywki. Podoba mi się bogata, jak 

na VIC-20, szata dźwiękowa. Kie-

dy tylko gra się ukaże, na pewno 

w nią zagram – i to dobrych kilka 

razy! ■ Minimoog

C128
Empire 128 – Enhanced

C. Blakemore / R. Derocher, 2017

Jest to odświeżona wersja gry 

Clevelanda Blakemore'a, którą 

zamieszczono w amerykańskim 

magazynie „Ahoy” w październi-

ku 1987 r. Po 30 latach Richard 

Derocher postanowił ulepszyć tę 

handlową przygodówkę napisaną 

specjalnie pod C128, dodając 

m.in. obsługę 80 kolumn, ładniej-

szy font i nowe grafiki. Sama gra, 

jak na listing wklepywany z czaso-

pisma, jest całkiem rozbudowana 

i grywalna: wcielamy się w wędru-

jącego handlarza, którego celem 

jest wykupienie ziem należących 

do ośmiu okolicznych królestw.

Mamy na to rok, a naszym sprzymie-

rzeńcem są pory roku, które różnicu-

ją zapotrzebowanie na poszczegól-

ne dobra, nasz spryt i umiejętność 

negocjowania cen. Mimo prostej 

grafiki i braku rozbudowanych 

efektów dźwiękowych gra sprawia 

przyjemne wrażenie. Ciekawostką 

jest, że gdyby jednak kogoś bardziej 

kręcił tryb 40-kolumnowy, odświeżo-
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na wersja zawiera w sobie również 

oryginalny program. ■ tomxx

C64
Kobo64

Singular, 2017

Kobo64 to konwersja na C64 

prostej gry, w której latamy 

w przestrzeni kosmicznej, niszcząc 

instalacje wroga. Mamy pełną 

dowolność wyboru kierunku, 

w którym chcemy się poruszać. In-

stalacje wcale nie chcą być znisz-

czone i starają się bronić. Mają 

czym, bo najeżone są punktami, 

które wysyłają w naszą stronę 

tony pocisków. Punkty te są jed-

nocześnie słabymi miejscami baz 

– aby zniszczyć jakiś ich segment, 

musimy właśnie w nie trafić. Całe 

szczęście nasz statek wyposażony 

jest w osłony, dzięki którym może-

my przyjąć kilka trafień, ale nawet 

osłona nie wytrzyma zderzenia ze 

stacją. Jak na kosmos przystało, 

lata tam wiele rzeczy, na które 

również musimy uważać. Łatwo 

nie jest. ■ c00k 

VIC-20
Flip Flop 4

Vicist, 2017

Nie lubicie strzelanek i gier akcji, ale 

nie chcecie rezygnować z zabawy 

we dwójkę? Flip Flop 4 jest dla was! 

Vicist zafundował nam na VIC-20 

z rozszerzeniem 8KB dwuosobową 

gierkę logiczno-strategiczną, któ-

rej bazowego konceptu można 

doszukiwać się w kółku i krzyżyku. 

Poruszając się po planszy 5x5, trzeba 

ułożyć 5 swoich pionków w jed-

nej linii – pionowo, poziomo lub 

po skosie. Zadanie nie jest jednak 

tak proste, jak się wydaje. Plansza 

usiana jest niewidzialnymi polami, 

które zmieniają kolor pionka na 

przeciwny. Odpowiednio unika-

jąc i korzystając z tych pól, trzeba 

dojść do celu gry, nim zrobi to nasz 

oponent. Wciągająca zabawa, bo 

kto nie lubi ucierać nosa kolegom? 

Grafika robi dobre wrażenie – jest 

oszczędna, dzięki czemu prezentuje 

się estetycznie. Szwankuje natomiast 

płynność gry. Gdyby darować sobie 

efekty dźwiękowe, które i tak są 

skromne, rozgrywka mogłaby toczyć 

się sprawniej. Mimo to zachęcam do 

zabawy. ■ Minimoog 

C64
Squid Jump (Preview)  

Oziphantom, 2017

Czekam z niecierpliwością na peł-

ne wydanie tej gry juz od 2015 roku. 

Tym czasem otrzymaliśmy jej aktu-

alizację, ale w chwili, gdy piszę ten 

tekst, nadal jest to tylko wersja pre-

view. Jeśli lubicie skakać po plat-

formach w stylu Heavenbound to 

serdecznie polecam rzucić okiem 

na ten grywalny preview. Najwięk-

sze wrażenie zrobiła na mnie ani-

macja bohatera, sympatycznego 

stworka w kształcie strzałki. Ponadto 

płynny scrolling sprawia, że zabawa 

staje się jeszcze bardziej atrakcyj-

na. Warto sprawdzić w oczekiwaniu 

na pełną wersję. ■ Komek

Amiga 68k
Cookie

Ultimate Play the Game, 2017

No dobrze, przyznaję się bez bi-

cia. Odkąd żyję, nie upiekłem ani 

jednego ciasta (c00k mnie wy-

śmieje). Być może to moja ostat-

nia szansa. A więc do dzieła. 

Wcielam się w rolę Charliego, 

szefa kuchni, i staram się, jak 

mogę, aby odpowiednie składniki 

trafiły do wielkiej misy. Muszę mieć 

się na baczności, bo do naczynia 

za wszelką cenę chcą się dostać 

jakieś ruby, wkręty, puste puszki 

i inne śmieci. Z takimi dodatkami 

ciasto stanie nam w gardle. 

Oryginalna wersja tej zabawnej 

zręcznościówki powstała na ZX 

Spectrum w 1983 r. Obecnie 

mogą w nią zagrać posiadacze 

C64, a wszystko dzięki nowej kon-

wersji, którą stworzył Andy Noble. 

Gra do łatwych nie należy, ale 

gwarantuje dobrą zabawę. Okej, 

wracam do mieszania składników 

na ciasto! ■ Komek

C64
Lunar Lander

Defiance Studios, 2017

Zobaczcie, jak pełne niespo-

dzianek jest życie. Jeszcze przed 

chwilą piekłem ciasto, a teraz 

siedzę w lądowniku i staram sie 

wylądować w odpowiednio ozna-

czonym miejscu na Księżycu. Na-

gle zaczęło do mnie docierać, że 

to zadanie tylko dla odważnych 

i opanowanych osobników. Siła 

grawitacji i szybko zużywające się 

paliwo mocno dają się we znaki.

Podoba mi się „defenderowski” 

styl grafiki. Grywalność jest na 

tyle dobra, że na pewno spędzi-

cie trochę czasu przed monito-

rem. ■ Komek

Amiga
Reshoot R

Richard Lowenstein, 2017
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Powtórka z rozrywki. Następca 

recenzowanego w K&A plus #6 

Reshoot’a. Typowy SHMUP – lecisz 

w prawo i niszczysz wszystko. Nic 

odkrywczego, nawet na Amigę. 

Kości AGA wymagane, ale po-

dobno do przedniej zabawy wy-

starczy nieuzbrojona A1200. Przez 

to gra wygląda brzydziej niż po-

przedniczka, ale nie ma tendencji 

do zwalniania klatek. Może wersja 

finalna będzie ładniejsza. Jeśli 

jesteś fanem takich gier – zagrasz, 

jeśli nie – ta gra i tak cię nie prze-

kona. ■ phowiec

AOS 4.x, MOS, Aros
Hermes

Frank Wille, Retroguru, 2017

Trzecie miejsce w GameDev 

Compo podczas Revision 2017 – 

taką właśnie pozycję na podium 

zajęła platformówka od Franka 

Wille i grupy Retroguru. Utrzymany 

w klimacie retro tytuł opowiada, 

z pewną dozą czarnego humoru, 

o przygodach Francuza, kucha-

rza-amatora, który dość ambitnie 

podszedł do grillowanego mięsa 

z kurczaka. Zamiast udać się do 

marketu nasz bohater postawił na 

rozwiązanie ekologiczne: posta-

nowił uganiać się za inwentarzem 

po... farmie. ■ Don Rafito

C64
The Fallen

The A Team, 2017

SEUCK-a nigdy dość! The A Team, 

czyli nikt inny jak Errazking z drob-

ną pomocą Richarda Baylissa, 

wypuścił grę, która jest bardzo 

nietypowym shoot’em upem. 

Wcielamy się w rolę łucznika i bro-

nimy zamku, odpierając wrogich 

rycerzy. Co w tym niezwykłego? 

Otóż aby wystrzelić strzałę, trzeba 

ją najpierw załadować (fire) i do-

piero wystrzelić (joystick w dół). 

Zbyt częste omijanie przeciwni-

ków kończy się śmiercią. Ładnie 

prezentuje się panel z licznikiem 

punktów po prawej stronie ekranu. 

Dźwięk trochę się glitchuje, a do 

sterowania trzeba się przyzwycza-

ić. The Fallen to ciekawa alterna-

tywa dla zwykłych SEUCK-owych 

shoot’em upów, ale nie wciąga 

na długo.

■ Minimoog

C64
Planet Golf

Psytronik, 2017

Symulator golfa od Psytronik – ta-

kie połączenie musi się udać. 5 

planet, na których rozmieszczono 

dołki, samplowane dźwięki, smacz-

ki graficzne i humor. A wszystko 

przez to, że w 1971 roku Amery-

kanie wylądowali na księżycu. 

W przerwach między „stawianiem 

dużych kroków dla ludzkości” grali 

w golfa. 36940 lat później kosmicz-

ne wycieczki na pola golfowe 

stają się tak powszechne jak skoki 

w nadprzestrzeń. Stateczni pano-

wie w tweedowych skafandrach 

posyłają piłeczki do dołków. Gra-

my razem z nimi? ■ phowiec

C64
Tombstones
Megastyle, Reset Magazine Staff, 2017

Co prawda moda na westerny 

przeminęła, a nowe produkcje 

z tego gatunku (np. Brimstone) 

nie pozostawiają złudzeń, jak na-

prawdę wyglądał dziki zachód, to 

jednak znajdą się zapaleńcy, którzy 

zajmują się tym tematem (to zresz-

tą ci sami, którzy zajmują się nie-

modnym już C64 :)). Efektem tego 

jest ta właśnie gra. Niby nic się nie 

dzieje: stoimy na przeciwko podob-

nego cowboya i musimy pierwsi 

wystrzelić w jego kierunku. Proste? 

Byłoby, gdyby za celny strzał nie 

odpowiadał za każdym razem inny 

przycisk klawiatury. Z czasem klawi-

sze musimy wciskać coraz szybciej. 

Gra może się znudzić, ale jak dla 

mnie – idealna na imprezę, bo po-

siada system punktowy i rozgrywka 

trwa szybko. Ogromny plus za ani-

macje i muzyczkę z ostatniej części 

trylogii dolarowej. ■ c00k

CD32
Moonstone for CD32 

Carl Therrien, Erik Hogan, 2017

Ponadczasowy amigowy hit do-

czekał się nieoficjalnego portu na 

CD32! To wciąż ten sam wspaniały 

Moonstone (wywiad z autorem gry 

zamieściliśmy w K&A plus #6), tyle 

że dostosowany do uruchomienia 

z poziomu CD32 przez wykorzy-

stanie programu CD32Load, który 

uruchamia obrazy WHDload na 

tymże systemie. Zmiany w stosunku 

do wersji standardowej polegają 

głównie na dodaniu obsługi kon-

trolera. W tym celu przygotowano 

specjalne menu, w którym możemy 

zamapować odpowiednie skróty 

klawiaturowe i obsługę joysticka. 

Dodano również klimatyczną okład-

kę. ■ tomxx
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Jonathan urodził się i wychował w Bletchley w Wielkiej Brytanii, a ostatnie 23 lata spędził w Manchesterze pracując dla różnych 
firm z branży gier komputerowych. Aktualnie zajmuje się modelowaniem 3D i tworzeniem tekstur na platformy VR. Od małego był 
fanem sprzętu Commodore, począwszy od VIC-a, przez C64, aż po Amigę w latach 90. Pikselowaniem zajmuje się od dawna, 
a będąc jeszcze nastolatkiem, dostawał nawet oferty pracy od firm Ocean i Rare – zdecydował się jednak na kontynuowanie 
edukcji, wybierając studia o kierunku artystycznym. Oto co sam powiedział nam o swoim ostatnim projekcie:

„Czerpię przyjemność z ograniczeń palety barw i atrybutów, jakie oferuje C64, a zabawa pikselami przypomina mi układanie 
puzzli – gdy już w końcu uda mi się coś fajnego ułożyć to odczuwam z tego sporą satysfakcję! Ostatnio zapragnąłem wrócić do 
pikselowania, a przeglądając zasoby gier na Lemon64, zorientowałem się, że sporo dobrych gier dysponuje bardzo ubogą szatą 
graficzną. Jako że nie jestem programistą i szansa na ujrzenie mojej grafiki w grze była wręcz zerowa, postanowiłem zająć się 
ekranami tytułowymi. Ekrany wielu gier były wręcz fatalne, nie było ich wcale albo czułem, że gra jest na tyle dobra, że potrzebu-
je czegoś lepszego. I tak właśnie narodził się pomysł na serię 'Re-Imagined', którą możecie zobaczyć poniżej.”

 ▲Fist II: The Legend Continues  ▲Yie Ar Kung-Fu ▼River Raid  ▼Decathlon

 ▲Red Heat ▲Phantom of the Asteroids  ▼Sabre Wulf ▼Transformers
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Wspomnień czar, czyli
retro sprzęt i redaktorzy K&A+

 ▲Bob8bit – łamacz joysticków – 1988

 ▲Komek i C64 – 1996

 ▲Neurocide z bratem i ojcem – 1992

 ▲Petrichor z amigowymi                      
dyskietkami –1994

Ach, ten czas – biegnie w nieubłaganym tempie! Czy pamiętacie tę dziką eks-
tazę, gdy po raz pierwszy znaleźliście się w otoczeniu 8- lub 16-bitowych kompu-
terów, pierwszych pecetów lub automatów Arcade? Oj, na pewno tak! Takich 
wspaniałych chwil po prostu nie da się zapomnieć. Właśnie dlatego przygotowa-
liśmy dla Was specjalną galerię starych zdjęć, dzięki której choć na chwilkę bę-
dziecie mogli przenieść się do tamtych lat.
 
Nasi redaktorzy przetrzepali prywatne albumy w poszukiwaniu swoich fotografii 
z retro sprzętem. Co niektórym udało się znaleźć pojedyncze perełki sprzed wielu 
lat. Cieszymy się, że możemy dzielić z Wami tę błogą nostalgię. 
 
PS: A może chcielibyście, aby w następnym numerze ukazały się Wasze archiwal-
ne zdjęcia z ukochaną Amigą, Commodorkiem lub innym retro komputerem?

 ▲Ari – rok 1995 – niemiecki sklep komputerowy, w tle     
wypasione laptopy ;)

 ▲Don Rafito i Amiga 1200 – 2004

 ▼Leon i Amiga 600 – 1997

9Komoda & Amiga plus #9

jesień / zima 2017

G
A

LER
IA



Był sobie swapper...
Felieton: Marcin Sykutera aka Sagrael/Appendix; Edycja: Tomxx

Z
acznijmy może od wyjaśnienia 

sobie czym jest scena. Krótko 

mówiąc, owa demo(scena) 

to nieformalne zrzeszenie nieco 

bardziej aktywnych użytkowników 

komputerów, których podstawo-

wym zadaniem jest tworzenie dem. 

Demo z kolei to po prostu program 

demonstracyjny przedstawiający 

artystyczne lub koderskie dokona-

nia danej grupy, ale w przeciwień-

stwie do gier nie mamy tu możliwo-

ści interakcji. Dema to tylko jeden 

z finalnych produktów demosceny 

– co prawda najbardziej efektow-

ny, ale nie jedyny. Scena jako ogół 

produkowała gry, moduły (utwory 

muzyczne), grafiki (kiedyś jedynie 

ręcznie rysowane prace!), progra-

my narzędziowe, intra, music-diski 

(czyli zbiory modułów muzycznych), 

slide-showy (zbiory grafik) czy ziny 

(magazyny dyskowe). 

Uczestnicy całej sceny organizowali 

się w grupy, a każdy z jej człon-

ków specjalizował się w jednej lub 

wielu funkcjach: programowaniu, 

rysowaniu (grafika, później także 

3D), tworzeni muzyki czy pisaniu 

artykułów do wspomnianych zinów. 

Z kronikarskiego obowiązku należy 

wspomnieć jeszcze o tzw. ascii-ma-

ker-ach, sysop-ach (administrato-

rach BBS-ów), modem-trader-ach 

czy właśnie swapperach!

Po tym przydługim wstępie pora 

przejść do meritum. Czym więc zaj-

mowali się swapperzy? Najprościej 

rzecz ujmując – wymianą oprogra-

mowania!

STUFF

Produkowane przez scenowców 

dobra określało się mianem stuffu, 

przy czym określenie to obejmo-

wało całość scenowych 

produkcji (dem, intr, muzyki, 

grafiki, itd.). Zasadnym zda-

wała się wymiana owych 

dóbr między grupami i tym 

właśnie zajmowali się swap-

perzy! Swap z angielskiego 

to właśnie wymiana i ta 

czynność była podstawo-

wym zadaniem swapperów.

Z racji swojej funkcji swap-

perzy gromadzili scenowy 

stuff (nie tylko własnej grupy) 

i rozsyłali go między sobą 

tworząc komunikacyjny 

obieg demosceny. Należy 

tutaj dodać, że na przeło-

mie lat 80/90-tych internet 

w Polsce wciąż był ledwie 

ciekawostką, więc siłą rzeczy 

cały stuff wysyłany był tzw. 

snailem.

SNAIL

Snail mail to oczywiście zwykła 

poczta. Rolą swappera było 

przygotowanie stuffu (najlepiej 

najnowszego!), napisanie listu, 

zaadresowanie koperty i przykleje-

nie znaczka oraz puszczenie tego 

w obieg, czyli po prostu wrzucenie 

do skrzynki pocztowej. Proste? 

Wydaje się, że tak, niemniej sprawa 

nie była wcale taka łatwa. Po-

wodów było kilka, a podstawowy 

problem stanowił list, czyli z angiel-

skiego letter.

LETTER

Mówiąc list mam tu na myśli taki 

prawdziwy, oldschoolowy, na-

pisany na kartce papieru, a nie 

kilka słów w mejlu. Zresztą... kiedyś 

niekoniecznie musiała to być kartka 

papieru, tym bardziej czysta! Nośni-

kiem bywały bowiem papierki od 

czekolady, paczki po papierosach, 

gazety, itp. Naturalnie najczę-

ściej pisało się listy elektroniczne, 

a następnie zapisywało się je na 

dyskietce. W tamtych latach utarło 

się (przynajmniej na scenie ami-

gowej), że istnieje podział na tzw. 

friendly swapping i fast swapping. 

Myślę, że przymiotniki friendly i fast 

mówią wszystko, ale w ramach 

wyjaśnienia dodam jedynie, że 

osoba uważająca się za friendly 

swappera zobligowana była nieja-

ko do pisania nieco dłuższych listów 

i utrzymywania bardziej serdecz-

nych kontaktów, niż tylko do suchej 

wymiany informacji.

Druga strona medalu, czyli fast 

swapperzy, zazwyczaj nie pisali dłu-

gich listów (choć zdarzały się wyjąt-

ki), za to błyskawicznie odpisywali 

Swapper – cóż to takiego, a raczej, któż to taki? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie po-
winniśmy cofnąć się do przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku i przypomnieć będące wów-
czas w rozkwicie zjawisko tzw. sceny komputerowej.

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

 ▼Dyskietki, które przeszły przez wiele swapperskich rąk.

10 Komoda & Amiga plus #9

jesień / zima 2017

A
M

IG
A

FE
LI

ET
O

N



Felieton: Marcin Sykutera aka Sagrael/Appendix; Edycja: Tomxx

i mieli (zazwyczaj) znakomity stuff, 

czyli najnowsze dema, ziny, gry, itp. 

Do dziś pamiętam jak na copy-par-

ty o wdzięcznej nazwie Gelloween 

w roku 1994 niejaki Norbi/TRSI, który 

był już wtedy uznaną na scenie 

personą i doskonałym swapperem, 

pokazywał na big-screenie produk-

cje, które ledwie kilka dni temu wy-

dane zostały na innym copy-party 

na zachodzie Europy. W czasach, 

kiedy Internet w Polsce nie istniał, 

było to coś niesamowitego. Nie 

muszę dodawać, że wspomniany 

Norbi należał właśnie do przedsta-

wicieli fast swappingu.

SENDY

Czyli przesyłki. Jako że miałem 

do czynienia głównie ze sceną 

amigową, opowiem jak to wyglą-

dało właśnie tam. Swappowano na 

dyskietkach 3.5” DS DD o pojemno-

ści 880 KB. Oczywiście nie musiała 

to być jedna czy dwie dyskietki 

– zdarzały się sendy zawierające 

pięć i więcej dyskietek. Taka ilość 

dysków w kopercie musiała być 

odpowiednio chroniona, więc 

swapperzy dodawali różnego 

rodzaju usztywnienia, czyli kartoniki, 

które miały stabilizować i zabez-

pieczać nośniki wewnątrz koperty. 

Poza tym dorzucano inne materiały 

do „spreadowania”, jak choćby 

popularne wówczas papierowe 

łańcuszki, które oczywiście podpi-

sywało się i wysyłało dalej. Czemu 

miało to służyć? Niczemu, ot taki 

scenowy koloryt... :)

No dobra, zapytacie – skoro 

dyskietki miały po 880 KB to w jaki 

sposób przesyłano większe pliki? No 

cóż, na początku lat 90. większe 

pliki w zasadzie nie istniały; czę-

sto również dyskietki zapisywano 

„po trackach” nie korzystając 

z jakiegokolwiek systemu plików. 

Później jednak, wraz z popularyza-

cją dysków twardych, zaczęły się 

pojawiać coraz większe objętościo-

wo produkcje, które jako wydania 

jednoplikowe przestały mieścić się 

na standardowych amigowych 

dyskietkach. I na to jednak znalazł 

się sposób: otóż swapperzy zaczęli 

korzystać z popularnych progra-

mów do backupu, najczęściej był 

to Quarterback Tools albo Diavolo. 

Niektórzy używali także bardziej za-

awansowanych systemów plików, 

a najpopularniejszym z nich był PFS, 

który na standardowej amigowej 

dyskietce pozwalał zapisać znacz-

nie więcej danych niż nominalne 

880 KB.

Pozostając w temacie sendów 

należy wspomnieć o kosztach. 

Usługi pocztowe nigdy nie były 

tanie, a czasami wysyłano nawet 

kilkanaście przesyłek dziennie! I to 

niekoniecznie krajowych! Taaaak, 

swapperzy „działali” nie tylko 

w Polsce! Najlepsi mieli kontakty na 

całym świecie, choć najbardziej 

aktywna scenowo pozostawała 

zachodnia Europa. Tak czy owak, 

koperty oraz znaczki nie były tanie, 

a swapperzy najczęściej nie należe-

li do ludzi zamożnych... 

FAKE’OWANIE STAMPÓW

Pojawiło się więc zjawisko fa-

ke’owania stampów. Stampów, 

czyli znaczków pocztowych. Oczy-

wiście nie fałszowania znaczków 

w sensie dosłownym! Chodziło 

raczej o ich ponowne wykorzysta-

nie, niekiedy wielokrotne. :) W tym 

celu naklejając znaczki na koper-

tę smarowało się je dodatkowo 

cieniutką warstwą jakiegoś kleju lub 

innego łatwo zmywalnego środka. 

Jaki był tego efekt? Przystawiona 

w urzędzie pocztowym pieczątka, 

mimo, że widoczna na kopercie 

i znaczkach, dawała się bardzo ła-

two zmywać. Wystarczyła odrobina 

ciepłej wody i mydła, następnie 

suszenie i znaczek/znaczki były 

jak nowe! Tego rodzaju proceder 

wystarczał na kilka „tras” i pozwalał 

zaoszczędzić trochę grosza. Jako 

ciekawostkę mogę dodać, że naj-

częściej używano zwykłego kleju do 

papieru, gdyż dawał się on łatwo 

zmywać i nie dopuszczał tuszu 

z pieczątki do papieru.

Należy tu wspomnieć o nieśmiertel-

nym zawołaniu swapperów: Stamps 

back! Zawarte na końcu listu hasło 

obligowało odbiorcę senda do 

wycięcia znaczków z koperty i ode-

słania ich do nadawcy w kolejnej 

przesyłce. I tak w obie strony. Owa 

działalność wiązała się oczywiście 

z ryzykiem wykrycia przez Pocz-

tę Polską. Mimo że używało się 

cieniutkiej warstwy kleju, to jednak 

znaczek zauważalnie się świecił, 

 ▼Nieśmiertelne "Stamps Back".

 ▲Przykładowy łańczuszek do spreadowania.
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szczególnie pod światło. Zdarzały 

się więc rozmaite wpadki i sytuacje 

„awaryjne”. Ktoś zapłacił grzywnę, 

innemu skonfiskowano sendy – 

nikogo to jednak nie wystraszyło 

i zjawisko fake’owania odchodziło 

dalej w najlepsze. Swoją drogą, 

niektórzy swapperzy przeginali 

w drugą stronę. Słyszałem o przy-

padku, kiedy to jeden delikwent 

z kolorowej gazety wyciął obrazek 

formatu znaczka pocztowego, 

dorobił mu ząbki i puścił w obieg! 

Niestety, nie mam wiedzy czy owy 

„znaczek” zyskał uznanie środowi-

ska pocztowego. ;)

KONTAKTY

Kontakty były kluczową sprawą dla 

każdego swappera! Teoretycznie 

im więcej, tym lepiej. Ilość gwa-

rantowała bowiem lepsze spre-

adowanie materiałów grupy na 

scenie. Z drugiej strony były osoby, 

dla których większe znaczenie 

miała jakość kontaktów, a nie ich 

ilość. Wiąże się to naturalnie z tzw. 

friendly swappingiem, o którym 

pisałem nieco wcześniej. Oczywi-

ście, jak w każdym środowisku, znaj-

dzie się ewenement, który spełnia 

oba kryteria – w przypadku polskiej 

sceny amigowej tamtych czasów 

taką osobą był choćby Dave, który 

posiadał bodajże kilkaset kontak-

tów, a jednocześnie ceniono go za 

pisanie długich listów, co niejako 

z automatu kwalifikowało go do 

kategorii friendly swappingu. Tego 

typu połączenie generowało jednak 

ogromne opóźnienia, czyli delay’e.

DELAY

Jedno z najpopularniejszych chyba 

słów w slangu swapperów, ewi-

dentnie nadużywane w całym 

środowisku demosceny! :) Ba! 

Niektórzy sądzili, że swapperzy, 

którzy notorycznie przepraszali za 

delaye, należeli do tzw. scenowej 

elity! Trudno powiedzieć, ile było 

w tym prawdy, faktem jest jednak, 

że duża ilość kontaktów genero-

wała całą masę pracy! Czasami 

oznaczało to bowiem wysyłkę 

kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu 

przesyłek dziennie (sic!). Łatwo się 

domyśleć, że musiało być to zaję-

cie mocno czaso- i pracochłonne. 

Listy, adresowanie kopert, nagry-

wanie stuffu – wyobraźmy sobie na 

przykład przygotowanie nośników 

na 10 sendów. Załóżmy, że w każ-

dym znajdzie się pięć dyskietek: 

10 sendów x 5 dysków oznacza 

50 dyskietek do zapisania, przy 

standardowej pojedynczej stacji 

dyskietek w Amidze. Oczywiście ci 

najwięksi i najlepsi swapperzy mieli 

po dwie stacje, ale i tak trwało to 

masę czasu, nawet przy niezwy-

kle szybkim X-Copy. Oprócz tego 

należało skreślić choć kilka słów, 

czy to na papierze, czy w postaci 

elektronicznej na jednej z dyskietek, 

zabezpieczyć nośniki, dorzucić inne 

materiały do wysłania (np. votki, 

o których będzie jeszcze mowa), 

no i w końcu zanieść wszystko na 

pocztę. Niektórzy mieli naprawdę 

okropne delaye – taki Qba/Nah

-Kolor nawet po pół roku. 

ADVERTY

Niezmiennie z pojęciem swappingu 

związany był advert, czyli po prostu 

reklama. Najczęściej w postaci 

elektronicznej, jak na zaprezento-

wanym obok zdjęciu – tego typu 

tekstowe reklamówki zamieszczano 

w specjalnych działach magazy-

nów dyskowych. Reklamowali się 

w nich ci najsłynniejsi i ci dopiero 

wchodzący na scenę. Advert 

wykonywało się samemu lub prosiło 

o to któregoś z kolegów, ascii-ma-

kerów. Niektóre były proste, niektó-

re zaś stanowiły prawdziwe dzieła 

sztuki ascii!

Część swapperów, szczególnie 

ci mający dostęp do drukarek 

(których wtedy w domach nie było 

prawie w ogóle!), wykonywali rów-

nież adverty papierowe. Nie było 

to nic wyszukanego: ksywa + grupa 

oraz dane teleadresowe, czasa-

mi z dopiskiem „fast answers” czy 

„answer for all”. Wrzucano to do 

kopert lub naklejano na dyskietki. 

Ot, cała reklama.

Niejaką formą reklamy czy zna-

kiem firmowym całej subkultury 

było także podpisywanie się na 

dyskietkach, do czego używano 

kolorowych markerów lub pisaków. 

Oznaczało się w ten sposób każdą 

dyskietkę, na której nie widniała 

jeszcze ksywa danego osobnika. :)

VOTKI

Kilka akapitów wyżej padło hasło: 

votki, czyli z angielska votesheet, 

karta do głosowania. Po kiego? 

Otóż scenowcy, jak ogół społe-

czeństwa, lubią ze sobą rywalizo-

wać, co wraz z rozwojem sceny 

i jej liczebnością, wykształciło coś 

takiego jak rankingi najlepszych 

scenowych twórców. Nazwano 

to z angielska chartsami i zaczęto 

zachęcać scenową społeczność 

do głosowania na najlepszych 

 ▲Przykładowy advert z magazynu Bigoz.

 ▼Przykładowa votka
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koderów, grafików, muzyków, itd. 

Oczywiście pojawiła się również 

kategoria dotycząca swapperów!

Jako że o chartsach i związanych 

z nimi niuansach zamierzam napi-

sać osobny artykuł, tutaj ograni-

czę się jedynie do tego, że głosy 

oddawało się na papierowych lub 

elektronicznych vote-sheetach, 

które były spreadowane właśnie 

przez swapperów! Przykładowo, 

redakcja jednego z zinów posta-

nowiła wzbogacić swój magazyn 

o chartsy – grafik lub ascii-maker 

tworzył wspaniałą votkę, a rolą 

swappera było rozesłanie jej wśród 

swoich kontaktów z prośbą o wy-

pełnienie i odesłanie do nadawcy. 

Po pozbieraniu votek były one 

przekazywane redakcji i liczone. 

Na ile wiarygodnie? To już zupełnie 

inna para kaloszy.

PACKI

Packi, to nieco inna kategoria niż 

ziny czy chartsy, ale bardzo mocno 

związana właśnie ze swappera-

mi! Packi, czy inaczej mag-packi, 

były nieco biedniejszymi wer-

sjami magazynów dyskowych. 

W zależności od wydającego 

dany pack, zawierały one artykuły 

(niewiele), dużo advertów, tzw. 

messages, czyli wiadomości od i do 

swapperów, newsy, czyli nowości 

dotyczące różnych 

scenowych wydarzeń 

– najczęściej zmian 

w składach grup oraz, 

co osobliwe, zbiór kilku 

lub kilkunastu krótkich 

interek, które można 

było uruchamiać bez-

pośrednio z samego 

packa. Packi wyda-

wane były w zasadzie 

tylko przez najlepszych 

swapperów i jako 

produkcje nie cieszyły 

się wielką popularno-

ścią. W zasadzie ich 

popularność dotyczyła 

tylko „środowiska” 

swapperskiego. Pomijając ten fakt, 

niektóre z packów wyglądały lepiej 

niż niejeden magazyn dyskowy.

I to w zasadzie wszystko – z tego, 

co wiem, dzisiaj swapperów już nie 

ma, a ich rolę przejął internet, co 

zresztą nastąpiło już całkiem dawno 

temu. Wprawdzie sama scena, czy 

to na Amidze, C64 czy na PC, ma 

się dobrze, to funkcja swappera 

odeszła w zapomnienie. Czy słusz-

nie? Myślę, że jak najbardziej tak, 

gdyż dzisiejsza scena, niezależnie 

od platformy, na pewno ich nie po-

trzebuje. Swoją drogą, pamiętam 

jeszcze czasy świetności zarówno 

samej Amigi, amigowej demosceny 

jak i swapperów i, co ciekawe, 

dyskusja dotycząca ich przydat-

ności miała miejsce już wtedy! Ar-

gumentami, mniej lub bardziej roz-

sądnymi przerzucały się obie strony, 

czyli przeciwnicy swapperów jako 

takich, jak i... sami swapperzy. :)

Do sensownych wniosków, o ile 

pamiętam, nikt nie doszedł. Dla 

mnie nie ulega jednak wątpliwo-

ści, że wtedy, w tamtych czasach, 

swapperzy byli potrzebni, żeby nie 

powiedzieć – niezbędni! Stanowili 

transportowy krwiobieg sceny, nie 

tylko zresztą tej na Amidze. Nie-

mniej jest to już temat na zupełnie 

inną dyskusję...

 ▼Ranking swapperów z 42. wydania magazynu 
dyskowego Eurochart z lutego 2001 roku.

 ▼Fragment artykułu "Swapperzy wypierdalać!"    
z magazynu Excess

 ▲Pack grupy Nah-Kolor Speed #65 
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RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Autor: c00k

Szerszej publiczności orkowie kojarzą się ze sługami diabła, głównie za sprawą 
twórczości Tolkiena. Nieco węższej już, mającej za sobą doświadczenie w grach 
RPG, kojarzą się z niezmiernie trudnymi przeciwnikami. Żadne z tych skojarzeń nie 
są pozytywne. Ty go nazywasz wrednym zielonoskórym, a może on ma na imię 
Marian. Podczas wojny stuletniej (która w umysłach obu walczących w niej stron 
ciągnie się do dziś), znanej głównie z popisu niejakiej Aśki d’Arc, walczyły ze sobą 
dwie armie, modlące się do tego samego boga, jednak każda w ujęciu tych 
drugich była „tymi złymi”. Każda ze stron mała podobne racje i życie. Autor gry 
Rescuing orc pokazał nam, że orkowie i gobliny, przykład owych różnych stron, 
również mają uczucia.

Z
aczęło się od tego, że pewien 

ork miał wpaść do swoje-

go kumpla na kawę z błota 

i kawałek ciasta z wątroby oraz na 

zwykłe pogaduchy. Jednakże nie 

dotarł. Musiał to być rytuał pielę-

gnowany od dawien dawna, bo 

kolega szybko zaniepokoił się, wziął 

więc swój miecz i poszedł go szu-

kać. Intro jest bardzo krótkie – w tej 

materii gry na C64 ulegają tylko 

polskim filmom porno. W każdym 

razie, jak to zwykle w świecie gier 

bywa, kiedy kogoś szukamy, to nie 

dość, że idziemy prawie na koniec 

świata, to jeszcze wszyscy chcą 

nam w tym przeszkodzić. Tak to do-

chodzimy do finałowego przeciw-

nika, gdzie producent zafundował 

nam zaskakujące doświadczenie. 

Dopiero teraz dowiadujemy się, co 

stało się z tytułowym orkiem.

Sama rozgrywka jest nieco bardziej 

skomplikowana, niż ma to miejsce 

w klasycznych platformówkach. 

Przede wszystkim wymiary. Kolej-

ne plansze nie przewijają się tylko 

z lewej do prawej, ale dzieje się to 

we wszystkich kierunkach. Lewo, 

prawo, góra i dół. Wiele z nich 

wymaga wielokrotnego wracania 

się do wcześniejszych lokacji ze 

względu na klucze znajdujące się 

zupełnie gdzie indziej. Widać tu 

znak czasu, tj. estetykę. Kolory są 

żywsze, a kontrast większy, a gra 

przypomina trochę jakby wyszła ze 

stajni Nintendo. Okna dialogowe są 

również znajome.

Żyć mamy całkiem sporo, także 

teoretycznie gra spełnia nowocze-

sne standardy i jest do przejścia. 
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Edycja kolekcjonerska

Rescuing Orc dostępny jest również w ra-
mach edycji kolekcjonerskiej. Za 20€ otrzy-
mujemy wersję dyskietkową lub kasetową, 
a za 33€ – grę na kartridżu. Kupując wersję 
pudełkową, wspieramy samego twórcę, 
a ponadto otrzymujemy fajnie wyposażoną 
paczkę, w której skład, oprócz podstawo-
wego nośnika na C64, wchodzą:

– Pięknie zaprojektowane opakowanie
– Karta MicroSD z obrazem pliku i ścieżką 
dźwiękową w formacie MP3
– Instrukcja w języku angielskim
– Naklejki
– Poster

Przeciwnicy, tak jak poziomy, są 

bardzo zróżnicowani. Jedni latają, 

inni pełzają, jeszcze inni chodzą. 

Jedni żyją, inni nie. Jedni gryzą, 

inni dotykają (słabiej lub mocniej), 

a jeszcze inni strzelają. Nasz bo-

hater ma do dyspozycji wyłącznie 

miecz, co wobec różnorodności 

wrogów stawia nas na poszkodo-

wanej pozycji. Nie wyposażono go 

nawet w tarczę! Niemniej jednak 

do szczęścia wcale więcej mu nie 

potrzeba.

Ciekawy jest motyw rozwścieczo-

nego przeciwnika, który staje się 

czerwony i hiperaktywny zaraz po 

trafieniu mieczem. Gra może nie 

jest zbyt długa, ale jak dla mnie 

w zupełności wystarczy. Zawsze 

powtarzałem, ze najgorsza w grach 

jest nuda, a tu, mimo że to plat-

formówka, poziomy dostarczają 

odpowiedniego poziomu zróżni-

cowania. Jedyne co mnie lekko 

zirytowało, to skakanie w ciemno 

– niejednokrotnie nie wiemy, czy 

za przepaścią kryje się platforma. 

W ogólnej ocenie – na plus.

Rescuing Orc został zaprojektowa-

ny i stworzony (programowanie, 

grafika i dźwięki) przez Juana J. 

Martíneza, który znany jest z two-

rzenia gierek zarówno na platformy 

retro (ZX Spectrum, Amstrad CPC), 

jak i te nowoczesne. Jest to jego 

debiut na C64, a gra doczekała 

się nawet własnej strony (https://

www.usebox.net/jjm/rescuing-orc), 

z której możecie za darmo pobrać 

tę gierkę. Na powyższej stronie 

zamieszczono również podstawowe 

informacje o produkcji, a także 

skromne wprowadzenie do fabuły. 

Za ekran główny, który zaprezen-

towaliśmy na poprzedniej stronie, 

odpowiedzialna jest dobrze znana 

na scenie C64 Vanja Utne.

RESCUING ORC

Wydawca: Juan J.  
Martinez
Rok wydania: 2017
Platforma: C64

  7  6  8
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Autor: Komek

USA Version (NTSC)
Co przyniosło wielką chlubę posiadaczom Commodore 64 w drugiej połowie lat 
80. i 90.? Hmm... zdecydowanie gry. Czy znajdą się inne platformy 8-bitowe, mo-
gące pochwalić się takimi scrollowanymi strzelankami, płynnymi platformówkami 
i szybkimi zręcznościówkami? Może, ale chyba nie w takim stopniu. Nawet mój 
kumpel Michał, który za szczeniackich czasów był posiadaczem Atari 65XE, często 
mnie odwiedzał ze względu na ten niepowtarzalny klimat, jaki oferowały produk-
cje na C64. Nie będę owijał w bawełnę: użytkownicy Atari XL/XE mogli wówczas 
tylko przełknąć ślinę. 

O
kres świetności Commo-

dore 64 zapewne kojarzy 

się wszystkim z masową 

produkcją oprogramowania. 

I słusznie. Firmy takie jak: US Gold, 

Codemasters, Ocean, Thalamus 

czy RainbowArts, oferując wsze-

lakie programy na tę platformę, 

spowodowały, że „Komodorek” 

zaczął być traktowany przez więk-

szość użytkowników jak konsola 

do gier. Można by tu wymienić 

mnóstwo tytułów, 

które miały na to 

ogromny wpływ. 

Pozwólcie, że 

zawężę temat do 

jednego z nich. 

Turrican – każdy 

wytrawny retro-

gamer doskonale 

zna ten tytuł. Nic 

w tym dziwne-

go, to po prostu 

efekt współpra-

cy Manfreda 

Trenza z Chrisem 

Hülsbeckiem. 

O tak! Ci panowie doskonale wie-

dzą, jak wydobyć piękno z oprawy 

audiowizualnej. Wersja gry, którą 

zaraz przedstawię, na pewno nie 

jednego zaskoczy, a więc...

Turrican to zmutowany, niepo-

skromiony wojownik, wyposażony 

w broń nowej generacji. Stworzono 

go w celu zlikwidowania bez-

względnego potwora – Morgula, 

który stanowi poważne zagrożenie 

dla ludzkości. Commodorowcy 

i Amigowcy znają naszego nie-

ustraszonego bohatera z następu-

jących części gry: Turrican, Turri-

can II:The FinalFight oraz Turrican 

3. Jednak nie wszyscy wiedzą, że 

jakiś czas temu opublikowano inną 

wersję tego programu, oznaczoną 

jako Turrican USA+3D (NTSC). Grę 

zaprezentowno na łamach portalu 

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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Autor: Komek

csdb.dk w sierpniu 2015 roku za 

pośrednictwem grupy Undergro-

und Domain Inc. W zasadzie słowo 

„grupa” występuje tylko w nazwie, 

ponieważ za wszystkim stoi jeden 

kraker o pseudonimie Alwyz, 

posiadający całkiem pokaźny do-

robek na scenie C64. Ogólnie cały 

trik polega na tym, że istniejący 

wcześniej program został złamany 

i skompresowany z dodatkiem 

trainera, w którego skład wcho-

dzą: nielimitowane życie, energia 

i czas. Na dokładkę dorzucono 

jeszcze dokument tekstowy w po-

staci instrukcji gry, który można 

wyświetlić przed rozgrywką.

W zasadzie konstrukcja gry 

pozostała taka sama: sceneria, 

sprajty, bossowie, bonusy etc. 

Więc gdzie jest różnica? Przede 

wszystkim w grafice, która może 

być dla was zaskoczeniem. W wer-

sji, o której mowa została ona 

znacznie uproszczona i smakuje 

jak rosół bez pieprzu i lubczyku. 

W niektórych momentach kolory-

styka backgroundu wygląda dość 

skromnie i surowo. Zresztą wszystko 

wyjaśniają następujące komenta-

rze, które można znaleźć w sieci : 

„OMG, co za masakryczna paleta 

kolorów!!!”, „Ta wersja wygląda 

o wiele gorzej niż poprzednia”. 

„Brakuje też niektórych efektów 

paralaxy”, „Ughh... Co oni zro-

bili?! Niepotrzebnie wprowadzili 

te zmiany w wersji NTSC”. Takie 

reakcje są w zupełności naturalne, 

w przypadku gdy otrzymujemy 

produkt, który ma gorszą jakość niż 

pierwowzór. Jednak gdy spojrzymy 

na to z innej perspektywy, czyli 

wyobrazimy sobie, że jest to jedy-

na istniejąca wersja gry Turrican, 

wówczas wypowiedzi dotyczące 

grafiki nabierają bardziej pozytyw-

nego wydźwięku. Dlaczego? Bo 

nie mamy porównania do tego, 

co wcześniej wyglądało rewela-

cyjnie. Bez obaw, grywalność nie 

ucierpiała na tym jakoś szczegól-

nie. Wierzcie mi, że dla każdego 

wielbiciela strzelanek nie będzie 

to miało większego znaczenia, 

tym bardziej że duch oryginału jest 

tutaj bardzo mocno wyczuwalny. 

Na zakończenie chciałbym was 

zapewnić, że pomimo nieco 

zubożałej grafiki nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby uruchomić 

zmutowanego robota i zaszaleć 

w tym niezwykłym, futurystycznym 

świecie. Ogólnie jest to dość cie-

kawa modyfikacja, którą można 

potraktować jako urozmaicenie 

wersji oryginalnej gry.

 Zainteresowanych zapraszam na 

stronę CSDb, na której znajduje się 

plik z grą Turrican USA +3D (NTSC): 

csdb.dk/release/?id=140234.

TURRICAN                          
Oryginalna wersja 

Wydawca: Rainbow Arts
Rok wydania: 1990
Platforma: C64

TURRICAN                         
Wersja USA +3D (NTSC) 

Wydawca: Underground 
Domain Inc.
Rok wydania: 2015
Platforma: C64
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Autor: Minimoog

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Ziemia, rok 2017. Nie słuchaliśmy ostrzeżeń. Zignorowaliśmy spadek populacji pszczół i te-
raz zjawili się ich strażnicy. Ty zostajesz pilotem myśliwca 1981 Galencia i masz przywrócić 
porządek, nim będzie za późno…

T
aką informacją wita nas gra 

Galencia, wydana w 2017 

roku na C64 przez Protovision. 

Tak, dobrze myślicie – ta produkcja 

nawiązuje do klasyka gatunku sho-

ot’em up: Galagi. Zasady rozgrywki 

są identyczne, a wygląd wszystkich 

obiektów żywo czerpie z oryginału 

sprzed 36 lat. Mimo to twórcy nie 

zaserwowali nam zwyczajnej repro-

dukcji Galagi, ale ubarwili koncept 

i wprowadzili do niego powiew 

świeżości. Jak to uczynili?

W pewnej mierze grafiką. Wirtu-

ozerskie, wieloklatkowe animacje 

wybuchów, fajniuchny paralax 

scrolling w tle, dużo obiektów na 

ekranie, różne typy przeciwników, 

a wszystko kolorowe i płynne. Po-

doba mi się ten rozmach, mimo że 

niektóre elementy, jak np. logo gry, 

mogłyby być zrobione ciekawiej 

i bardziej kolorowo, a nieruchome 

sprajty mogłyby się ruszać. Zabawę 

urozmaicono za to pewnymi opcja-

mi – ustawieniem jasności gwiazd 

z tła oraz palety kolorów licznika 

czasu i punktów. Nie wydaje mi się 

to konieczne. Wolałbym przekuć to 

w dorysowanie kilku klatek niezmie-

niających się sprajtów. Podsumo-

wując  – imponująca jest płynność 

i ruchomość obiektów, najbardziej 

podobają mi się animacje wybu-

chów, jednak dopieszczenie po-

zostałych elementów poprawiłoby 

ogólne wrażenie.

Kolejna rzecz – muzyka. Wielu z nas 

przywykło w tego typu grach tylko 

do efektów specjalnych. Tutaj twór-

cy naprawdę się postarali i muzyka 

towarzyszy również rozgrywce, zu-

pełnie nie odejmując jej płynności. 

Optymalizacja jest więc brawu-

rowa, za co należy się pochwa-

ła. Kilkugłosowe utwory w iście 

commodore’owskim wydaniu dają 

nam wyraźnie do zrozumienia, że 

mamy do czynienia z produkcją na 

poziomie. Przy tym ładne i stono-

wane efekty nie 

zlewają się z muzy-

ką w dziwną masę, 

ale są dobrze zba-

lansowane. Warto 

pochwalić również 

zróżnicowanie 

ścieżki dźwiękowej 

– autorzy zaserwo-

wali nam oddzielną 

muzykę dla menu, 

przerywników, 

rozgrywki, pozio-

mów-wyzwań, 

zapisywania się na tabelę wyników. 

Dźwięk to mocna strona Galencii!

Gra jest dynamiczna i ma wszystko, 

co definiuje dobrego shoot’em 

upa. Wspomniana płynność 

i optymalizacja są imponujące. 

Bardzo miękko ruszające się i często 

rozbudowane fale przeciwników aż 

proszą się, by wpakować w nie se-

rię z naszej strzelby. Autorzy zostawili 

nam też dodatkowy tryb rozgrywki 

– „turniej”, w którym musimy zmie-

rzyć się z wrogiem dysponując wy-

łącznie jednym życiem. Ponieważ 

shoot’em up zawsze zostanie sho-

ot’em upem, to w samej rozgrywce 

nie ma nic odkrywczego, zresztą 

to nie odkrywczość jest esencją 

Galencii. Oceniając ją w kryterium 

gry dobrej lub złej, mogę śmia-

ło powiedzieć, że to dobra gra. 

Muszę również wspomnieć o fabule 

dobudowanej do bezmyślnej strze-

lanki i zauważyć, że pilot statku ma 

pieska. To działa na plus!

Kto więc lubi przycisk „fire” 

i chciałby znaleźć tytuł równie 

dobry, a nawet lepszy od swoje-

go pierwowzoru, niech sięga po 

Galencię. Ale uwaga – by ją mieć, 

trzeba ją kupić.

GALENCIA

Wydawca: Protovision
Rok wydania: 2017
Platforma: C64
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C=Rex Offline & 
Dark Destroyer 2117

Autor: Komek

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

C
holera! Znowu nie ma internetu? Tego już za 

wiele! Chyba będę musiał zmienić dostaw-

cę. Cóż, pozostał mi tylko pikselowy dinozaur 

T-rex, który jak zwykle będzie się starał umilić mi czas 

w oczekiwaniu na połączenie.

Na pewno większość użytkowników przeglądarki 

Google Chrome miała okazję skakać przez wielkie, 

kłujące kaktusy i latające nisko ptaszyska, by rozła-

dować stres wynikający z braku sieci. No właśnie! 

Takie dziwne czasy nastały, że gdy widzimy komunikat 

„brak połączenia z internetem”, to czujemy się tak, 

jakby ktoś obciął nam ręce. W każdym razie grupa 

Genesis Project wydała wersję tej znanej gierki na C64 

pod tytułem C=Rex Offline. Tutaj również gnamy do 

przodu sympatycznym dinozaurem i skaczemy przez 

przeszkody, aby uzbierać jak najwięcej punktów. Ot, 

cała filozofia. Ważnym elementem, jakim może się 

pochwalić wersja na C64, jest ścieżka dźwiękowa, 

której brakuje w oryginale. Kompozycja stworzona 

przez szwedzkiego muzyka i kodera o pseudonimie Ltf 

brzmi znakomicie. A tak poza tym, to wciąż ta sama, 

minimalistyczna, wciągająca gierka.

Dziękujemy, Genesis Project.

C=REX OFFLINE

Wydawca: Genesis Project
Rok wydania: 2017
Platforma: C64

  2  8  5

N
ie ma odpoczynku. Jedziemy dalej, bo kolejna 

gra, którą zaprezentuję, również wymaga nie 

lada zręczności.

Dark Destroyer 2117 to standardowa SEUCK-owa 

strzelanka. Zadaniem gracza jest ochrona Ziemi przed 

zmierzającą w jej kierunku planetoidą Dark Destroyer. 

Na misję wysłano dwa uzbrojone kosmiczne myśliwce, 

których celem jest unicestwienie sił przeciwnika oraz 

podłożenie w najsłabszym miejscu wrogiej planety 

bomby o ogromnej sile rażenia. Gra składa się z czte-

rech poziomów, na których trzeba będzie zmierzyć się 

z ogromną armią uzbrojonych statków kosmicznych, 

robotów i maszyn. Na dodatek na końcu każdego 

z poziomów należy stoczyć walkę z wielkim bossem, 

który na szczęście atakuje w dość przewidywalny spo-

sób. Podczas gry warto zbierać napotkane diamenty, 

dzięki którym można nabić więcej punktów.

Dark Destroyer 

2117 wyróż-

nia się wśród 

pozostałych 

SEUCK-owych 

produkcji gry-

walnością. Na 

pewno też pro-

stą, przejrzystą 

grafiką no 

i dobrą ścieżką 

dźwiękową, 

skompono-

waną przez 

Richarda 

Baylissa. Warto 

dodać, że gra 

przypomina 

wielki hit pod 

tytułem Xenon. 

I tym oto akcentem kończę ten króciutki opis, bo prze-

cież trzeba spieszyć na ratunek naszej planecie.

PS Przed rozpoczęciem gry istnieje możliwość wyboru 

wersji standardowej lub ulepszonej ze ścieżką dźwię-

kową.

DARK DESTROYER 2117

Wydawca: The New  
Dimension
Rok wydania: 2017
Platforma: C64
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Autor: Minimoog
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Autor: Ari

Who dares wins I i IIRECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Gdy jakieś 25 lat temu gierka o tym właśnie tytule wczytywała się z kasety do pamięci 
mojego komodorka, kompletnie nie wiedziałem, co on oznacza. Dzisiaj, ćwierć wieku póź-
niej, wiem już, że jest to słynne motto brytyjskich oddziałów specjalnych: „Kto się odważy, 
zwycięża”.

D
ziwnym zbiegiem oko-

liczności, jakiś czas temu 

postanowiłem powrócić do 

tej znakomitej strzelanki, a tydzień 

później przyniosłem z biblioteki 

książkę Johna Laffina pt. „Na tyłach 

wroga" (polecam). Opowiada ona 

o działaniach brytyjskich koman-

dosów podczas II wojny światowej, 

które charakteryzowały się tytułową 

odwagą właśnie. No bo jak inaczej 

nazwać rajd cztero– lub pięciooso-

bowego zespołu, który podczas kilku 

minut potrafił wysadzić w powietrze 

kilkanaście samolotów wroga na 

lotnisku, zniszczyć skład amunicji 

i paliwa, zabić kilkudziesięciu wro-

gich żołnierzy i bez strat własnych 

zniknąć pod osłoną nocy? Aby tego 

dokonać, trzeba było wykazać się 

nie lada sprytem, determinacją 

i, przede wszystkim, odwagą. Ta 

ostatnia była szczególnie wymaga-

na, bo idąc na misję, komandosi 

doskonale zdawali sobie sprawę 

z tego, że w razie wpadki nie czeka 

ich obóz jeniecki, lecz natychmia-

stowa śmierć. Hitler bowiem tak 

znienawidził tę brytyjską formację, 

że wydał rozkaz o bezwzględnym 

rozstrzeliwaniu wszystkich złapanych 

jej członków. Motyw ten, może przez 

przypadek, a może świadomie, 

autor umieścił w drugiej części gry. 

Podczas przechodzenia kolejnych 

etapów kilkukrotnie ratujemy tam 

naszych towarzyszy broni, którzy sto-

ją pod ścianą i czekają na wyrok.

Z opisywaną tutaj grą (konkretnie 

częścią pierwszą) wiąże się jeszcze 

jedna ciekawostka. Jej twórca był 

chyba zagorzałym fanem wyda-

nego wcześniej tego samego roku 

słynnego Commando, bo, deli-

katnie mówiąc, bardzo się na nim 

wzorował. I dzięki temu, gdy odpa-

limy sobie Who dares wins, ujrzymy 

bardzo podobnych przeciwników, 

lokacje (w tym zarówno tło, jak 

i bunkry, mosty, drzewa itp.), sposób 

strzelania, rzucania granatów (trze-

ba dłużej przytrzymać fire), a także 

motyw z końcem każdego etapu, 

który polega na naparzaniu do wy-

biegających z bramy żołnierzy. Wy-

dawcy Commando doszli zapewne 

do podobnego wniosku, bo gdy gra 

ukazała się na sklepowych półkach, 

po kilku dniach jej sprzedaż została 

wstrzymana i reszta nakładu rozeszła 

się już tylko w drugim obiegu. Autor 

gry, Steve Evans, poszedł chyba po 

rozum do głowy i druga część nie 

jest już tak rażąco podobna do hitu 

firmy Elite. 

Ok, teraz, gdy tło historyczne i wy-

dawnicze mamy już 

za sobą, przejdźmy 

do sedna, czyli do 

rozgrywki. A ta jest 

naprawdę wspa-

niała, wciągająca 

i wymagająca. 

Przede wszystkim 

mamy tutaj świet-

nie zbalansowany 

poziom trudności. Jest ciężko, ale 

przy odpowiedniej dozie skupie-

nia i odrobinie refleksu można bez 

problemu przejść całość (8 pozio-

mów) na trzech życiach, których 

liczbę można zwiększyć poprzez 

zdobywanie punktów. Skoro już 

o życiach mowa, należy zauważyć, 

że autor, być może celowo, użył 

przy ich liczbie słowa „men”– lu-

dzie nie „lives”– życia, jak to zwykle 

w grach bywa. I może właśnie takim 

typowym małym, kilkuosobowym 

oddziałem tutaj kierujemy i kiedy 

jeden z jego członków padnie, kolej-

ny kontynuuje walkę od miejsca 

śmierci poprzednika. Mniejsza o to. 

Wiedza ta nie jest niezbędna do 

prowadzenia rozgrywki, no chyba, 

że jest się takim maksymalnie wczu-

wającym się w grę freakiem jak ja. 

Co natomiast musimy wiedzieć? 

Posuwamy się naszym wojakiem 

w górę ekranu. Po drodze walczymy 

z żołnierzami wroga, którzy chowa-

ją się po bunkrach, okopach lub 

pędzą prosto na nas. Wszyscy oni 

cały czas posyłają w naszą stronę 

tony ołowiu. Akcja jest więc szybka 

i polega na zręcznym lawirowaniu 

pomiędzy ich pociskami. Od czasu 

do czasu napotkamy szybko pędzą-

cego motorem lub gazikiem wroga. 

Najprostszym sposobem na pozby-

cie się go są granaty. Te można 

znaleźć rozrzucone tu i ówdzie na 

planszy w skrzynkach. Warto je zbie-
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Autor: Ari

rać, bo są one też dobrym rozwią-

zaniem na większe grupki wrogów 

lub na cwaniaków kryjących się za 

umocnieniami.

W grze nie uświadczymy żadnych 

bossów lub czegoś im podobnego. 

Wszyscy żołnierze, włączając w to 

nas, padają od jednego strzału. 

Każdy etap kończy się tak samo, 

czyli docieramy do wrogiej bazy/

posterunku, a tam z otwartej bramy 

wysypują się na nas w ilościach 

hurtowych ostatnie siły wroga, 

a między nimi zawsze znajduje się 

oficer, którego poznamy po mun-

durze innego koloru. Jego zabicie 

premiowane jest większą liczbą 

punktów. Tworząc drugą część gry 

widać wyraźnie, że jej autor starał 

się urozmaicić rozgrywkę i w sequelu 

dodał kilka innowacji. W „dwójce” 

musimy więc uważać dodatkowo 

na niemieckie czołgi, bombowce 

przelatujące w poprzek pola walki 

oraz na myśliwce siekające wszystko 

pociskami podczas szybkich przelo-

tów z góry na dół ekranu. Wszystko 

to sprawia, że będąc w centrum 

pola walki, trzeba być maksymalnie 

skupionym. Taki sposób konstrukcji 

plansz wymaga też od gracza choć 

częściowego zapamiętania dane-

go levelu. O ile wojacy poruszają się 

w sposób losowy, to już ciężki sprzęt 

pojawia się zawsze w tym samym 

miejscu i próbuje nas załatwić 

zawsze w ten sam sposób. Gra jest 

uczciwa wobec gracza: jeśli pole-

gniesz, nigdy nie jest to „oszustwo 

komputera” lecz chwila twojej nie-

uwagi lub brak refleksu. Pamiętam, 

że gdy grałem w te gierki będąc 

jeszcze małym chłopaczkiem, ich 

ukończenie sprawiło mi wielką 

satysfakcję. Dlatego właśnie, że były 

trudne, ale dało się je przejść bez 

żadnych cheatów czy poke’ów. 

Gdy zagrałem w nie teraz, po wielu 

latach, również poczułem mega 

zadowolenie i, co ważniejsze, wciąż 

nie mam dość i chętnie zasiądę 

przed nimi jeszcze raz. Tym bardziej 

że gdy już pokonasz te 8 etapów 

i dotrzesz do końca, dowiadujesz 

się, że: „Zdobyłeś wrogą bazę, nie-

stety twoja grupa wsparcia nie dała 

rady utrzymać poprzednich lokacji 

i koniecznie musisz cofnąć się do 

etapu nr 1, by ponownie go odbić”. 

Cała zabawa zaczyna się więc od 

początku. 

Na koniec warto wspomnieć choć 

w kilku słowach o tym, co widzimy 

i słyszymy w trakcie walki. W menu 

przygrywa dość kiepska jak na 

możliwości C64 muzyka. Podczas 

gry na szczęście jej nie uświadczy-

my. Odgłosy wystrzałów i wybuchów 

oraz napotykanych pojazdów są 

wykonane poprawnie i nie ma się 

tu naprawdę nad czym rozpisy-

wać. Grafika też nie wyciska maxa 

z wnętrzności komodorka, ale jest 

zrobiona dokładnie i stanowi zdecy-

dowanie atut tej produkcji. Zarówno 

żołnierze, pojazdy, jak i budynki 

zaprojektowano czytelnie i dość 

szczegółowo. Animację naszego 

bohatera, jak i jego przeciwników 

również zaliczam na plus. Wszyscy 

poruszają się płynnie i miło się patrzy 

jak nasz komandos przebiera nóż-

kami, a trafieni oponenci padają 

z uniesionymi rękami. Pamiętajmy, 

że obie części gry zostały stworzone 

przez jedną osobę, która zajęła się 

kodem, grafiką i udźwiękowieniem. 

W tamtych czasach nie było to co 

prawda niczym niezwykłym, ale zro-

bić to wszystko samemu i okrasić to 

dobrą grywalnością, to już znacznie 

trudniejsze zadanie, które udawało 

się nielicznym.

Mam nadzieję, że tą recenzją naro-

biłem wam smaku na te dwie gry. 

Jeśli już je znacie, możecie zawsze 

do nich powrócić. Jeśli jeszcze w nie 

nie graliście, koniecznie spróbuj-

cie. Pamiętajcie – kto się odważy, 

zwycięża!

WHO DARES WINS I I II

Wydawca: Steve Evans/
Alligata Software
Rok wydania: 1985
Platforma: C64

  5  7  5

PS W sieci można znaleźć również 

Who dares wins 3. Nie jest to kolejna 

część, a jedynie mod podmienia-

jący oryginalne sprite’y na te z gry 

Commando.
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Na łamach naszego pisma rzadko pojawiają się produkcje napisane na CBM 
II – wiąże się to z tym, że mało kto tworzy coś nowego na tę niszową platformę. 
Jednak z okazji czterdziestych urodzin jego starszego i bardzo podobnego bra-
ciszka, Commodore PET, postanowiłem czegoś poszukać. I znalazłem. Zapraszam 
do lektury recenzji gry Space Chase, którą autor nazywa spóźnioną o 35 lat.

Autor: Minimoog

K
osmos to przestrzeń bardzo 

inspirująca dla twórców gier. 

W setkach, jeśli nie w tysią-

cach można liczyć produkcje, 

których akcja tam właśnie się 

rozgrywa. Po tytule opisywanej 

gry nietrudno się domyślić, że ta 

również dotyczy kosmosu. Space 

Chase nie jest jednak grą sztam-

pową, przeciwnie – pomysł na nią 

jest naprawdę ciekawy. Gracz 

kieruje statkiem i dąży do zestrze-

lenia statku przeciwnika. Nie jest to 

łatwe, bo stan nieważkości utrudnia 

sterowanie pojazdem, przeciwnik 

dysponuje pancerzem (na szczę-

ście my także), a w oddawaniu 

strzałów przeszkadza nam świta 

jego przybocznych statków. Grać 

można z komputerem albo we 

dwójkę, co jest zdecydowanie 

bardziej emocjonujące.

Od razu muszę poczynić krytycz-

ną uwagę – pole gry nie jest zbyt 

czytelne. Bardzo łatwo tonie się 

w gąszczu napastliwych pomocni-

ków rywala i ciężko się wśród nich 

odnaleźć. Nie należy zapominać, 

że z racji takiego, a nie inne-

go sprzętu Space Chase to gra 

monochromatyczna. Nie uspra-

wiedliwia to 

jednak faktu, 

że niełatwo 

jest się roze-

znać w tym, 

co dzieje się 

na ekranie. 

Skrytykować 

muszę też 

zbalansowa-

nie trudno-

ści. Statek 

często robi coś zupełnie innego, 

niż byśmy chcieli – wiąże się to 

z atakami 

wrogów. Na 

najniższym 

poziomie są 

oni, moim 

zdaniem, 

zbyt trudni 

do po-

konania, przez co nieustannie 

się ginie i koziołkuje w miejscu. 

Zasady i sterowanie są możliwe 

do opanowania, jednak stawianie 

początkującego gracza przed 

zbyt dużym wyzwaniem utrudnia 

mu czerpanie przyjemności z gry.

No dobrze, trochę nawytykałem, 

czas na pozytywy. Biorąc pod 

uwagę ograniczenia sprzętu, 

wykonanie i płynność imponu-

ją. Składająca się wyłącznie ze 

znaków PETSCII grafika została 

zaprojektowana z głową i choć 

nie może się równać z wielobarw-

nymi sprajtami i bitmapami z C64 

– wygląda bardzo dobrze. Tak 

powinno się używać PETSCII. Dru-

gą rzeczą są efekty dźwiękowe. 

Menu głównemu towarzyszy fajny 

motyw muzyczny skomponowany 

przez Maxa Halla, brzmiący trochę 

jak ze starej, porządnej gry na C64 

(skojarzenie nie jest od rzeczy, bo 

CBM II również ma w sobie SID-a). 

Efekty w rozgrywce są proste, ale 

wiele ich nie potrzeba. Zestawia-

jąc oba elementy – grafikę i muzy-

kę – z płyn-

nością 

działania, 

twórcy 

gry należy 

się duża 

pochwała. 

Assembler 

opanowany wzorowo!

Space Chase to gierka dobra na 

spotkanie przy piwku z kolegą. 

W pojedynkę niestety nie prezentu-

je się tak dobrze. Opanowanie gry 

przychodzi z trudem, ale jeśli ktoś 

już znajdzie sposób i chętnego do 

rozgrywki, może zyskać kosmiczną 

strzelankę inną niż wszystkie.

SPACE CHASE

Wydawca: Christian  
Krenner
Rok wydania: 2016
Platforma: CBM II
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R
’zo zafundował nam w tym 

lecie kawałek dobrej gry przy-

godowej. Charakterem swojej 

rozgrywki można ją zakwalifikować 

do gier typu rogelike – na podsta-

wie interfejsu tekstowego przemie-

rzamy komnaty widziane z góry, 

a wszystkie przeszkody reprezento-

wane są przez znaki PETSCII. Rusza-

my do katakumb w poszukiwaniu 

sześciu kamieni, lecz jest to zadanie 

pod wieloma względami trudne. 

Po pierwsze – nasze pole widzenia 

jest bardzo ograniczone, gdyż 

widzimy tylko w jednym kierunku – 

tym, w którym jesteśmy obróceni. 

Po drugie – czeka na nas mnóstwo 

przeszkód, od walecznych szczu-

rów po pułapki w ziemi. A nawet 

wejście w ścianę odbiera sporo 

zdrowia, więc trzeba uważać, jak 

się chodzi! Wystarczy źle oszaco-

wać ilość kroków (których liczbę 

podaje się z góry), a utrata życia 

gwarantowana.

Autor zaserwował nam szereg 

typowo RPG-owych cech – walkę 

z przeciwnikami, różne statystyki 

bohatera, rozliczne przedmioty 

do zebrania i użycia, czary oraz 

uzbrojenie. Oprócz tego w bardzo 

obszernej instrukcji znajduje się 

wstęp fabularny gry. Czego chcieć 

więcej? Legend of the Lost Cata-

combs naprawdę zadowoli wielbi-

ciela klasycznych przygodówek.

Charakter gry zmusił mnie do 

grania wolniej niż zwykle i praw-

dziwego wniknięcia w rozgrywkę. 

Naprawdę wciągnąłem się w świat 

ogarniętych mrokiem katakumb. 

Zdałem sobie sprawę, że ukoń-

czenie gry to nie jest zadanie na 

kwadrans, ani nawet na pół go-

dziny – to wspaniała przygoda na 

przynajmniej kilka dobrych godzin. 

Muszę też wyznać, że Legend of 

the Lost Catacombs sprowokowała 

mnie do zrobienia czegoś, czego 

zwykle nie robię – rysowania sobie 

mapy na papierze. Kartka z zeszytu 

w kratkę i ołówek były moim wyba-

wieniem. Nie musiałem błądzić bez 

celu, gdyż ten ciemny świat roz-

jaśniał się z każdym dorysowanym 

kawałkiem mapy. To się nazywa 

retro, nie?

W Legend of the Lost Catacombs 

gra się naprawdę świetnie. Nie 

jest to emocjonujący shoot’em up 

ani platformówka z piękną grafi-

ką, a muzyka jest wprost niezno-

śna, lecz dostaliśmy od autora 

pełnoprawny RPG, który porywa 

gracza. Oryginalna na tle innych 

gier rozgrywka sprawia, że trudno 

wystawić dobrą ocenę w naszej 

redakcyjnej formule, ale Legend of 

the Lost Catacombs to naprawdę 

nie jest coś, obok czego można 

przejść obojętnie. I to wszystko tylko 

z rozszerzeniem 24k na VIC-20.

LEGEND OF THE LOST  
CATACOMBS

Wydawca: R’zo  
(Ryan Liston)
Rok wydania: 2017
Platforma: VIC-20

  2  1  4

Harmonię w sześciu królestwach zakłócił nieurodzaj – sytuację wykorzystał zły 
demon i podając się za czarnoksiężnika, uprowadził kamienie przechowujące 
energię świata. Doprowadził tym wszystko i wszystkich do niewoli. Jednak na dro-
dze stanął mu wspaniały Victor – po długiej walce pokonał demona, a kamienie 
rozrzucił po katakumbach. Naszym zadaniem jest je odnaleźć.

Autor: MinimoogAutor: Minimoog
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SiBUGA – przegląd gier
Autor: Bob8bit

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Wyraz SiBUGA może brzmieć nieco tajemniczo, ale to tak naprawdę tylko skrót. 
Trzy słowa, które tworzą tytułowy akronim, to: „Single Button Games”, co po polsku 
oznacza „Gry jednoprzyciskowe”. Pierwszy raz z tego typu rozrywką spotkałem się 
w przypadku internetowych gier tworzonych w technologii Flash. Aby odnieść suk-
ces w takiej grze, trzeba w odpowiednich momentach klikać, klikać i jeszcze raz 
klikać, starając się zdobyć jak najlepszy wynik. W ostatnich latach coraz więcej 
takich prostych produkcji pojawia się na urządzenia mobilne. 

K
likanie zostało w tym przy-

padku zmienione na stukanie 

w ekran, ale zasada pozo-

staje ta sama – im lepiej trafisz 

w odpowiedni moment, tym wyższy 

wynik pojawi się na końcu zabawy. 

Świat retro, pomimo oczywistego 

przywiązania do przeszłości, podą-

ża również za nowymi trendami. Na 

naszym ulubionym Commodore 64 

także można znaleźć kilku przedsta-

wicieli tego gatunku.

Flappy Bird, C64, 2014,  
Sos Sosowski

Flappy Bird to prawdopodobnie 

jeden z najbardziej znanych 

przedstawicieli gatunku. Kilka lat 

temu każdy posiadacz telefonu 

z dotykowym ekranem musiał znać 

tę produkcję. Każde stuknięcie 

w ekran oznacza wzniesienie się 

tytułowego ptaszka o kilka pikseli, 

a kiedy trzymamy palce poza 

ekranem, opada on zgodnie 

z prawami fizyki. Mechanika została 

przyjęta z entuzjazmem, a kolejne 

klony wciąż pojawiają się nie tylko 

na mobilnych sprzętach. 

Commodore 64 dorobiło się kilku 

konwersji tej produkcji, a ja, nie tylko 

z racji lokalnego patriotyzmu, za 

najciekawszą uważam wersję przy-

gotowaną przez twórcę kryjącego 

się pod pseudonimem „Sos”. Mikołaj 

Kamiński to barwna postać, która 

regularnie pojawia się na Game 

Jamach, tworząc gry na różne 

platformy. Jego Flappy Bird wiernie 

odwzorowuje mobilny oryginał 

zarówno od strony zachowania fizyki 

lotu, jak i przeniesienia pikselowej 

grafiki na ośmiobitowy ekran.

C64anabalt, C64, 2011,  
Paul Koller

Świat się kończy, wszystko się wali, 

trzeba uciekać! W kilku słowach 

opisałem właśnie całą grę C64a-

nabalt. Mechanika tej gry to nadal 

sterowanie jednym guzikiem, 

jednak podgatunek jest nieco 

inny. Bohater gry biegnie cały czas 

przed siebie, a zadaniem gracza 

jest pilnowanie, aby w odpowied-

niej chwili podskoczył, unikając czy 

to przeszkody, czy też przepaści 

pomiędzy dachami budynków. Ten 

ciągły ruch to podstawa do okre-

ślenia tego typu gier jako „Endless 

Runner”, czyli nieskończony bieg.

Paul Koller specjalizuje się w prze-

noszeniu gier PC z nurtu Indie na 

Commodore 64. Ma już na swoim 

koncie kilka takich produkcji, jak 

chociażby Micro Hexagon czy 

Super Bread Box, a na premierę 

czeka Luftrauserz. We wszystkich 

przypadkach proces produkcji jest 

przez Paula omawiany na bieżąco 

wraz z twórcami oryginałów. Można 

dzięki temu powiedzieć, że są to 

oficjalne konwersje. 

Jeśli chodzi o oprawę audiowi-

zualną, to samo przeniesienie 

rozpikselowanych budynków na 

„mniejszą” platformę nie wydaje się 

być trudnym zadaniem. To wszyst-

ko, co dzieje się naokoło, to, co 

buduje klimat zniszczenia, jest już 

zupełnie inną kwestią. Walące się 

budynki, przelatujące w tle rakiety, 

rozsypujące się szkło z rozbitych 

okien – wszystkie te efekty udało się 

przenieść na Commodore, dzięki 

czemu nastrój nadchodzącej kata-

strofy jest dokładnie taki, jak w ory-

ginalnym wydaniu gry Canabalt.

Spaceman Splorf: Planet of 
Doom, C64, 2016,  

Pond Software

Czas powrócić do mechaniki 

z „ptaszka”. W tym przypadku jedy-

nie mechanika wzlotów i opadania 

pozostała bez zmian. Każdy z pozo-

stałych elementów został znacznie 
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ulepszony. Zaraz po rozpoczęciu 

rozgrywki okazuje się, że nawet do 

prostej gry można dopisać otocz-

kę fabularną. Tytułowy bohater, 

podczas wykonywania rutynowej 

misji naprawczej w okolicach 

Planety Zagłady, natrafia na drob-

ne problemy techniczne. W tym 

momencie wkracza gracz, starając 

się przeprowadzić Splorfa przez 

niebezpieczeństwa czyhające na 

niego w kosmosie.

Spacemen Splorf to moim zda-

niem jedna z najładniejszych gier, 

jakie ukazały się na Komodzie. 

Vanja Utne, autorka grafiki, po raz 

kolejny pokazuje swoje wyjątkowe 

artystyczne umiejętności. Sporo 

detali pojawiających się na ekranie 

podczas dryfowania w kosmo-

sie nadaje grze charakteru. Co 

ważne, podczas rozgrywki nie ma 

problemów z rozpoznaniem, co 

jest przeszkodą, a co tylko tłem. 

W przypadku kosmicznych pro-

dukcji kilkukrotnie miałem problem 

z określeniem, czy to, co widzę, to 

wrogi laserowy pocisk, czy tylko ja-

śniejsza gwiazda na niebie. Jeśli nie 

wiesz, od czego zacząć przygodę 

z SiBUGA, sięgnij właśnie po Space-

man Splorf: Planet of Doom

FireFighter64, C64, 2016,  
Roman Werner

Czy da się stworzyć wartą uwagi 

grę, mając do dyspozycji tylko 10 

linijek na cały kod? Okazuje się, 

że tak. W konkursie BASIC Tenliners 

competition 2016 drugie miejsce 

zajął właśnie FireFighter64. Pomimo 

surowych ograniczeń konkursu jest 

to w pełni funkcjonalna gra. Dzielny 

strażak celuje sikawką w kolejne 

okna, a zadaniem jego pomoc-

nika, czyli gracza, jest włączenie 

wody w odpowiednim momencie. 

Zbyt wiele pomyłek oznacza koniec 

zabawy. 

Przed rozpoczęciem gry za każdym 

razem losowana jest nowa mapa 

osiedla, na którym przyjdzie wal-

czyć z ogniem. Widoczne na ekra-

nie budynki to kolorowe PETSCII. 

Ładnie wygląda lekkie cieniowane, 

dodające wrażenie głębi. To tylko 

drobiazg, który tylko zajmuje nieco 

cennego miejsca w kodzie, ale 

pokazuje, że utalentowany progra-

mista potrafi dopracować nawet 

najbardziej wymagający projekt.

Rozgrywka niestety zbytnio nie 

porywa. Jest równie schematyczna, 

jak kolejne odwiedzane osiedla. 

Dość powolne tempo po kilku po-

dejściach zaczyna nużyć.

Fire to Jump, C64, 2016,  
Software of Sweden 

Zgodnie z tytułem, naciskając pod-

czas rozgrywki „fajer”, przesuwają-

cy się po ekranie kwadrat podska-

kuje. Wystarczy nie wpaść nim na 

żaden inny czworobok, aby przejść 

do kolejnego poziomu. Brzmi to jak 

proste zadanie, prawda? Powiem 

krótko: za poziom trudności nie-

których plansz należałoby wrzucić 

autorów to piekielnego kotła. Ach, 

tak, jest jeszcze ograniczenie cza-

sowe, żeby dodatkowo utrudnić 

rozgrywkę.

Ostatnia produkcja z tej listy 

nie zachwyca grafiką. Oprawa 

wizualna jest, powiedziałbym, 

prostacka, chociaż lepiej zabrzmi 

tutaj określenie minimalistyczna. Co 

ciekawe, to jedyna z opisywanych 

tu produkcji, która ma jakiś koniec. 

Liczba oraz układ plansz są z góry 

zaplanowane. Pokonanie ostat-

niej przeszkody oznacza powrót 

do początku, jednak nie ma tu 

losowo generowanych elementów, 

które pozwoliłyby na nieskończoną 

rozgrywkę.

SiBUGA controller

Gatunek „Single Button” to nie 

tylko gry, ale także... sprzęt! Skoro 

do zabawy nie potrzeba używać 

niczego poza jednym przyciskiem, 

to ktoś w końcu wpadł na pomysł, 

aby pozbyć się drążka z joysticka 

i stworzyć kontroler, składający się 

po prostu z przycisku. Tą osobą jest 

Roman Werner, którego powinni 

kojarzyć Amigowcy. Sprzęt kojarzy 

się z teleturniejami, w których ten, 

kto pierwszy naciśnie swój przycisk, 

wygrywa punkty albo możliwość 

odpowiedzenia na zagadkę. 

Oczywiście nie jest to urządzenie 

do studia telewizyjnego, tylko takie, 

które można podłączyć do C64 lub 

Atari. 

Gdy pierwszy raz trafiłem na infor-

mację o kontrolerze przygotowa-

nym specjalnie do gier obsługiwa-

nych jednym guzikiem, postukałem 

się lekko w głowę. To przecież tylko 

jeden przycisk! Każdy joy posiada 

przynajmniej jeden przycisk. Co 

więcej, gdy zajdzie potrzeba, aby 

zmienić coś w ustawieniach, to 

i tak potrzebny będzie tradycyjny 

joystick, aby poruszać się po menu. 

Uznałem to za zabawkę tylko dla 

prawdziwych miłośników gatunku. 

Mimo wszystko ten projekt wszedł 

mi w głowę tak bardzo, że zde-

cydowałem się odezwać do jego 

twórcy. Podczas krótkiej rozmo-

wy zrozumiałem, że to całkiem 

interesujący i jak na swoją prostotę 

– przemyślany sprzęt. Zapraszam 

do zapoznania się z zapisem naszej 

rozmowy.
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Wywiad: Bob8bit

Roman Werner
ROMAN WERNER – entuzjasta komputerów wszelkiego rodza-
ju. Programista oraz muzyk, znany przede wszystkim jako autor 
Traps’n’Treasures. Odkąd w dzieciństwie zaczął korzystać z Com-
modore VIC-20, wiedział, że tworzenie nowych, cyfrowych świa-
tów jest tym, co chce robić w życiu. Więcej informacji na jego 
temat możesz znaleźć na stronie: http://kingroman.com.

Czy mógłbyś przybliżyć nam swój 
Single Button Game Controller?

Kontroler służy do grania w gry, 

które do swojej obsługi wymaga-

ją wyłącznie jednego przycisku. 

Jest urządzeniem, przy pomocy 

którego można w łatwy sposób 

testować nowe pomysły w tego 

typu grach. Motto tych gier brzmi: 

„łatwe do opanowania – trudne do 

przejścia”. Wierzę, że dedykowany 

kontroler do tego typu gier zwiększy 

ich grywalność i zmotywuje gracza 

do podjęcia próby kolejnego jej 

przejścia, zwłaszcza na różnego 

rodzaju retro imprezach, gdzie inni 

gracze zawsze starają się pobić 

twój wynik. Instrukcja jego obsługi 

zawarta jest już w ... samym wy-

glądzie tego urządzenia. Oczywi-

ście żadna nauka obsługi nie jest 

potrzebna, po prostu bierzesz do 

ręki i używasz. Obecnie pracuję 

nad grami, które mogą wykorzysty-

wać ten właśnie kontroler, i byłoby 

wspaniale, gdyby inni programiści 

także złapali tego bakcyla i wnieśli 

do tego rodzaju gier swoje własne 

pomysły. Byłoby fajnie, gdyby były 

to gry dla dwóch lub większej liczby 

graczy.

Co cię zmotywowało do stworzenia 
kontrolera dla gier? W końcu to jest 
sprzęt, a ty jesteś programistą...

Pomysł pojawił się na imprezie 

BASIC Tenliners competition w 2016 

roku (był to mój powrót na retro 

scenę). Konkurs polega na stworze-

niu w BASIC-u gry, której cały listing 

zamknie się w 10 liniach kodu. Moja 

produkcja – FireFighter64 – jest grą 

sterowaną jednym przyciskiem. 

Zastanawiałem się, jaką różnicę 

w odbiorze gry wywołałby joystick 

w kształcie strażackiej sikawki, czyli 

coś specjalnie stworzonego pod 

fabułę gierki. Czy przyciągnęło-

by to ludzi do tej produkcji, czy 

chcieliby ją nabyć? Poszperałem 

w internecie i znalazłem opis portu 

joysticka DB9 stworzony przez Jensa 

Schönfelda (http://wiki.icomp.

de/wiki/DB9-Joystick). Ponieważ 

miałem skromną wiedzę o elektro-

nice, poszukiwania kontynuowa-

łem. Czytałem książki, aż w końcu 

zrozumiałem, jak podejść do tego 

problemu. Zacząłem eksperymenty 

z różnymi elementami, aż w końcu 

powstało to oto jednoprzyciskowe 

urządzenie. Tak narodził się SiBUGA. 

W tym samym czasie założyłem 

również sklep internetowy, aby móc 

w nim sprzedawać swoje własne 

produkty. Nie było to jednak takie 

proste: gdy tylko zaczynasz sprze-

dawać elektronikę, zderzasz się 

z prawdziwą falą różnych przepi-

sów i regulacji. Przykładowo, dosyć 

prosto jest po prostu sprzedać 

zestaw do samodzielnego złożenia, 

a o wiele trudniej pełny produkt 

elektroniczny. Moi odbiorcy nieko-

niecznie jednak znają podstawy 

lutowania i jest to jedna z przyczyn 

chwilowego zamknięcia sklepu 

z SiBUGĄ. Niestety pozostanie on 

zamknięty do momentu, aż znajdę 

lepsze rozwiązanie, które umożliwi 

mi sprzedawanie lektroniki zgod-

nie z prawem. Jeśli ktoś ma w tym 

względzie doświadczenie, bardzo 

proszę o pomoc.

Czytałem w internecie, że SiBUGA 
może być używany nie tylko jako 
kontroler w grach jednoprzycisko-
wych, ale również jako zamiennik 
klawisza SPACE w grach, w których 
klawisz ten spełnia jakąś funkcję. 
Czy było to zamierzone, czy też 
jest to dodatkowa funkcjonalność 
odkryta później przez graczy?

Jest to jedno ze specjalnych zasto-

sowań SiBUGI, który został odkryty 

przez użytkownika już po premie-

rze produktu. Wszyscy wiemy, że 

joystick podpięty do portu pierw-

szego na C64 wywołuje niechciane 

interakcje z klawiaturą. Podczas 

poruszania joystikiem i wciskania 

przycisku na ekranie pojawiają się 

litery i inne znaki. Dzieje się tak dla-

tego, ponieważ joy w porcie 1 uży-

wa tych samych kanałów przesyłu, 

co interfejs klawiatury i stąd taki 

niechciany efekt. Tak się składa, że 

przycisk fire wyzwala spację i wła-
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FireFighter Enchanced

W ramach współpracy z Romanem do naszego magazynu dołączamy 
stworzoną specjalnie dla K&A plus i dla Waszej przyjemności grę Fire-
fighter64 Enchanced. W porównaniu do oryginału pojawiło się sporo 
ulepszeń, takich jak możliwość zapisu stanu gry, ulepszone zakończenie 
czy tabela najlepszych wyników. Z pewnością najciekawszym dodatkiem 
jest pełen kod źródłowy. Roman zadbał o to, aby dokładnie skomentować 
wszystko, co dzieje się w programie, aby można było nie tylko zobaczyć, 
jak wygląda silnik „pod maską", ale także zrozumieć, jak działa.

śnie z tego powodu SiBUGA może 

być używany do symulowania 

przyciski spacji, podobnie zresztą 

jak każdy inny joystick. Na przykład, 

w grze 1941 spacja rozpoczyna 

proces wykonywania beczki przez 

sterowany przez nas samolot. Mój 

kontroler ma taki fajny kształt, że 

wydaje się idealnie stworzonym do 

tego celu.

Wspomniałeś na forum Lemon64, 
że pracujesz nad grami przezna-
czonymi na ten kontroler. Mógłbyś 
uchylić rąbka tajemnicy?

Opracowuję pewną koncepcję 

projektu, ale nie jest on jeszcze bar-

dzo rozwinięty. Chciałbym stworzyć 

coś podobnego do Fire to Jump, 

ale ze względu na prostotę idei gry 

bardzo trudno jest stworzyć coś 

o tak wysokiej jakości i grywalności. 

Nie chcę tworzyć niczego gorszego 

od oryginału.

Jeśli miałbyś więcej czasu, czy 
napisałbyś jakąś grę na Amigę?

Dobre pytanie. Właściwie to nie je-

stem tego taki pewny. Może kiedyś, 

ale chyba już nie teraz. Szczerze 

mówiąc, wolałbym tworzyć gry 

dla C64. Pomimo tego, że bardzo 

kocham moją A500 (wciąż mam 

tę samą, na której powstała TnT) 

i wciąż pamiętam jej złoty okres, 

to jednak fanów C64 jest znacznie 

więcej niż fanów Amigi. Z technicz-

nego punktu widzenia czuję, że 

tworzenie na C64 stanowi większe 

wyzwanie i dlatego eksperymento-

wanie i eksplorowanie go sprawia 

mi większą radość.

W swoich czasach Amiga była 

rewolucyjnym rozwiązaniem, 

pozwalającym na odtwarzanie 

zdigitalizowanego dźwięku i na 

wyświetlanie tysięcy kolorów, ale 

jeśli dziś stworzyłbym na nią grę, to 

niestety nie została by ona od razu 

rozpoznana jako gra na Amigę. 

C64 ma tak typowy tryb multicolor 

ze swoimi 16 kolorami, że każdy, 

kto na to patrzy, nie ma żadnych 

wątpliwości, na jaką platformę 

powstała ta produkcja. I właśnie to 

lubię najbardziej. Także testowanie 

gry na C64 jest znacznie łatwiejsze 

niż na wielu różnych konfigura-

cjach, w jakich występuje Amiga 

(Chip/Fast RAM/AGA etc.).

Remake’i i edycje HD są teraz 
bardzo popularne. Nie uważasz, że 
Traps’n’Treasures zasługuje na małe 
odświeżenie i ponowne wydanie?

Jakiś czas temu byłem zachęcany 

przez fana Traps’n’Treasures, który 

oferował mi pomoc w progra-

mowaniu na platformy mobilne, 

ale ostatecznie czułem, że bez 

precyzyjnego kontrolera gracze nie 

mieliby dużej przyjemności grania. 

Z drugiej strony nie jestem na 100% 

pewien, co by było, gdybym użył 

oryginalnego tytułu Traps’n’Tre-

asures. I czy ktoś nie miałby potem 

jakichś roszczeń do tego tytułu. Jeśli 

czytałeś moją historię na kingro-

man.com to na pewno rozumiesz, 

dlaczego mam już dość walki w są-

dach. Ale planuję ponownie zając 

się Jeremy Flynn na C64 i stworzyć 

coś na wzór de-make’u Traps’n’Tre-

asures. Takie coś małego na zwa-

bienie i przetestowanie prawników. 

Ha Ha.

Dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, 
że twoje problemy z Laws’n’Lawyers 
nigdy już nie powrócą i twój nowy 
projekt będzie miał szczęśliwsze 
zakończenie podobnie, jak było to 
w 1990 roku.
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Na początku chciałbym podzię-
kować ci za to, że znalazłeś czas 
i zechciałeś udzielić nam wywia-
du. Przez 12 lat pracowałeś jako 
dyrektor generalny i sprzedaży 
w Commodore UK, to bardzo długo. 
Co oznaczało wówczas bycie czę-
ścią tej firmy?

Pozwól, że sprecyzuję: 12 lat to 

nie mój czas w Commodore UK, 

a w Commodore International, tyle, 

że w różnych miejscach i na róż-

nych stanowiskach. Moje pierwsze 

4 czy 5 lat spędziłem w Commodore 

UK, gdzie dołączyłem do działu 

sprzedaży systemów biznesowych, 

aby zajmować się handlem deta-

licznym komputerami PET, jako że 

był to mój obszar zainteresowań. 

Tę pracę wykonywałem jednak 

tylko przez jakieś 2 miesiące, kiedy 

zapotrzebowanie na Commodore 

VIC-20 i Commodore 64 stało się 

tak duże, że ktoś musiał zająć się 

handlem na większą skalę. Wtedy 

właśnie poproszono o to mnie.

Co nazwałbyś swoim największym 
osiągnięciem w Commodore?

Jestem dumny z kilku rzeczy, które 

udało mi się osiągnąć, ale za 

najważniejsze uznaję opracowa-

ną przeze mnie strategię łączenia 

różnego rodzaju produktów w jed-

ną ofertę, nadawanie im nazw 

tematycznych oraz sprzedawanie 

ich praktycznie w każdym miejscu, 

od wielkich sieci handlowych, po 

małe niezależne sklepiki. Naszym 

zamysłem było zachęcenie ludzi 

chcących po raz pierwszy kupić 

komputer, tak aby bezproblemowo 

mogli nabyć atrakcyjny sprzęt go-

towy do natychmiastowego użycia. 

Aby nasza oferta była interesująca, 

zawsze staraliśmy się nadą-

żać za najnowszymi trendami 

w oprogramowaniu. Zdecydo-

wanie najbardziej udana była 

kampania związana z Amigą 

500, ponieważ planowana 

sprzedaż na poziomie 10 tys. 

egzemplarzy zakończyła się 

wynikiem sprzedaży 186 tys 

zestawów. I to w zaledwie 3 

miesiące przed świętami Boże-

go Narodzenia! Była to jedna 

z najlepszych kampanii sprzedaży 

w historii firmy i pozwoliła Amidze 

wkroczyć na rynek brytyjski.

Z drugiej strony, co cię wkurzało 
w CBM?

Szczerze mówiąc była to większość 

innych spraw… Moim skromnym 

zdaniem, korporacja CBM nigdy 

nie stworzyła prawdziwego planu 

biznesowego i nie dążyła do 

jego realizacji. Osoby decyzyjne 

w zarządzie wychodziły z coraz to 

nowymi pomysłami, więc zdarzało 

się, że byliśmy w połowie projektu, 

kiedy nagle nakazywano wycofy-

wanie się z niego, bo jakiś tam inny 

pracownik podobno miał lepszy 

pomysł. W praktyce nic nigdy nie 

planowano na przyszłość, więc 

podejmowaliśmy jedną złą decyzję 

za drugą. Było wiele przypadków 

takiego zachowania, a brakowało 

wprowadzania planów strategicz-

nych. Nie mogłem uzyskać odpo-

wiedzi na podstawowe pytania od-

nośnie handlu danym produktem: 

w jaki sposób wypuszczamy go na 

rynek, komu sprzedajemy, jak re-

klamujemy? Niektórych kroków nie 

planowaliśmy w ogóle, a zamiast 

tego najczęściej słyszeliśmy: „Hej, 

masz tu nowy produkt, idź i go 

sprzedaj!”. Nigdy nie pytano się, 

czy ktokolwiek tego właśnie po-

trzebuje... To było moje największe 

rozczarowanie w Commodore.

W jednym z wcześniejszych wywia-
dów przyznałeś, że bardzo tęsknisz 
za latami spędzonymi w Com-
modore. Czego tak naprawdę ci 
brakuje?

David Pleasance, ikona Commodore International i były dyrektor generalny Com-
modore UK, w wywiadzie przeprowadzonym podczas 21. edycji AmiParty w Cheł-
mie, ponownie odświeża naszą pamięć o historii firmy. Opowiada, co było dobre, 
a co złe w jej zarządzaniu oraz czemu spółka upadła. Wiele ze wspomnień dotyczy 
niezapomnianej aukcji w Nowym Jorku, gdzie prawa, technologie i własności CBM 
powędrowały w ręce niemieckiej firmy Escom. Przeszłość i przyszłość w jednym dłu-
gim wywiadzie, usiądźcie i relaksujcie się opowieścią Davida!

David PleasanceRECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Wywiad: Marek “MarX” Hać; Edycja i tłumaczenie: Tomxx & Thorwyn
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Szczerze mówiąc to tęsknię do-

słownie za wszystkim! Nawet mimo 

faktu, że CBM, jako międzynarodo-

wa korporacja, podejmował mnó-

stwo irracjonalnych decyzji, nasze 

produkty wciąż schodziły jak świeże 

bułeczki. Zmienialiśmy historię rynku 

komputerów osobistych i bycie czę-

ścią tego procesu było niesamo-

wite. Bankructwo naszej firmy po-

zostawiło na rynku ogromną lukę, 

której na dobrą sprawę nikt nie 

załatał. Właśnie za takim pełnym 

zaangażowaniem w codzienność 

życia biznesowego tęsknię najbar-

dziej. Moim życiowym mottem od 

zawsze było „3 x wygrać” – wygrać 

zaufanie finalnego odbiorcy, wy-

grać zaufanie sprzedawcy i wygrać 

zaufanie producenta naszego 

sprzętu. Jeśli potrafisz to zrobić za 

każdym razem, odniesiesz sukces 

w każdej sytuacji.

Osobiście wierzę, że każda praca 
jaką wykonujemy może nas czegoś 
nauczyć. Czego nauczyła cię pra-
ca w Commodore?

Właściwie to więcej dowiedzia-

łem się o tym, czego lepiej nie 

robić. ;) Mieliśmy tak wiele zmian 

w zarządzie, przewijało się tylu ludzi 

z różnymi pomysłami, a jakoś nigdy 

nie omawialiśmy strategii w szerszej 

grupie. I tego właśnie brakowa-

ło – mieliśmy pojedyncze sukcesy 

w pewnych regionach (i to głównie 

dzięki szczęściu), ale reszta spółki 

robiła wszystko na opak.

Wraz z Colinem Proudfootem, dru-
gim z dyrektorów Commodore UK, 
opracowaliście konkretny biznes 
plan, dzięki któremu mieliście 
szansę na przejęcie Commodore 
International i ocalenie Amigi. Co 
tak naprawdę stało się podczas 
licytacji w Nowym Jorku?

Tak, rzeczywiście przygotowaliśmy 

wówczas bardzo szczegółowy plan 

biznesowy. Wiedzieliśmy jedno – ża-

den z producentów podzespołów 

nie udzieli nam żadnej linii kredyto-

wej, jako że problemy CBM naraziły 

ich na spore straty finansowe. Byli-

śmy pewni, że przez pierwszy okres 

– około 7 miesięcy – firmy te będą 

domagały się płatności z góry; po 

tym okresie ponownie stalibyśmy się 

wiarygodnym partnerem i mogliby-

śmy oczekiwać późniejszych spłat 

naszych zobowiązań. W rezulta-

cie oceniliśmy, że na wznowienie 

działalności firmy  porzebowaliby-

śmy ok 50 mln USD, z czego 15-16 

mln USD miało być przeznaczone 

na zakup wszystkich praw własno-

ściowych. Reszta pieniędzy miała 

nas utrzymać na rynku do czasu 

generowania pierwszych zysków. 

Szczegółowość naszego biznespla-

nu dotyczyła wielu różnych dzie-

dzin, przykładowo wydzierżawiania 

licencji Commodore. Marka CBM 

– Commodore Business Machines – 

była swego czasu tak potężna, jak 

marka IBM! Nie chcieliśmy sprze-

dawać PC-tów, ale planowaliśmy 

licencjonowanie naszej marki pro-

ducentom sprzętu, np. w Azji, aby 

ci mogli produkować sprzęt spod 

znaku CBM. Z naszej strony wystar-

czyłoby, gdybyśmy tylko zapewnili 

odpowiednią kontrolę jakościową 

i wsparcie techniczne, tak aby być 

pewnym, że produkowane towary 

nie wpływają negatywnie na naszą 

markę, a w zamian pobieralibyśmy 

mniej więcej 2% od sprzedaży ta-

kich produktów. Być może udałoby 

się nam również nakłonić takie firmy 

do dystrybucji ich PC-tów bezpo-

średnio przez naszą sieć sprzedaży.

Abstrahując od produktów kompu-

terowych, marka CBM mogła być 

umieszczana na absolutnie każdym 

sprzęcie elektrycznym – wszystko 

wyposażone we wtyczkę elek-

tryczną mogło być dystrybuowa-

ne poprzez naszą sieć sprzedaży 

w całej Europie i w części Ameryki! 

Na przykład, producent suszarek, 

golarek lub tosterów, mógłby użyć 

brandu Commodore, a 2% za 

wykorzystanie marki wydawało się 

obopólnie korzystnym pomysłem, 

przy czym my nie ponosilibyśmy 

ryzyka związanego ze składowa-

niem towarów. Chcieliśmy również 

udostępnić CD32 każdemu więk-

szemu producentowi sprzętu Hi-Fi, 

planowaliśmy nawet produkcję 

ubrań (koszulek i bluz) wykorzystują-

cych brand Amigi. 

Podstawą naszego biznesplanu 

była jednak Amiga, a nie produkty 

8-bitowe. Mieliśmy już zaprojekto-

waną w Niemczech pionową obu-

dowę, którą można było wykorzy-

stać do niemal każdej konfiguracji 

komputerowej. Mogłeś wziąć swoją 

maszynę do niezależnego sklepu, 

kupić obudowę, uzyskać nową 

płytkę główną, a sprzedawca 

mógłby w ramach rozliczenia przy-

jąć twoją starą A500. Commodore 

Amiga Infinity, bo tak planowaliśmy 

tę usługę nazwać, gwarantowałby 

Amidze dłuższe życie, a sprzedaw-

com gwarancję handlu. Oczywi-

ście chcieliśmy również tworzyć 

nowe technologie, zresztą nasi 

inżynierowie pracowali już wówczas 

w pocie czoła nad nowym chip-

setem zwanym „Hombre”, który 

miał mieć możliwość renderowa-

nia w 3D i dysponował dźwiękiem 

stereo 5.1. W tamtych czasach było 

to niesamowite rozwiązanie!

Wiedzieliśmy, że będziemy kon-

centrowali się na Amidze i że 

musimy zdobyć pieniądze na start. 

Mieliśmy już wówczas około pięciu 

mniejszych inwestorów gotowych 

wyłożyć ok 25 mln USD, ale rozma-

wialiśmy również z chińską spółką 

New Star Electronics, która gotowa 

była zainwestować kolejne 25 mi-

lionów, co łącznie dawałoby nam 

wymagane 50 mln USD i gwarancję 

płynności na kolejne 6-7 miesięcy. 

Niestety, nasi partnerzy zostali na-

kłonieni przez Escom do wycofania 

się z inwestycji na 48 godzin przed 

licytacją. To powstrzymało nas od 

licytowania, jako że w razie wygra-

nej nie mielibyśmy pieniędzy na 

utrzymanie firmy, a to nieuchronnie 

skończyłoby się bankructwem. 

Ostatecznie Escom kupił prawa do 

CBM, chociaż totalnie nie wie-

dział, w jaki sposób je wykorzystać, 

a już na pewno nie miał zamiaru 

kontynuowania rozwoju Amigi. 

Odstąpienie od licytacji było dla 

nas oczywiście bardzo ciężką de-

cyzją, ale nie mogliśmy wykładać 

pieniędzy naszych inwestorów tylko 

po to, aby po 2 czy 3 miesiącach 

je stracić.  

 

Co wtedy czułeś?

Byłem zrozpaczony... Wiedziałem, 

że Escom nie miał żadnego planu, 

w ogóle nie miał pojęcia o techno-

logiach, które Commodore tworzył. 

Od razu po przejęciu zwolnili 

Wywiad: Marek “MarX” Hać; Edycja i tłumaczenie: Tomxx & Thorwyn
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deweloperów Amigi, bo wszystko, 

czego chcieli i co ich interesowało, 

to prawa do samej marki!

Chcieliśmy im zapłacić za prawa 

do Amigi, ale nie byli zainteresowa-

ni. Zaoferowaliśmy im nasze udziały 

w Commodore UK, jako że nasza 

spółka nadał prosperowała i miała 

się całkiem dobrze. Chcieliśmy, 

aby nas kupili i uruchomili handel 

w Wielkiej Brytanii, gdyż mieliśmy 

wtedy jeszcze 6 milionów funtów 

odpisów podatkowych, gotowych 

do wykorzystania w nowej działal-

ności. Rozmawialiśmy o tym, ale nie 

podobało nam się ich podejście 

i styl pracy.  

Czy po tych wszystkich latach 
żałujesz decyzji o wycofaniu się 
z licytacji praw do CBM?

Owszem, mogliśmy licytować, 

ale bez wkładu naszych chińskich 

partnerów nie przetrwalibyśmy na 

rynku. Nie było sensu wydawać 

25 milionów na inicjatywę, która 

z góry skazana byłaby na poraż-

kę. Więc nie, nie żałowałem tej 

decyzji. Oczywiście było mi szkoda, 

ale przecież nie mogliśmy tak 

z premedytacją roztrwonić czyichś 

pieniędzy.

A jak wyglądałaby przyszłość, 
gdybyście jednak dysponowali 
środkami i wygrali tę aukcję? Nowa 
Amiga musiałaby rywalizować 
z grami 3D na PlayStation i Window-
sem 95 Microsoftu. Czy myślisz, że 
Amiga mogła przetrwać przy tak 
silnej konkurencji?

Po pierwsze, człowiek, który współ-

uczestniczył w projekcie PlayStation 

to Ian Hetherington z Psygnosis – 

spółki, która blisko z nami współpra-

cowała. W tamtych latach wiele 

firm software’owych, wliczając w to 

Psygnosis, tworzyło oprogramowa-

nie dla naszej Amigi CD32, oczywi-

ście na bazie klauzuli poufności. Ian 

poprosił mnie, abym zorganizował 

mu spotkanie z Mehdim Ali i pod-

czas tego właśnie spotkania powie-

dział, że jest nam w stanie zaofero-

wać lepszą technologię! Niestety, 

Mehdi Ali był typowym ignorantem 

i zlekceważył tę propozycję! Było mi 

przykro, ale ostatecznie pozostało 

mi tylko grzecznie przeprosić Iana, 

że nic z tego nie wyszło. Po jakimś 

czasie Hetherington sprzedał Psy-

gnosis firmie Sony, a ci wykorzystali 

tę technologię w projekcie Play-

Station. My otrzymaliśmy tę ofertę 

jako pierwsi, ale Mehdi w swojej 

ignorancji nie rozumiał, z czym ma 

do czynienia. Ostrzegłem Irvinga 

Goulda, głównego udziałowca, 

że to wszystko się rozpada, ale on 

w ogóle mnie nie słuchał.

Co możesz powiedzieć o Irvingu 
Gouldzie? 

Irving był nowobogackim biznes-

menem, który kwestionował osobę 

Jacka Tramiela do tego stopnia, że 

ten w końcu opuścił firmę. Irving był 

inteligentnym człowiekiem, który na 

poprzednich inwestycjach dorobił 

się fortuny, ale w ostateczności, 

moim zdaniem to on w 90% był od-

powiedzialny za upadek Commo-

dore (10% to Mehdi Ali).

Jak wspominasz swój ostatni dzień 
w Commodore UK?

Był to bardzo smutny dzień. Pa-

miętam, że sprzedaliśmy wszystko, 

czym dysponowaliśmy: stoły, biurka, 

krzesła... Wszystko. Smutne czasy. 

Przedtem próbowaliśmy skłonić 

Escom do kupienia Commodore 

UK, ale oni zrobiliby to tylko wów-

czas, gdybyśmy wraz z Colinem 

pozostali pod ich jurysdykcją. A my 

nie sprzedawaliśmy siebie, a nasz 

biznes, a poza tym uważaliśmy, że 

wiele decyzji Escomu jest nielogicz-

nych, irracjonalnych, a sami ludzie 

nie do końca szczerzy w swoich 

działaniach.

A co stało się z projektami, paten-
tami i technologią CBM po ban-
kructwie?

Wiele z tego należy teraz do 

Mike’a Battilany z Cloanto. Stara 

się on za wszelką cenę utrzymać 

historię Commodore, więc skupuje 

duże ilości patentów i praw. Ma 

ich już całkiem sporo, choć nie 

wszystkie, gdyż prawa te nadal są 

rozproszone.

Jakiś czas temu zainicjowałeś na 
Kickstarterze kampanię swojej 
książki pt. „The Commodore inside 
story” (Prawdziwa historia Commo-
dore). Czemu zdecydowałeś się 
napisać książkę?

Powodem było wiele pomówień i fał-

szywych teorii związanych z historią 

CBM. Wiele osób przedstawiało tę 

historię w negatywnym świetle, głów-

nie dlatego, iż skupiali się wyłącznie 

na amerykańskim oddziale tej firmy, 

który rzeczywiście działał bardzo źle. 

Kiedy analizowałem finanse całej 

spółki, odkryłem, że filia w UK była 

jedynym oddziałem generującym 

zyski! Chciałem więc, by prawda wy-

szła na jaw – jest tak wiele historyjek, 

które pojedynczo może nie są zbyt 

ważne, ale wspólnie stanowią pełny 

obraz tego, co się stało. Jako jeden 

z najdłuższych pracowników firmy 

mam prawo opowiedzieć o tym, jak 

było naprawdę. Ja nic nie zyskam 

okłamując czytelnika, ale chcę 

żeby prawda wyszła na jaw – Com-

modore International podejmował 

tragiczne decyzje.

 ▼David i Tomxx z szóstym numerem K&A plus. Athlone, Irlandia, 2017.
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Twoja książka będzie zawierać 
także wspomnienia Dave’a Hay-
ne’a i RJ Micala – ważnych postaci 
w świecie Amigi…

Obaj chcieli być częścią mojej 

książki, gdyż daje im to okazję 

do opowiedzenia prawdy z ich 

perspektywy. Ja chcę przedstawić 

prawdę, więc oni są pewni, że wy-

drukuję wszystko, co tylko napiszą. 

I nieważne, czy będą to wypowie-

dzi negatywne czy pozytywne.

Jak idą postępy w pisaniu książki?

Połowa drogi już za mną. Ostat-

nio byłem zajęty pracą w Friends 

Software, a moje serce zawsze 

stara się dać jak najwięcej spółce, 

dla której pracuję. Na KickStarterze 

ogłosiłem, że chcę opublikować 

ją już w listopadzie tego roku na 

evencie Amigi w Niemczech i mam 

nadzieję, że się to uda, choć pew-

ności nie mam. Na ten moment 

kampania KS jest już zamknięta, ale 

mam stronę, gdzie również będzie 

można zamawiać tę książkę. Po 

zakończeniu prac określimy liczbę 

zamówień i nakład, choć mogę 

powiedzieć, że zainteresowanie 

książką jest spore. 

Porozmawiajmy o Friend Software 
Corporation, wasz produkt zdaje się 
być zupełnie nowym podejściem 
do pracy w chmurze… Czym do-
kładnie jest FriendOS?

Wierzymy, że świat oddala się od 

wykorzystywania tylko własnych 

fizycznych urządzeń. Urządzenia 

stają się coraz bardziej wyrafinowa-

ne, a działania w chmurze – coraz 

popularniejsze. Prześledziliśmy liczbę 

aktualnie wykorzystywanych tech-

nologii i wiele z nich ma już swoje 

lata, jak COBOL czy Linux. Użyt-

kownicy opartych na nich aplikacji 

mogą je albo przepisać od zera, 

albo wyrzucić, a obie możliwości 

generują koszty. FriendOS pozwala 

na korzystanie ze starych systemów 

i aplikacji poprzez wykorzystanie 

naszego produktu działającego 

w tle. Pozwoli to użytkownikowi 

pracującemu na nowoczesnych 

systemach, typu Windows lub Mac 

OS, na korzystanie ze starego opro-

gramowania i wzajemną interakcję 

wszystkich ich części w chmurze. 

Całość działa zdalnie na całym 

świecie, więc jesteś mniej zdany na 

swój sprzęt, bo wszystko przepływa 

przez internet. Nazywa się to „soft 

merging” i jest pierwszą wirtualną 

maszyną komputerową open sour-

ce dostępną dla każdego. 

Czy chciałbyś coś przekazać spo-
łeczności Amigi?

Chciałbym powiedzieć, że jestem 

zdumiony lojalnością i niesłycha-

nie wdzięczny całej społeczności 

fanów Amigi! Nie sądzę, aby 

Commodore po latach zasługiwa-

ło na takie wsparcie, bo my nie 

traktowaliśmy za dobrze naszych 

użytkowników. Dzisiaj mamy grupę 

niezwykle lojalnych fanów, którym 

ja osobiście bardzo dziękuję za to, 

co robią. Nie ma to nic wspólne-

go z Commodore, ale chciałbym 

podziękować wszystkim z głębi 

serca! Po ponad 12 latach w CBM 

nigdy nie sądziłem, że 30 lat później 

nadal będziemy mieli tak lojalną 

społeczność pasjonatów. Kocham 

ich za to!

Bardzo dziękuję za wspaniały 
wywiad! :)

Cała przyjemność po mojej stronie, 

naprawdę! ;) Wiesz, wszystkie te 

wspomnienia mam głęboko wyryte 

w sercu, a że pamięć mam wciąż 

dobrą, to opowieści te przychodzą 

mi bardzo naturalnie. Jest mi łatwo 

mówić o historii Commodore, bo 

każde słowo jest szczere, a ja cieszę 

się, że mogę o tym mówić. Oczy-

wiście, miałem swój cięży okres, 

gdy straciliśmy okazję do licytacji, 

odszedłem w cień na 2 lata, nie 

robiłem nic konkretnego. Potem 

mi się poszczęściło – wybrałem się 

na Dominikanę odpocząć i tam 

poznałem moją drugą żonę. Razem 

udaliśmy się do Australii, gdzie 

kupiliśmy restaurację, dostałem 

obywatelstwo i wszystko się zmieni-

ło. I wtedy jeszcze zostałem zapro-

szony jako gość na 30-stą rocznicę 

Amigi do Amsterdamu. Spotkałem 

tam starych przyjaciół, a reszta jest 

... historią… Zawsze byłem lojalny 

i wydaje mi się, że taki obrót spraw 

jest w pewnym sensie sprawiedliwy. 

Zbierasz, co zasadziłeś, jeśli wiesz, 

co mam na myśli… ;)

 ▼David Pleasance i Chris Evans podczas premiery Amigi CD32 w 1993 roku.
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A 
zniszczenie Ziemi było 

naprawdę bardzo realne, 

bo jeżeli o tym nie wiecie, 

to w 1983 roku podpułkownik Sta-

nisław Jewgrafowicz Pietrow (ten 

mało znany bohater zmarł niedaw-

no, w maju w 2017 roku) pełniący 

monitoring systemów wczesnego 

ostrzegania ZSRR otrzymał infor-

macje, że USA wystrzeliło pociski 

nuklearne. Uznał jednak, całkiem 

słusznie, że musiał to być błąd sys-

temu i najprawdopodobniej tylko 

dlatego możecie teraz przeczytać 

ten artykuł.

Temat atomowej zagłady często 

był wałkowany w ten czy inny 

sposób przez różne filmy i seriale 

z tamtego okresu, gdzie chyba 

najsławniejszym przykładem są Gry 

Wojenne z 1983 (film poruszający 

nie tylko kwestię wojny nuklearnej, 

ale również starający się odpowie-

dzieć na pytanie, czy komputery 

mają podejmować decyzje za 

ludzi. Był to też jeden z tych filmów, 

który przedstawiał szerszej publicz-

ności, kto to taki jest ten kompute-

rowy hacker. Programiści również 

starali się dołożyć swoją cegiełkę 

i tak między innymi w 1985 roku 

powstała bohaterka dzisiejszych 

wspomnień.

Za grę Theatre Europe odpowie-

dzialny jest zmarły w 1996 roku Alan 

Steel, człowiek, o którym próżno 

szukać informacji po Wikipediach. 

A szkoda, bo dorobek tego wiel-

kiego miłośnika gier wojennych 

jest całkiem spory. Jako designer 

stworzył takie gry jak Bismarck, The 

Battle for Midway, Falklands `82 czy 

Pegasus Bridge, a jako programista 

dał światu High Frontier, czy właśnie 

omawianą tutaj grę Theatre Europe.

Gra przedstawia nam fikcyjny kon-

flikt pomiędzy siłami NATO (wspie-

ranymi przez Francję, która w 1985 

roku nie należała do NATO) i Pak-

tem Warszawskim, gdzie teatrem 

działań wojennych, jak nietrudno 

się domyślić po tytule, była Europa. 

Mogliśmy wybrać dowolną stronę, 

dlatego bez bicia przyznaję się, że 

jakoś wewnętrzny moralny kompas 

nie pomagał mi zrzucać bomb 

atomowych na Warszawę i dlatego 

prawie zawsze wybierałem Pakt 

Warszawski. I byłem gotów nieść 

wirtualną Czerwoną Rewolucję 

na wirtualny Zgniły Kapitalistyczny 

Zachód. Nic nie mogło stanąć mi 

na drodze!

Nic, za wyjątkiem Atomowego 

Holokaustu.

I tu dochodzimy do tego, co jest 

takiego wyjątkowego w tej grze. 

Większość gier wojenno-strategicz-

nych opiera się raczej na tym, by 

z pełną siłą zaatakować wroga, 

zgnieść go i wbić w ziemię. By 

niczym wielki walec zniszczenia 

przejechać po wrogu i niczym się 

nie przejmować. Tu niestety, nie 

możemy na to sobie pozwolić, 

bowiem kiedy przeciwnik czuje 

się coraz bardziej przyparty do 

muru, zaczyna odpalać atomówki. 

Ile razy zdarzało mi się wejść za 

bardzo za linię wroga, w jednej 

turze zniszczyć zbyt dużo wrogich 

jednostek lub zbyt skutecznie prze-

jąć kontrolę w powietrzu – jaki był 

efekt? Zamiast oczekiwanego wiel-

kiego zwycięstwa oglądałem scen-

kę jak chmara rakiet z atomówkami 

zalewa cały świat. Dodatkowo 

główny komputer przed ostatecz-

nym wyłączeniem się, grzecznie 

potwierdza, że świat został właśnie 

zniszczony, a moja kapsułka samo-

bójcza znajduje się we wskazanym 

schowku. Jak to mówi dzisiejsza 

młodzież – tyle wygrać!

Kluczem do sukcesu w tej grze jest 

oczywiście wygrywanie, ale tylko 

takie „troszeczkę wygrywanie”. 

W sumie gra oferuje trzy poziomy 

trudności i im wyższy poziom, tym 

bardziej powinniśmy się pilnować 

ze zdobyciem zbyt dużej przewagi 

nad przeciwnikiem. Jeden mały 

błąd i BOOOOOM! Ziemi nie ma. 

Gra więc ma jasny antywojen-

ny przekaz i nie dziwi, że motyw 

muzyczny z tej gry, to przerobiony 

sławny utwór Give Peace a Chan-

ce od Lennona i McCartneya.

Podstawowym trybem gry jest 

poruszanie batalionami na mapie 

Europy i wydawanie im rozka-

zów ataku czy uzupełnianie strat 

posiłkami. Oprócz głównych stron 

konfliktu na mapie znajdują się 

również jednostki neutralne, które 

pilnują granic swoich krajów i za-

atakują nas tylko, jeżeli pokusimy 

się o zrobienie przez ich tereny 

jakiejś drogi na skróty. Konflikt na 

morzach i oceanach został tutaj 

całkowicie pominięty, bowiem zo-

stało przyjęte, że siły NATO przejmą 

kontrolę nad większością wód, za 

wyjątkiem Morza Bałtyckiego. Dla 

lubiących bardziej zręcznościowy 

tryb wprowadzono mini-grę, gdzie 

podczas starcia dwóch batalionów 

jeździmy celownikiem po planszy 

Dzisiejsze Wspomnienia Growego Dziada zaczniemy od cofnięcia się do lat osiem-
dziesiątych, do ostatnich dni Zimnej Wojny. Należy zauważyć, że ocieplenie stosun-
ków ZSRR z Zachodem zaczęło się dopiero od roku 1985, kiedy to na stanowisko 
sekretarza generalnego KC KPZR wybrany został Michaił Gorbaczow. Jednakże cały 
czas, gdzieś tam nad wszystkimi, wisiała wizja ostatecznej wojny nuklearnej, która 
miałaby zniszczyć całą ludzkość.

Theatre Europe
Wspomnienia Growego Dziada:

Felieton: Beamhit
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i niszczymy wrogie jednostki. Nie-

stety, stwierdziłem, że lepsze efekty 

przynosi mi jednak wyłączenie tego 

trybu, bowiem jakoś słabo mi to 

szło. Dlaczego tak się działo? Od-

powiedź przyszła wiele lat później, 

gdy się dowiedziałem, że pojazdy 

jeżdżące na samym dole to nasze 

własne pojazdy i ich niszczenie było 

dużym błędem.

Drugim trybem w grze było 

przydzielanie sił lotniczych do 

różnych zadań. Mogliśmy walczyć 

o przewagę w powietrzu, wysyłać 

jednostki do bombardowania 

wrogich lotnisk, torów kolejowych 

czy atakować nimi siły naziemne. 

Liczba dostępnych opcji w tym 

trybie była uzależniona od poziomu 

trudności.

Trzeci tryb to zarządzanie naszym 

arsenałem chemicznym i atomo-

wym. I w tym miejscu warto poświę-

cić trochę więcej uwagi na pewien 

bardzo fajny klimatyczny patent. By 

dostać pozwolenie na użycie broni 

atomowej należało podać hasło 

„MIDNIGHT SUN”, tylko że próżno 

było szukać tego hasła w instrukcji. 

W Polsce mogliśmy znaleźć kod 

w działach „Tips and Tricks” czy 

poradnikach, ale na Zachodzie 

zdobyć kod można było w cał-

kiem inny sposób. Gra przy próbie 

zdobycia kontroli nad arsenałem 

atomowym podawała numer tele-

fonu, na który należało zadzwonić 

by otrzymać autoryzację. Odbiera-

ła automatyczna sekretarka, która 

wśród odgłosów wojennych, syren 

i krzyków podawała upragniony 

kod. Niezły patent, co?

Kiedy już otrzymaliśmy dostęp, 

mogliśmy zrobić wiele rzeczy. Na 

przykład od razu, jak na szaleńca 

przystało, mogliśmy przeprowa-

dzić zmasowany atak rakietami 

atomowymi. Wróg oczywiście nie 

czekał biernie i odpowiadał tym 

samym, i tak mogliśmy zniszczyć 

cały świat w ciągu pierwszej minuty 

gry. Mogliśmy też włączyć system 

automatycznej odpowiedzi, więc 

kiedy naszemu przeciwnikowi 

zachciało się odpalić ostrzegaw-

czą atomówkę, komputer szybko 

odpowiadał tym samym. Mogliśmy 

w końcu wystrzelić jedną rakietę, 

bo przecież jedna rakieta to jeszcze 

nie zagłada ludzkości, nie? Można 

było więc zgotować Moskwie, 

Paryżowi czy Warszawie nieszczęsny 

los Hiroszimy, albo też wybrać na 

cel teren z jakimś silnym wrogim 

batalionem. Oczywiście, wróg 

szybko odpowiadał tym samym, 

ale czasami kusiło poświęcenie ja-

kiegoś miasta, by pozbyć się jakiejś 

silnej jednostki. Zwycięstwo? Być 

może, ale na pewno nie moralne. 

No i należało pamiętać, że każdy 

wystrzelony pocisk mógł okazać się 

tym, który sprowokuje przeciwnika 

do odpalenia wszystkiego, co miał 

akurat na stanie.

Alan Steel i pomagające mu 

osoby solidnie przygotowali się do 

stworzenia tej gry i odwzorowania 

konfliktu. Nie tylko korzystali z odpo-

wiedniej literatury, ale też kontak-

towali się z Brytyjskim Ministerstwem 

Obrony i Sowiecką Ambasadą 

w Londynie, by zdobyć odpo-

wiednie informacje. Chociaż, jak 

napisali w instrukcji, niewątpliwie 

nie raz dostali sfałszowane dane 

od każdej ze stron. Alan był również 

przerażony pierwszymi symulacjami 

związanymi z ich grą. Za każdym ra-

zem NATO musiało albo oddać Za-

chodnie Niemcy komunistom, albo 

odpalić arsenał nuklearny. W ogóle 

z zebranych danych wynikało, że 

przy konwencjonalnej wojnie siły 

NATO w Europie nie mają szansy 

powstrzymać Sowietów, dlatego 

ostatecznie w finalnej grze siły Pak-

tu Warszawskiego zostały osłabione, 

by gra była bardziej wyrównana.

Na koniec muszę wspomnieć o serii 

książek Opisy Gier C-64 wyda-

wanych przez PALMApress. Jeżeli 

pamiętacie, w ostatnim numerze 

wspominałem o grze Laser Squad, 

którą to jakoś musiałem rozgryzać 

własnymi siłami oraz metodą prób 

i błędów uczyć się w nią grać. 

Tutaj miałem na szczęście o wiele 

łatwiej, a to za sprawą właśnie 

serii tych książek (wyszło chyba 11 

części), gdzie ktoś opisał Theatre 

Europe. Przypominam – czasy były 

takie, że jedyne dostępne gry były 

piratami, a o jakąś instrukcję było 

bardzo trudno. Na szczęście pisma 

komputerowe i tego typu książki 

skutecznie wypełniały tę lukę.

Felieton: Beamhit
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Autor: Minimoog

Bertie The BallRECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Skakanie, odbijanie się, miękkość, ewolucje – tak najkrócej można opisać grę 
Bertie the Ball, dzieło Misfita z 2014 roku na VIC-20. Jest to platformówka bardzo 
dobrze trzymająca tradycyjne ramy gatunkowe, niestroniąca od innowacji – po-
stacią kierowaną przez nas jest nie kroczący ludzik, lecz piłka z elementami ludz-
kiej głowy.

K
ierowaną – nie do końca 

dobrze powiedziane. Cały wic 

polega na tym, że nasz Bertie 

odbija się i skacze nieustannie, nie 

mamy więc pełnej kontroli nad 

bohaterem. Aby dojść w żądane 

miejsce, trzeba precyzyjnie odmie-

rzyć skok. Niestety, traci się na tym 

bardzo dużo życia… i cierpliwości… 

i nerwów…

W porównaniu z wieloma grami 

platformowymi Bertie the Ball nie 

ma rozbudowanej sieci poko-

jów. Wystarczy porównać mapę, 

dostępną na dalszych stronach 

czasopisma, chociażby z mapą gry 

Pharaoh, zamieszczoną w K&A Plus 

#7 (s. 12-13). Ale czy dzieło musi 

być potężne, żeby mieć siłę 

przekazu? Nie! Zwłaszcza gdy tak 

trudno przemieszczać się z pokoju 

do pokoju.

Grafika jest czytelna – i to najważ-

niejsze. Kolorowy hi-res sprawdza się 

dobrze i nadaje grze trochę spec-

trumowego charakteru. Dzięki temu 

udało się stworzyć dość szczegó-

łowe obiekty, multicolor raczej nie 

byłby tutaj odpowiedni. Ogólnie 
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Autor: Minimoog

grafikę oceniam pozytywnie, ale 

nie mogę zapomnieć o niedosko-

nałościach związanych z wyświe-

tlaniem niebieskich obiektów. Jeśli 

coś jest już niebieskie, to najczęściej 

niebieskie staje się wszystko na jego 

szerokości. Być może to celowy 

zabieg, jednak mam wrażenie, że 

to po prostu trudny do usunięcia 

efekt uboczny.

Negatywnie natomiast oceniam 

muzykę. Jedynym utworem mu-

zycznym jest motyw rozbrzmiewa-

jący na początkowym ekranie gry. 

Jest przerażający, nie podoba mi 

się. Wprawdzie efekty dźwiękowe, 

które później zastępują muzykę, są 

w porządku, jednak ten psychode-

liczny, zapętlony utwór wprowa-

dza mnie każdorazowo w dziwny 

nastrój. Według mnie nie pasuje do 

skocznego Bertiego.

Oceny, które dałem, mogą trochę 

odstraszać. Jednak uważam, że 

warto zainteresować się tą grą, 

bo jest dopracowana. Powinna 

spodobać się osobom lubującym 

się w rozgrywkach zręcznościowo

-logicznych i takim, które zbyt łatwo 

się nie poddają. Chcesz poskakać 

z Bertiem po korytarzach peł-

nych przeszkód i wrogów? Zagraj 

w Bertie the Ball, ale nie zapomnij 

o rozszerzeniu pamięci 16k!

BERTIE THE BALL

Wydawca: Misfit
Rok wydania: 2014
Platforma: VIC-20

  4  2  3
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Santa Paravia and Fiumaccio
Autor: Don Rafito

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Końcówka lat 70. Na rynku komputerów domowych pojawia się nowa maszyna: 
Commodore PET – nasz 40-letni jubilat. Wkrótce wychodzą na ten komputer pro-
gramy i gry, które często były przenoszone z już istniejących platform. Wśród nich 
odnajdziemy Santa Paravia and Fiumaccio, grę będącą połączeniem strategii 
i ekonomii. Lata 80. to już prawdziwy wyścig technologiczny: nowe układy, nowe 
osiągi i możliwości. Commodore wypuszcza Amigę. Trzy lata po tym zdarzeniu 
Santa Paravia and Fiumaccio ukazała się w dopracowanej wersji graficznej także 
na Przyjaciółkę.

M
amy rok 1400. Wcielamy 

się w rolę władcy małego 

terytorium i postanawiamy 

założyć państewko na prowincji 

Włoch. Od czegoś trzeba zacząć. 

Najlepiej od miasta, które kiedyś 

stanie się stolicą. Zarządzamy 

kupnem zboża, gruntów, mamy do 

dyspozycji żołnierzy i niewolników. 

Nakłaniamy potencjalnych obywa-

teli do zamieszkania i pracowania 

na rzecz naszego terytorium. Z cza-

sem w naszym państwie pojawią się 

różne klasy społeczne. Do żołnie-

rzy i niewolników dołączą kupcy, 

rzemieślnicy, chłopi, kler itd. Każda 

z tych grup ma swój wkład w rozwój 

miasta i każdą z nich trzeba umie-

jętnie zarządzać, aby zapewnić 

im przetrwanie, bo to zaowocuje 

dochodem z podatków. Wyżywie-

nie to nie wszystko. Czasami musimy 

potykać się z sąsiadami, czy to z po-

wodu wtargnięcia na nasz teren, 

czy też z chęci pozyskania nowych 

obszarów. Same wojenne incyden-

ty to nie wszystko. Nasz lud będzie 

cierpieć z powodu głodu, chorób, 

szkodników dziesiątkujących nasze 

zbiory. Każdy następny rok w grze 

to przydział nowych środków 

i żywności, to szansa na odzyskanie 

straconych 

zasobów 

terytorialnych 

i ludzkich lub 

pozyskanie 

nowych.

Podczas 

rozpoczyna-

nia rozgrywki 

podajemy, 

ilu graczy 

weźmie w niej 

udział (mo-

żemy grać 

maksymalnie 

w sześć osób; 

wtedy każdy 

gracz włada 

swoim pań-

stwem-mia-

stem), wpi-

sujemy imię, 

płeć i stopień 

trudności (od 

barona do 

króla).

Przykład klasyki wśród strategicznych 

handlówek. Tu nie są potrzebne wo-

dotryski, piękne krajobrazy i płynna 

animacja (choć, jak wspomniałem 

we wstępie, wersja na Amigę jest 

naprawdę na przyzwoitym poziomie 

graficznym; nawet wersja na PC wy-

pada przy niej kiepsko). Tu liczy się 

trafność wklepywanych z klawiatury 

decyzji.

Jeśli chodzi o stronę dźwiękową, gra 

jest raczej milcząca. Przywita nas 

klasycznie brzmiący moduł na stro-

nie tytułowej, a potem słychać już 

tylko klikanie wyborów i zatwiedzeń 

decyzji. Nie ma się co rozpisywać 

na ten temat. W tego typu rozgryw-

ce hucznie brzmiące kawałki tylko 

by rozpraszały.

Nie śmiem oceniać gry, która jest 

starsza ode mnie (wersja na Przy-

jaciółkę ukazała się, kiedy miałem 

kilka lat). Tak czy siak, rewelacja dla 

fanów gatunku siedzących godzi-

nami przed monitorem, podejmują-

cych ważne decyzje przez wprowa-

dzanie danych i śledzenie statystyk. 

Jako ciekawostkę podam, że 

w sieci można znaleźć wersję dzia-

łającą w przeglądarce internetowej 

(tylko na PC). Przynajmniej można 

zobaczyć, jak Amiga rozkłada na 

łopatki „niebieskiego kolegę”.

SANTA PARAVIA  
AND FIUMACCIO

Wydawca: Keypunch, Star-
Soft, TDC
Rok wydania: 1978-1988
Platforma: PET, C64/128, 
m68k OCS
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Wiadomości o naszych sukcesach szybko się rozchodzą. 

Wkrótce z rąk gubernatora otrzymuję awans do rangi ka-

pitana wraz z przydziałem 250 akrów ziemi i zaproszeniem 

jego córki do uczestnictwa w wieczornym balu. Taniec 

nigdy nie był moją mocną stroną, więc o większym ro-

mansie nie mogło być mowy, ale porażkę rekompensuję 

sobie w stoczni, gdzie nasza łajba zyskuje nowe, odlane 

z czystego brązu działa (Bronze Cannons), i u kupca, 

gdzie spieniężam cały dotychczasowy łup.

W kolejnych tygodniach kierujemy się w stronę francu-

skiego Montserrat, gdzie po raz ostatni widziano galeon 

„La Gariota” przewożący żołd dla armii hiszpańskiej. 

Po drodze, przepływając obok skąpanej w karaibskim 

słońcu osady Felicidad Nuevo, przejmujemy przewożącą 

zboże francuską brygantynę (Brygantine) oraz angielski 

frachtowiec (Merchantman) z transportem przypraw dla 

St. Kitts. Podczas krótkiego odpoczynku na terenie misji 

jezuickiej Santa Isadora od miejscowego opata dowia-

duję się, że pirat L’Olonnais posiada informacje o mojej 

K
apitanem zostaję przez przypadek: na statku 

płynącym z Amsterdamu wybucha bunt, a ja, od 

małego szkolony we władaniu szpadą, własnoręcz-

nie pokonuję bezlitosnego dowódcę. Przejmuję wysłu-

żony slup (sloop) i wraz z czterdziestką moich towarzyszy 

melduję się w St. Martin – stolicy Republiki Zjednoczonych 

Prowincji Niderlandzkich. Miasto tętni życiem, a od gu-

bernatora dowiaduję się, że nasza ojczyzna jest w stanie 

wojny z Hiszpanią. Kwitnie handel cukrem i towarami 

luksusowymi, a tawerny pełne są ludzi, opowieści i plotek 

o wydarzeniach poważnych i tych trochę mniej. Rekrutu-

ję 26 marynarzy, od tajemniczego jegomościa odkupuję 

kawałek mapy wskazującej miejsce ukrycia skarbu pirata 

Jeana Lafitte, od barmana dowiaduję się o zachwyca-

jącej wdziękami córce gubernatora, a od barmanki – 

o uzdolnionym stolarzu płynącym na pokładzie angiel-

skiej jednostki „Fortune” zmierzającej do San Juan.

Wyruszamy w morze i już po kilku dniach natrafiamy na 

pierwszą ofiarę: hiszpański żaglowiec (Coastal Barque) 

„Barcelona”, zbyt wolny, aby był dla nas jakimikolwiek 

zagrożeniem. Załoga poddaje się bez walki, a my rekwi-

rujemy złoto, wyżywienie, przyprawy i aż 37 ton cukru. 

Pierwszą poważną bitwę staczamy z wyposażonym w 10 

dział galeonem handlowym (Trade Galleon) „Nuestra 

Senora de Cabo”, płynącym w kierunku Santo Domin-

go. W długiej bitwie tracimy kilkunastu piratów, ale po 

abordażu gromimy wroga i przejmujemy statek wraz 

z całym towarem. W następnych dniach wpływamy do 

archipelagu Małych Antyli, gdzie zastawiamy zasadzkę 

na płynący pod angielską banderą królewski slup (Royal 

Sloop) „Fortune”. Po krótkiej potyczce przejmujemy sta-

tek wraz z wartościową częścią załogi.

Felieton: Tomxx

Gdy w 1660 roku przybyłem do St. Martin, nad Karaibami wciąż unosił się duch Sir 
Francisa Drake’a. W portach angielskich miast śpiewano na jego cześć chwalebne 
pieśni, a w tych hiszpańskich określano go mianem zbrodniarza i łajdaka. Takich jak 
on nazywano kaprami, bukanierami, łowcami przygód. Lub po prostu piratami. Wielu 
z nas - przybyłych do Nowego Świata w połowie XVII wieku, młodych i żądnych przy-
gód Europejczyków – chciało pójść w ich ślady i zaistnieć w legendach. Żyć pełnią 
życia, szybko i niebezpiecznie. Nie sądziłem, że stanę się jednym z nich...
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zaginionej przed 10 laty siostrze! Szczęśliwie nasze drogi 

schodzą się już dwa tygodnie później przy Martynice (po 

brawurowym ataku zatapiamy statek pirata, a od niego 

samego dowiadujemy się, że siostra jest bezpieczna 

i przebywa w okolicach Trinidadu).

W przyjaznym nam Curacao zaopatrujemy nasz statek 

w pociski łańcuchowe (Chain-shot), które w sprawnych 

rękach zamieniają wrogie żagle w podarte przeście-

radła. Prawdziwym przełomem w naszych awanturni-

czych podróżach jest jednak luty 1621 roku: najpierw 

na zachód od Margarity, w pobliżu aktywnego gejzeru 

i starej azteckiej świątyni, odnajdujemy długo skrywany 

skarb Jeana Lafitte, a następnie stajemy do walki z „La 

Gariotą” i eskortującą ją fregatą „Conde de Regla”. 

Jednoczesna walka przeciwko dwóm potężnym okrętom 

wymaga sporej umiejętności manewrowania, ale nasz 

ulepszony slup w rękach zaprawionej w bojach załogi po 

raz kolejny staje na wysokości zadania. Późnym wieczo-

rem, już przy zapadającym zmroku, na dno idzie „Conde 

de Regla”, a 86 naszych piratów przeprowadza zuchwa-

ły abordaż na liczniejszą załogę wypełnionego złotem 

galeonu. Mierzę się z hiszpańskim kapitanem, a po zwy-

cięstwie rekwiruję 4 tysiące sztuk złota przeznaczonego 

na wypłatę dla hiszpańskiej armii.

Podróż kończy się tam, gdzie się zaczęła. Gubernator 

St. Martin zapewnia mnie, że kolejne sukcesy w imię Re-

publiki Niderlandzkiej nie uszły uwadze króla i w ramach 

podziękowania promuje mnie do rangi majora. Wraz 

z załogą dzielimy okazałe łupy, a ja zachowuję nasz nie-

zrównany statek i spory procent zrabowanego kapitału. 

Osiadam na lądzie, gdzie leniwie i w dostatku upływają 

kolejne miesiące mojego życia. Czuję się jednak młodo, 

zdrowie dopisuje, a energia rozpiera. Po kilku miesiącach 

zbieram więc najbliższych towarzyszy i postanawiamy 

jeszcze raz ruszyć w morze. W poszukiwaniu członków 

rodziny, zaginionych miast, po fortunę, romanse i sławę 

najgroźniejszego pirata na Karaibach!
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PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

30 LAT SERII

T
akim to właśnie awanturni-

czo-militarno-ekonomicznym 

życiem pirata dane jest nam 

cieszyć się już od 30 lat… Kultowa 

saga Sida Meiera odcisnęła swoje 

piętno w popkulturze, a każda 

z 3 odsłon gry: oryginalna Pirates! 

(1987), Pirates! Gold (1993) i Sid 

Meier’s Pirates! Live the Life (2004) 

do dnia dzisiejszego posiada grono 

entuzjastów.

Oryginalna odsłona serii z kilku 

względów była grą przełomową. 

Po pierwsze, było to debiutanckie 

podejście Sida Meiera do gier 

strategicznych, co po latach prze-

łożyło się na wykształcenie kulto-

wych produkcji z serii Tycoon czy 

Civilization, czyli rozbudowanych 

gier łączących w sobie wątki strate-

giczne, symulacyjne, ekonomicz-

ne i militarne. Przed piratami Sid 

tworzył głównie militarne symulatory 

(F-15 Strike Eagle, Gunship, Silent 

Service i inne), które jednak przy 

ówczesnych możliwościach obli-

czeniowych nie dawały ambitnemu 

twórcy większych szans na sukces.

Po drugie, otrzymaliśmy w 1987 

roku namiastkę otwartego świata: 

wydarzenia generowane były pro-

ceduralnie, a fabuła rozwijana na 

podstawie decyzji gracza. Właśnie 

ta dowolność, możliwość pchnię-

cia akcji w dowolnym kierunku, 

wykonania tego, na co w danej 

chwili miało się ochotę, świadczyła 

o unikalności tej gry.

Po trzecie, jak wspominał w jednym 

z wywiadów sam twórca, Pirates! 

inspirowany był fabułą filmową, 

a to z kolei implikowało złożoność 

gry. W połowie lat 80. gry charak-

teryzowały się względną prostotą 

i liniowością akcji, a ambitni twórcy 

gier komputerowych nie mieli w za-

sadzie na czym się wzorować. Brak 

wykształconego gatunku i względ-

ny brak wzorców do naśladowania 

umożliwiły pozbycie się „ciężaru 

niemożliwości” – twórcy złożonych 

rozwiązań nie znali ograniczeń, nie 

wiedzieli jeszcze, czego zrobić nie 

można. I z tego właśnie zrodził się 

tak ambitny projekt – nie można 

było zobrazować życia pirata, 

wokół którego skupiała się cała 

fabuła opowieści, bez odkrywania 

nowych lądów, efektownych po-

jedynków, a także szeregu wąt-

ków ekonomicznych, militarnych 

i politycznych. Wszystko to musiało 

się znaleźć w grze komputerowej 

i przyczyniło się do stworzenia tak 

bardzo rozbudowanego produktu.

Po czwarte, w grze mamy do czy-

nienia ze świetnie odwzorowanym 

tłem historycznym: każda z sze-

ściu startowych er odzwierciedla 

aktualną sytuację polityczną na 

Karaibach i zasadniczo różni się od 

siebie w kwestii obecności różnych 

nacji i jej aktualnej siły w regio-

nie, wykorzystywanych okrętów, 

tworzących się miast. Przykładowo: 

miasta „pojawiają się” w rozgryw-

ce w określonych momentach na 

podstawie dat, w których rze-

czywiście były budowane. Mapa 

rozgrywki różni się więc między 

erami, co z kolei skłoniło twórców 

do dodawania do oryginalnego 

opakowania gry fizycznej mapy Ka-

raibów, na której oznaczono miasta 

wraz z datami ich powstawania.

Po piąte, gra zawładnęła umysłami 

graczy. Oczywiście że gracze byli 

wówczas zdecydowanie mniej 

wymagający i zadowalali się dwu-

wymiarowym obrazem złożonym 

z kilkuset pikseli. Ale ten produkt był 

jakby z innej epoki – gra przenosiła 

nas w magiczny świat, wpływała 

na wyobraźnię, uwalniała umysły. 

W moim przypadku była to pierw-

sza produkcja, która nie pozwalała 

mi spokojnie przesypiać nocy. Bu-

dziłem się szarym świtem i włącza-

łem komodorka, aby kontynuować 

swoją przygodę i rozwijać postać 

głównego bohatera. Było to wielkie 

osiągnięcie w czasach prostych 

platformówek, w których bohate-

rom nie nadawano żadnych cech.

Pierwsze dwie odsłony gry pod 

względem fabuły i zastosowanych 

rozwiązań właściwie nie różnią się 

od siebie. Wydana 6 lat później 

wersja Gold charakteryzuje się 

lepszą grafiką i pewnymi ulepsze-

niami w sterowaniu i interfejsie, ale 

to w gruncie rzeczy wciąż ta sama 

gra. Obydwie wersje zachwyci-

ły nas swego czasu realizmem 

historycznym i każdy jeden element 

– najmniejsza ilustracja czy samplo-

wany utwór muzyczny – pogłębiały 

w nas uczucie autentycznego 

obcowania z wydarzeniami złotego 

wieku piractwa. Warto w tym 

miejscu również wspomnieć, że te 

same gry wydawane na większość 

ówczesnych platform 8- i 16-bi-

towych, różniły się także między 

sobą. Przykładowo, w wersjach 

8-bitowych statek był zawsze 

wyśrodkowany, a ekran przewijał 

się wraz z jego ruchem, natomiast 

na Amidze zmiana ekranu następo-

wała po dotarciu do jego krawędzi. 

Mimo tego to właśnie wersja na 

klasyczne Amigi, z całkowicie nową 

grafiką i dźwiękiem, uważana jest 

za najlepszą odsłonę wersji orygi-

nalnej. Również w grze z 1993 roku 

na duży plus wyróżnia się jej wy-

danie na Amigę CD32 (i na Segę 

Genesis, bo była to ta sama wersja) 

– gra działała płynnie, grafika była 

śliczna, przerywniki animowane, 

a interfejs miał w sobie coś z filmu 

odtwarzanego na TV (zrezygnowa-

no z obsługi myszki).

Z drugiej strony wersja Gold była 

grą niedopracowaną. Błędy były 

na porządku dziennym, a gra czę-

sto się zawieszała, stąd spore grono 

wielbicieli gatunku pozostało przy 

oryginalnej wersji.
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REZUREKCJA

Na trzecią odsłonę serii musieliśmy 

czekać aż 11 lat, ale czekać było 

warto. Wydana w 2004 roku przez 

Firaxis (bezpośredniego spadkobier-

cę MicroProse) pod czujnym okiem 

samego Sida Meiera gra, stworzona 

jest już na w pełni trójwymiarowym 

silniku. W stosunku do poprzedników 

charakteryzuje się kilkoma nowymi 

rozwiązaniami i udoskonaleniami. 

Zanim jednak skupię się na uspraw-

nieniach, muszę nadmienić, że dla 

mnie najważniejszym atutem gry 

jest fakt, że … to wciąż ta sama, 

uwielbiana w dzieciństwie zabawa 

w piratów! Mimo nowych technolo-

gii i rewolucyjnych rozwiązań rodem 

z XXI wieku, produkcja zachowała 

ducha pierwowzorów. To coś 

podobnego jak w przypadku 

wydania Starcrafta 2, gdzie Blizzard 

przede wszystkim starał się nie 

popsuć grywalności jedynki, a 

dopiero potem wprowadzać nowe 

rozwiązania.

Chociaż nowych rozwiązań jest cał-

kiem sporo, w dużej mierze odbie-

ram je pozytywnie. Przede wszystkim 

kontakt z innymi statkami nie jest już 

sprawą losową, ponieważ gra wy-

świetla nam już wszystkie jednostki, 

koło których przepływamy. Dopra-

cowano sposób ataku na miasta 

od strony lądu, gdzie zastosowano 

podział na tury, wpływ terenu na 

charakterystykę jednostek i mo-

rale drużyny, znacząco rozwijając 

tym samym aspekt strategiczny. 

Dodano fabułę zemsty rodzinnej, 

gdzie kolejno walczymy z piratami 

i odnajdujemy zaginionych człon-

ków rodziny. Całkowicie zmieniono 

sposób prowadzenia pojedynków 

na szpady, który bazuje teraz na 

zręczności i szybkości w wybieraniu 

odpowiednich ruchów bohatera. 

Dodano całkiem spore możliwości 

ulepszeń, zarówno tych związanych 

z kierowanym przez nas okrętem, 

naszą załogą, jak i bohaterem. 

Wprowadzono zmiany w mechani-

ce szukania skarbów, która bazuje 

teraz na wykorzystaniu punktów 

orientacyjnych na mapie. Dodano 

możliwość bombardowania miast 

oraz zupełnie nowy sposób „wślizgi-

wania się" do nieprzychylnych nam 

osad. Obiektywnie trzeba przyznać, 

że gra działa płynnie i nie straciła 

nic ze swojej oryginalnej miodności, 

a zawarta w grze Pirate-O-Pe-

dia, czyli encyklopedia niuansów 

piractwa, to już swoiste mistrzostwo 

świata!

A co zepsuto? Nie bardzo przy-

padła mi do gustu nowa szata 

graficzna: wersje poprzednie były 

na tyle rzeczywiste, na ile pozwalały 

im ówczesne możliwości graficzne, 

natomiast tutaj grafika bardziej 

przypomina wyprawę do Disneylan-

du: jest bajkowa, kreskówkowa, jak-

by stworzona dla dzieci. To kwestia 

subiektywna, ale dla mnie traci na 

tym realizm samej rozgrywki (zresztą 

podobne odczucia towarzyszyły mi 

po przejściu z Civilization V na VI). 

Irytować mogą również dodatkowe 

mini-gry, które odciągają nas od sa-

mej fabuły, np. potańcówki z córką 

gubernatora, gdzie musimy tańczyć 

tak, jak wskaże nam nasza piękna 

kreskówkowa panieneczka.

To są jednak szczegóły, najważniej-

sze, że Sid Meier’s Pirates! Live the 

Life trzyma solidny poziom i że przez 

społeczność fanów serii uważana 

 ▼ Porównanie opraw graficznych gry Pirates! (1987) w wersjach na różne platformy (źródło: http://frgcb.blogspot.ie). Górny rząd, od lewej:                                        
Commodore 64, Amstrad CPC, Apple //GS, Atari ST. Dolny rząd, od lewej: DOS, Apple II, NES, Commodore Amiga, Macintosh.

jest za pełnoprawnego następcę 

kultowych już gier z przeszłości.

Grę możecie za grosze wyrwać na 

częstych na Steamie promocjach. 

Gorąco polecam!

 ▼ Instrukcja dołączana do wersji oryginalnej była 
dziełem samym w sobie, pełnym historycznych 
informacji i pięknych ręcznych rysunków...
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Recenzja: Bob8bit

P
ewnego dnia, podczas 

spokojnego obiadu, król An-

goulafre zaczął zachowywać 

się jak szaleniec. Jego krzyki, jęki 

oraz niespokojne ruchy nastraszyły 

osoby z jego najbliższego otocze-

nia. Do pomocy zostaje wezwa-

nych trzech dzielnych goblinów, 

którzy przyjmują zadanie odnale-

zienia składników pozwalających 

na uzdrowienie władcy. Gobliiins 

to gra przygodowa, co oznacza, 

że droga do celu wypełniona 

będzie zagadkami. Do grupy 

oddanej pod kontrolę gracza 

należą: Oups – ten 

mądry, Ignatius – 

czarodziej oraz 

Asgard – siłacz. 

Każdy goblin 

posiada bardzo 

wąską specjaliza-

cję, co oznacza, że tyl-

ko pierwszy z wymienionych ma 

na tyle rozumu, aby używać 

podniesionych przedmiotów. 

Pozostali dwaj, co łatwe 

do przewidzenia, potrafią 

pomóc za pośred-

nictwem mięśni lub 

magii. Spora część 

zagadek będzie wy-

magała umiejętno-

ści doprowadzenia 

grupy do wzajemnej 

współpracy.

Cała trójka czę-

sto się uśmiecha, 

a gracz powinien 

razem z nimi. Zwłasz-

cza gdy ten popeł-

nia błędy. Większość 

tego typu sytuacji okraszona jest 

radosnymi animacjami ukazujący-

mi nie tylko porażkę lub cierpienie, 

ale również radość na twarzach 

współtowarzyszy. Przecież nic tak 

nie cieszy, jak krzywda bliźniego! 

Czasem warto wpakować gobliny 

w tarapaty, aby zobaczyć, co 

Pierre Gilhodes – odpowiedzialny 

za oprawę graficzną – zaplanował 

w danej sytuacji. Popełnianie błę-

dów, pomimo humorystycznego 

przedstawienia, nie pozostaje bez 

Wszystko na tym świecie ma jakiś początek. W 1991 roku firma Coctel Vision wyproduko-
wała grę Gobliiins. Nikt wówczas nie podejrzewał, że jest to pierwszy epizod z serii, która 
w ciągu prawie 20 lat doczeka się trzech kontynuacji. Czas rzucić okiem na pierwszego 
przedstawiciela tej sagi.

wpływu na bohaterów – każda 

negatywna sytuacja powoduje 

zmniejszenie poziomu energii pro-

wadzonej przez gracza drużyny, 

a gdy pasek zmniejszy się do zera, 

nastąpi koniec gry. Przed rozpo-

częciem eksperymentów warto 

mieć na uwadze, że energię stra-

cić łatwo, a miejsca pozwalające 

na uleczenie kompanii występują 

rzadko. Oczywiście istnieje możli-

wość dotarcia do pozytywnego 

zakończenia bez utraty piksela ze 

wspomnianego paska.

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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Recenzja: Bob8bit

Gra przygodowa to jednak nie 

tylko śmichy-chichy, ale przede 

wszystkim zagadki. W tym miejscu 

pojawia się kilka drobnych pro-

blemów. Pierwszy z nich to brak 

wskazówek odnośnie celu, jaki 

gracz ma do osiągnięcia na kon-

kretnym ekranie. Po drugie, Go-

bliiins to gra z czasów, gdy autorzy 

pozwalali sobie na wymyślanie 

łamigłówek wykraczających poza 

logiczne rozumowanie. W związku 

z powyższym, na gracza spada 

dość żmudne zajęcie próbowania 

wszystkich możliwości do skutku. 

Zmniejszający się z każdym nie-

powodzeniem pasek życia trzech 

bohaterów oraz brak oznaczenia 

miejsc aktywnych potrafią zaleźć 

za skórę, gdy w pewnej chwili 

nastąpi zacięcie.

Gobliiins nie oferuje możliwości za-

pisania stanu gry w dzisiejszym ro-

zumieniu. Po ukończeniu każdego 

kolejnego ekranu gracz otrzymuje 

kod, który musi sobie zapisać. Bio-

rąc pod uwagę, że generowane 

przez komputer kody zawierają 

informacje o ilości posiadanej 

w danej chwili energii życiowej, 

można uznać, że zapis gry jednak 

istnieje, ale w wersji analogowej – 

czyli ołówkiem w notesie. Chcąc 

mieć zawsze dostęp do kom-

pletu ekranów, należy przygoto-

wać miejsce na 21 kodów (do 

pierwszego poziomu kod nie jest 

potrzebny).

Co się tyczy grafiki – jest czytelna 

i kolorowa. Techniczną cieka-

wostką jest to, że autorzy najwy-

raźniej uznali, iż myszka nie jest 

standardowym wyposażeniem 

komputera, bowiem z powo-

dzeniem można obsługiwać grę 

wykorzystując wyłącznie klawia-

turę. Być może wiąże się to z tym, 

że przygodówka o pociesznych 

goblinach ukazała się nie tylko na 

Amigę, ale także na PC, Atari ST 

czy Mac OS.

Podsumowując: pomimo dość 

wysokiego poziomu trudności Go-

bliiins potrafi zapewnić graczowi 

porcję rozrywki. Jeżeli obawiasz się 

trudnych zagadek, pamiętaj, że 

zawsze można po prostu pośmiać 

się ze stworków na ekranie.

8 6 7

Wydawca: Coktel Vision, 
Sierra On-Line
Rok wydania: 1992
Platforma: Amiga i inne

GOBLIIINS

Intro
Hitem samym w sobie jest już 2,5-minutowe intro 
wprowadzające nas do gry, a poziom zapre-
zentowanego absurdu przebija kamienny sufit 
zamku, w którym toczy się jego akcja. W każ-
dym razie mamy tu sporą dawkę czarnego hu-
moru, ale również tajemnicę związaną z lalką 
voodoo, za pomocą której ktoś w perfidny spo-
sób pastwi się nad królem. Z misją rozwikłania 
tajemnicy wyruszają właśnie nasze trzy przyja-
zne gobliny, a nam, oglądającym to intro po 
latach, aż łezka może się  w oku zakręcić, bo 
teraz takich intro już się nie tworzy... 

 ▼Okładka oryginalnych Gobliiins-ów w wersji na Amigę.
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Tutorial: Krzysztof Odachowski

Zapewne wielu z Was zastanawiało się nieraz, jak uzyskać najlepszą możliwą jakość obrazu ze 
swojego Commodore 64. Sposobów podłączeń jest kilka; rzecz jasna wszystko zależy od tego, 
jakie gniazda posiadacie w swoim telewizorze/monitorze.

O
czywiście najgorszą jakość obrazu uzyskamy, 

podłączając naszego kochanego C64 przez 

zwykły kabel RF i modulator do gniazda anteno-

wego w TV. Nie chodzi jednak o uzyskanie najgorszego 

obrazu, lecz najlepszego, więc ten sposób przemilczę.

Kolejną opcją jest skorzystanie z wyjścia monitorowego 

w naszym C64 i podłączenie do monitora przez sygnał 

composite. Sygnał ten jest wyprowadzony na pinie nr 4 

wyjścia VIDEO i zawiera połączone sygnały koloru i ja-

sności obrazu generowanego przez Commodore. Jego 

jakość jest o niebo lepsza niż standardowego połącze-

nia RF, jednak nie jest to do końca to, co tygrysy lubią 

najbardziej.

Poniżej przedstawiam rozpiskę sygnałów gniazda VIDEO 

w naszym komputerze. Należy tutaj dodać, że pierwsze 

modele C64 miały gniazdo VIDEO w standardzie DIN-5 

(nie ma na nim wyprowadzonego sygnału chrominancji), 

zaś późniejsze – DIN-8.

Obr. 1. Porównanie gniazd: 5-pinowe (po lewej) i 8-pino-

we (po prawej):

Tab. 1. Rodzaje sygnału przekazywane poprzez poszcze-

gólne piny:

PIN Sygnał

1 Luma (jasność)

2 GND (masa)

3 Audio Out

4 Video Out (composite)

5 Audio In

6 Chroma (kolor)

7 –

8 +5VDC lub –

Oczywiście możemy także skorzystać z wszelkiej maści 

konwerterów dostępnych na rynku, dzięki którym podłą-

czymy naszego C64 do czegokolwiek chcemy, jednak 

w tym krótkim artykule chciałbym skupić się na jednym 

z najlepszych dostępnych rozwiązań, jakim jest S-Video.

S-Video (ang. separated video) to standard polegający 

na oddzieleniu sygnału luminancji od chrominancji, co 

pozwala na uzyskanie znacznie lepszej jakości obrazu 

niż przy composite. Sygnał fonii jest przesyłany osobnym 

przewodem.

S-Video możemy podłączyć do TV/monitora na dwa 

sposoby. Pierwszy to skorzystanie z wtyczki typu SCART, 

popularnie zwanej eurozłączem (w tym przypadku może-

my do niej podciągnąć również sygnał audio z naszego 

komputera), drugi zaś to typowy wtyk S-Video, czyli mini 

DIN-4, gdzie poza sygnałami luminancji i chrominancji 

dwa pozostałe piny to masa (co za tym idzie, nie podłą-

czymy przez niego fonii, więc trzeba ją podpiąć osobno).

Do wykonania kabla SCART będziemy potrzebowali 

sześciożyłowego ekranowanego kabla, opcjonalnego 

przełącznika (jeżeli chcemy przełączać sygnał z S-Video 

na composite), rezystora 330 ohm, wtyczki DIN-8 oraz 

wtyczki SCART.

SCART może przenosić kilka różnych sygnałów wideo, ale 

composite i S-Video znajdują się pinie nr 20. W związku 

z tym przełącznik jest potrzebny, aby móc przełączać się 

między nimi. Jeżeli kabel, który wykonujemy, ma mieć 

tylko S-Video, można pominąć przełącznik i połączenie 

z pinem nr 4 złącza video w C64. W przypadku, gdy 

nasz kabel ma obsługiwać jedynie composite, można 

pominąć połączenie z pinami 1 i 6 na złączu video oraz 

przełącznikiem.

Sygnały wychodzące z naszego C64 nie są oczywiście 

wolne od wad. Rezystor na sygnale chroma jest po-

trzebny, by polepszyć jakość sygnału na współczesnych 

telewizorach. Na niektórych typach telewizorów  po 

podłączeniu S-Video występuje efekt szachownicy oraz 

zbyt jaskrawe kolory. Jest to spowodowane najprawdo-

podobniej zbyt mocnym poziomem sygnału chroma. 

Niestety, sposób z rezystorem nie działa z każdym TV. 

Można więc nieco poeksperymentować z doborem 

wartości rezystora tak, by uzyskać najlepszy efekt. Innym 

czyli o wyższości S-Video nad wszystkim innym RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Jak uzyskac najlepszy obraz z C64`
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sposobem jest zastosowanie układu LumaFix, jednak jest 

to już temat na odrębny artykuł.

Drugim dość poważnym problemem jest dość duży szum 

sygnału audio. Można sobie z tym poradzić podłączając 

pin nr 5 złącza video (audio in) do pinu nr 2 (masa). Nie 

spodziewajcie się jednak cudów – szum i tak usłyszycie, 

gdyż jest on generowany przez układ VIC i obwód video. :)

Obr. 2. Schemat budowy kabla S-Video/composite -> 

SCART (z przełącznikiem):

Obr. 3. Schemat połączeń kabla S-Video -> mini DIN-4:

Obr. 4. Tak prezentuje się mój C64 z wyprowadzonym 

gniazdem S-Video poza obudowę:

Na zakończenie przedstawiam kilka obrazów dla porów-

nania jakości różnych połączeń:

1. COMPOSITE

2. S-VIDEO

3. S-VIDEO + REZYSTOR

Artykuł powstał z pomocą strony ilesj.wordpress.com. 
Wykorzystane zrzuty ekranu pochodzą ze strony:  
www.bigmech.com. 
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SID Adventures:

Wywiad: GeoAnas; Edycja: Tomxx; Tłumaczenie: Ari
Gaetano Chiummo

Gaetano! Witamy w K&A Plus! 
Przede wszystkim chciałbym 
powiedzieć, że to wielki zaszczyt 
gościć cię na naszych łamach! 
Powiedz nam, jak się nazywasz, 
skąd pochodzisz, ile masz lat, czym 
się teraz zajmujesz, czyli wszystkie 
te rzeczy o sobie, którymi chciałbyś 
się z nami podzielić...

Witajcie, jestem Gaetano Chium-

mo, mam 40 lat i mieszkam w Trani 

we Włoszech. Jestem doradcą 

biznesowym, jestem żonaty i mam 

córkę.

Czy posiadasz muzyczne wykształ-
cenie?

Nie, jestem typowym samoukiem 

i wciąż się uczę! Miałem zajęcia 

z muzyki w gimnazjum (w wieku 11-

13 lat) i tam uczyłem się grać na fle-

cie. W tym właśnie czasie, rodzice 

kupili mi i mojemu bratu keyboard, 

na którym tworzyliśmy swoje pierw-

sze bardzo proste piosenki; później, 

gdy mieliśmy po 17 lat, kupiliśmy 

gitarę, na której odtąd głównie 

komponowałem moje utwory.

Mimo iż jesteś na scenie C64 od 
niedawna, zdążyłeś już zaznaczyć 
swoją obecność wieloma świetnymi 
produkcjami. Mógłbyś przedstawić 
nam chronologicznie swoje najważ-
niejsze dokonania?

Myślę, że moją pierwszą produkcją 

na C64 była stworzona w SEUCK-u gra 

The Rocket Man. Została zrobiona 

specjalnie na Sideways SEUCK 

Compo w 2010 roku. W grze tej był 

wykorzystany mój pierwszy utwór 

SID skomponowany przy użyciu Go-

atTrackera, gdybym go wtedy nie 

tworzył na potrzeby tej gry, myślę, 

że nigdy nie zająłbym się kompono-

waniem muzyki SID!

Moim drugim kawałkiem był SEA 

Soft Loader, który był utworem 

odtwarzanym podczas ładowania 

się moich kolejnych SEUCK-owych 

gier. Pracowałem wtedy nad grą Il 

Mago, która podczas Standard SE-

UCK Compo 2010 zdobyła pierwszą 

nagrodę, co dało mi motywację 

do stworzenia do niej porządnego 

soundtracku. Narysowałem nawet 

piękny ekran ładowania i był to mój 

pierwszy rysunek zrobiony na C64!

W 2012 zacząłem pracę nad grą 

Sheer Earth Attack, która znów 

wygrała konkurs i dla niej również 

stworzyłem podkład muzyczny oraz 

ekran ładowania. Jakiś czas później 

na forum CSDb zauważyłem, że 

poszukują muzyków, którzy chcie-

liby wziąć udział w dwudziestych 

urodzinach Samar Productions. 

Czułem, że jestem gotowy skom-

ponować coś zupełnie innego od 

moich dotychczasowych utworów. 

Stworzyłem Acoustic Freedom 

i wysłałem ten utwór do Ramosa. 

Spodobało mu się i poprosił bym 

stworzył jeszcze jeden utworek. 

Przyjąłem wyzwanie i tak powstało 

Filtered Feelings. Pod koniec roku 

2013 Ramos zapytał mnie, czy nie 

chciałbym wstąpić do Samar Pro-

ductions. W jego głowie powstał już 

bowiem ambitny projekt stworzenia 

kolekcji muzycznej w formacie 3SID 

i poprosił mnie o skompoowanie 

kilku kawałków. Prawie 3 miesiące 

zajęła mi praca nad tą kolekcją, 

a znalazły się w niej: A Walk in the 

Countryside, New Adventure, SID 

Power Ballad, Waterfall oraz Arca-

de Memories.

W lutym 2014 wziąłem udział w Fore-

ver Party compo ale z kawałkiem 

The Challenge skończyłem prawie 

na ostatnim miejscu! W 2016 na 

Non Standard Time Signature Com-

po z utworem Starting Over zająłem 

6. miejsce (na 20). Stworzyłem też 

kolejną kolekcję 3Sid zawierającą 

utwory Happy New Wave, Ramos 

2016 i Hope, zrobiłem to by uczcić 

pamięć o Ramosie. W tym roku 

wraz z moim bratem pracowałem 

też nad trzema utworami do Planet 

Golf świetnej gry, której autorem 

jest Antonio Savona. Stworzyłem też 

muzykę do Beholder autorstwa no-

wej na rynku grupy MP Productions.

Mógłbyś wymienić swoje najwięk-
sze inspiracje muzyczne, zarówno 
te aktualne, jak i z przeszłości?

Z przeszłości: Martin Galway, Rob 

Hubbard, Ben Daglish, Mark Cook-

sey, Fred Gray, Wally Beben, bracia 

Follin, Neil Baldwin, Neil Brennan, 

Chris Huelsbeck, Jonathan Dunn, 

Matthew Cannon, Maniacs of Noise 

i Vibrants (szczególnie Drax,  

JCH i Laxity). A z obecnie tworzą-

cych: Lft, Jammer, Lman, Aldo 

Chiummo…

Wciąż dobrze pamiętam moją reakcję (i opad szczęki) 
na widok New Horizons, pierwszej w historii kolekcji muzy-
ki 3SID wyprodukowanej przez Samar Productions w 2014 
roku. Dobrze wiedziałem, że istnieje coś takiego jak 2SID, 
wszystkie moje komodorki korzystały z tego wspaniałego 
rozszerzenia, ale 3SID? To chyba jakaś magia! Nadszedł 
czas, aby przedstawić wam Gaetano, człowieka, który 

pchnął format XSID poza granice stereofonii, postać odpowiedzialną za doprowadza-
nie nas swoimi utworami do „muzycznego orgazmu”!
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Co skłoniło cię do wstąpienia na 
scenę C64?

Hmm, w sumie nie wiedziałem za 

bardzo o istnieniu sceny, dopóki Ra-

mos nie poprosił mnie o przyłącze-

nie się do Samar Productions pod 

koniec 2013 roku. Nie jestem może 

bardzo aktywny, ale podoba mi się 

bycie częścią tej grupy. W zasadzie, 

w jakiś tam sposób miałem kontakt 

ze sceną już w 1999 roku, chociażby 

przez styczność z High Voltage SID 

Collection. To właśnie wtedy pozna-

łem Jana Harriesa, nadal aktywne-

go scenowca i mojego dobrego 

przyjaciela.

Hokuto Force i Samar Productions to 
dwie wspaniałe grupy na aktualnej 
scenie C64. Z pewnością docenili 
twój talent i dążenie do perfekcji. 
Kiedy i jak się to stało?

Jeśli chodzi o Samar Productions to 

myślę, że Ramosowi po prostu po-

dobała się moja muzyka i dlatego 

zaproponował wstąpienie do grupy. 

Jestem mu za to bardzo wdzięczny, 

bo dał mi szansę zaistnieć na sce-

nie, uwierzył w mój talent i nakłonił 

do uczestniczenia w tak ambitnym 

projekcie, jakim był 3SID collection.

Hokuto Force pojawiło się na mojej 

drodze nieco później. To włoska 

grupa, więc nasza interakcja była 

rzeczą naturalną. Szczególnie 

Enrico Sturaro polubił moją muzykę 

i stwierdził, że grupie przyda się nie-

co włoskiego muzycznego smaczku.

Byłeś szczególnie zaangażowany 
w tworzenie wspaniałych kolekcji 
3SID. Chciałbym ci za to osobiście 
podziękować! Jesteś chyba pierw-
szym muzykiem, który wypuścił ko-
lekcję na 3 chipy SID, nieprawdaż?

Zgadza się! Gdy Ramos poprosił 

mnie o skomponowanie muzyki 

do pierwszej w historii kolekcji 3SID, 

czułem się zaszczycony i równo-

cześnie lekko wystraszony! To było 

wielkie wyzwanie, bo czułem też 

presję bycia nowym członkiem jed-

nej z najlepszych grup na scenie… 

Ramos był świetnym liderem, po-

trafił wydobyć z ludzi to, co w nich 

najlepsze. Zawsze służył pomocą, 

dawał cenne rady i wskazówki. 

Początki były trudne, bo nie było 

żadnych narzędzi do tworzenia 

muzyki na 3 chipy. Wpadliśmy więc 

na pomysł by najpierw zrobić dwa 

SID-y w GoatTrackerze w formacie 

2SID, następnie dodać kolejny 

utwór w standardowym GoatTrac-

kerze, a na końcu programistycznie 

je połączyć (nasz koder, Don Kicho-

te, stworzyłby program scalający te 

dwa pliki). Problem polegał na tym, 

że GoatTracker w wersji 2SID nie 

obsługiwał pewnych konkretnych 

ustawień filtrów. Wtedy właśnie po-

stanowiłem, że będę komponował 

każdego SID-a osobno.

New Horizons (2014) poprzedzone 
Enchanted Forest i Edelin Tales 
Theme (2015)… Co za orgazm dla 
uszu! Co było dla ciebie inspiracją 
do stworzenia tych arcydzieł?

Enchanted Forest i Edelin Tales 

Theme zostały skomponowane 

przez Joachima Wijnhovena, na 

potrzeby gry PC pt. Edelin Tales; Jo-

achim poprosił mnie później o stwo-

rzenie wersji 3SID tych utworów, a ja 

się tego podjąłem! Brzmienie jest 

bardzo podobne do orginalnych 

kawałków, w zasadzie więc 85% 

pracy to wkład Joachima.

Co do New Horizons, to pierwszym 

utworem był New Adventures, który 

powstał głównie na gitarze, potem 

szybka aranżacja w Psycle i próba 

wyciśnięcia na maksa możliwości 3 

SID-ów, z których każdemu przypisa-

łem inną funkcję. Pierwszy odpowia-

dał za akordy, drugi za instrumenty 

i basy, a trzeci za perkusje.

Oprócz tego zawsze chciałem 

sprawdzać się w różnych gatun-

kach i stylach muzycznych, dlatego 

drugi utwór (A Walk in the Coun-

tryside) był bardziej “akustyczny”. 

Użyłem tu tylko i wyłącznie gitary. 

SID Power Ballad był kolejnym 

gitarowym kawałkiem, ale tym 

razem stylizowanym na balladę z lat 

80-tych! Inspirację czerpałem z kla-

sycznych emocjonalnych ballad 

w wykonaniu Roxette, Scorpions, 

Bon Jovi…

Nie miałem kompletnie pomysłu na 

czwarty utwór i tu z pomocą przy-

szedł Ramos, który podpowiedział 

mi, że powinien on brzmieć w stylu 

Cyborg Jeff. Podesłał mi trochę 

muzyki w tym klimacie i starałem 

się stworzyć coś podobnego. 

Całość powstała w Psycle i miała 

dość ciekawe brzmienie. Ramos 

poprosił mnie, abym użył instru-

mentów brzmiących z podwójną 

prędkością, a nigdy wcześniej 

tego nie próbowałem! Musiałem 

trochę poeksperymentować zanim 

uzyskałem zadowalające wyniki...

Czy naprawdę konieczne jest usta-
lanie standardów jak powinien być 
odtwarzany konkretny stereofo-
niczny SID?

Osobiście chciałbym aby każdy 

z trzech SID-ów z mojej pierwszej 

kolekcji był utworem monofonicz-

nym. Uniknąłbym wtedy trudnych 

wyborów, przykładowo – którą 

sekcję puścić na lewy kanał, którą 

na prawy, a która ma być odtwo-

rzona na kanale centralnym. Jest 

to bardzo istotna kwestia i jest ona 

ściśle powiązana z charakterem 

każdego z tych utworów: jeden 

zawiera akordy, drugi – perkusje, 

a trzeci to basy. W jednym z kawał-

ków z mojej drugiej kolekcji (Hope), 

próbowałem np. zasymulować 

efekt stereo. I chociaż uważam, że 

ogólnie przyjętym standardem od-

twarzania utworów 3SID w stereo 

powinien być ten zaimplemento-

wany w programie SID Wizard, to 

i tak twierdzę, że niektóre melo-

die zawsze będą brzmiały lepiej 

w mono...

Czy planujesz wypuścić jeszcze 
więcej tych znakomitych X-SIDów? 
Jakie są twoje plany na przy-
szłość? 

Wciąż pracuję nad soundtrackiem 

Edelin Tales z Joachimem Wijn-

hovenem i skomponowaliśmy już 

prawie całość. Jestem też zaanga-

żowany w produkcję dwóch gier, 

ale nie mogę na razie zdradzić do-

kładnych szczegółów. Jedna z nich 

to Star Pilgrim, która zapowiada się 

na wielką grę, a postępy w jej two-

rzeniu możecie śledzić na profilu: 

https://www.facebook.com/starpil-

grimc64. Produkcją zajmuje się tzw. 

„Dream Team” włoskiej sceny 
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koderskiej: liderem projektu jest 

Ivan Venturi, twórca np. pochodzą-

cej z lat 80. gry F1 Manager i autor 

książki o włoskich grach wideo 

ery 8- i 16-bitowej, a do pracy 

zaprzęgnięto również najbardziej 

utalentowanych włoskich grafików 

i muzyków.

Gdybyś spośród wszystkich swoich 
produkcji miał wskazać jakieś ulu-
bione kawałki, to co byś wyróżnił?

Sea Soft Loader jest moją ulubioną 

i jedną z pierwszych moich produk-

cji. Mogłaby mieć lepiej wykonane 

sekcje instrumentalne, ale wtedy 

dopiero się uczyłem. To taki „old 

school” z wesołymi gitarowymi 

riffami, sporą dawką modulacji 

i całkiem przyjemną melodią.

Filtered Feelings jest utworem 

krótkim, ale pamiętam, że włożyłem 

w niego bardzo dużo pracy (myślę, 

że niektóre instrumenty mogłyby 

brzmieć nieco lepiej, zwłaszcza 

perkusja), powstał w większości na 

gitarze (po prostu kiedyś wziąłem 

gitarę, zacząłem grać i zapisywać 

melodię w notatniku!).

Wszystkie utwory z New Horizons, 
powstały łatwo i szybko, głównie 
dzięki cennym radom i wskazów-
kom Ramosa.

Summer Breeze jest również jednym 

z moich najlepszych kawałków. 

Stworzyłem go w Psycle i kosztował 

mnie trochę wysiłku. Tym razem 

próbowałem pracować dużo na 

instrumentach. Dużo czasu zabra-

ło mi skomponowanie właściwej 

melodii, chciałem by była idealna.

Bardzo lubię również History of 

Headaches. Stworzyłem go na 

Tape Loader Compo i chciałem by 

brzmiał jak Ocean Loaders Martina 

Galwaya. Nie użyłem tutaj w ogóle 

perkusji, ani efektu „multiplex”. Sko-

rzystałem za to z efektu echa, które 

nadało utworowi nieco głębi.

Czy mógłbyś wskazać jakieś „ka-
mienie milowe” w swojej dotych-
czasowej karierze?

Na chwilę obecną są dwa mo-

menty, z których jestem bardzo 

dumny. Pierwszym z nich jest 3SID 

collection. Byłem zaszczycony 

mogąc brać w tym udział i jestem 

bardzo zadowolony z ilości głosów 

oddanych na tę produkcję, z ilości 

pobrań i obejrzeń na YouTubie. 

Oczywiście bez ciężkiej pracy 

Isildura (grafika), Don Kichota (kod) 

i Ramosa (pomysłodawca i osoba 

czuwająca nad całością) nigdy 

nie doszłoby do ukazania się tego 

arcydzieła.

Drugim jest Planet Golf Sound-

track CD. W tej grze jest mnóstwo 

dobrej muzyki, nawet sam Antonio 

rozważał, czy powinna ona zostać 

wydana na osobnym CD i być 

dołączana do gry. Była to wielka 

niespodzianka dla mnie i mojego 

brata, to nasz pierwszy oficjalnie 

wydany album. :) 

Gdybyś miał teraz poeksperymen-
tować trochę przy tworzeniu nowej 
muzyki, jaką ścieżką podążyłbyś, 
aby najlepiej wyrazić swoje emocje? 

Lubię eksperymentować z dźwię-

kami. Najbardziej skupiam się na 

harmonii. Nie lubię korzystać z pre-

definiowanych, gotowych brzmień. 

Zawsze staram się tworzyć od zera, 

po swojemu. Jest bardzo trudno 

imitować dźwięki prawdziwych 

instrumentów na chipie SID, za-

zwyczaj więc próbuję łączyć dwie 

ścieżki (szczególnie w przypadku 

perkusji) i używam filtrów.

Jakie jest twoje ulubione narzędzie/
tracker? 

Moim ulubionym trackerem na PC 

jest Psycle, który pozwala na uży-

wanie zewnętrznych instrumentów 

VST. Gdy natomiast chodzi o kom-

ponowanie na SID-a, moim wybo-

rem jest zdecydowanie SID Wizard. 

Powstał z myślą o prawdziwym C64 

(choć ja korzystam z niego poprzez 

emulację) i posiada wiele interesu-

jących funkcji. Moją drugą opcją 

jest GoatTracker pod Windows. 

Jest nieco bardziej skomplikowany 

niż SID Wizard, ale jest to pierwszy 

tracker, na którym komponowałem 

muzykę SID-ową i jestem z niego 

zadowolony.

Rozumiem więc, że twoją codzien-
ną stacją roboczą jest jakiś potężny 
pecet, mam rację? Mógłbyś opisać 
typowy dzień pracy w swoim 
studio?

Dokładnie, tworzę muzykę SID na 

pececie. Ponieważ zazwyczaj nie 

mam zbyt wiele wolnego czasu, 

biorę gitarę i zaczynam grać, póź-

niej zapisuję to w notesie, powstaje 

z tego jakaś melodia. Kolejnym 

krokiem jest zapisanie tego w Psyc-

le. Potem bywa różnie, czasami 

konwertuję to z Psycle do SID 

Wizarda, a czasami tworzę aran-

żację bezpośrednio w tym drugim 

programie. 

Zapewne wiesz, że lubimy oglądać 
różne ciekawe zdjęcia ze studiów 
muzycznych. Czy podzieliłbyś się 
z nami jakimiś ciekawymi fotkami 
swojego sprzętu i warsztatu pracy? 

Mam nadzieję, że nie poczujecie 

się zawiedzeni, gdy okaże się, 

że moje „studio” składa się tylko 

z gitary, notesu i peceta. Tylko tego 

potrzebuję by tworzyć muzykę, 

chociaż przyznaję, że przydałby mi 

się jeszcze jakiś dobry syntezator 

i potężny wzmacniacz.

Czy prowadzisz jakiegoś bloga 
albo posiadasz profil na fb, na któ-
rym można się z tobą skontaktować 
albo posłuchać twoich utworów?

Założyłem kanał na YouTube („rain-

storm1977”), można tam posłuchać 

mojej muzyki. Jest również strona 

https://soundcloud.com/rain-

storm1977, na której można znaleźć 

moją twórczość. W sieci istnieje 

również strona mojego zespołu 

Mongra pod adresem: https://

www.reverbnation.com/mongra.

Wierzę, że Gaetano Chiummo 
jeszcze nie raz nas czymś zaskoczy 
i zadziwi! Mam rację?

Postaram się! ;)

48 Komoda & Amiga plus #9

jesień / zima 2017

C
O

M
M

O
D

O
R

E
W

Y
W

IA
D



Przejdź na naszą stronę
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Lumberjack
Autor: Don Rafito

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Mówi się, że w życiu nic nie zdarza się dwa razy. Historia ludzkości pokazała wie-
lokrotnie, że to powiedzenie to zwykła mrzonka. To dotyczy także gier i nie tylko 
na C64 oraz Amigę Klasyczną. Poza tym było wiele tytułów, które ukazywały się, 
czasem niemal jednocześnie, na obie te platformy. I podobnie jest w przypadku 
prezentowanej gry. Wersja na „Mydelniczkę” ujrzała światło dzienne w 2016 roku, 
po czym rok później ukazała się odsłona na „Przyjaciółkę”.

Z
łośliwi mogą powiedzieć; jakim 

prawem mieszam dwie różne 

gry w jednej recenzji? Tylko 

że to nie są dwie różne gry. Ten 

sam pomysł, ta sama fabuła, te 

same zasady i niemal ten sam tytuł. 

Różnice są tylko w wykonaniu i uza-

leżnione są od możliwości sprzęto-

wych. Zwyczajnie, zespół progra-

mistów tworząc wersję na Amigę, 

postanowił tytuł nieco urozmaicić, 

co poskutkowało tym, że stała się 

ona wydaniem komercyjnym do-

stępnym na AMIGA.net.pl.

Prostota sama w sobie. Tak można 

by podsumować tytuł, jeśli recenzja 

miałaby zawrzeć się w jednym tylko 

zdaniu. Mało powiedziane; przeno-

śne radzieckie konsolki LCD o wilku 

i zającu, z lat osiemdziesiątych wy-

dawały się bardziej skomplikowane.

Ale do rzeczy. Gracz wciela się 

w postać drwala, który staje oko 

w oko z ogromnym drzewem 

i przez całą rozgrywkę, próbuje je 

ściąć swoją siekierką, odcinając jej 

fragmenty. I żeby było ciekawiej, 

robi to od dołu. W miarę ćwiarto-

wania rośliny zbliżają się do niego 

ogromne gałęzie, które nasz sprytny 

pracuś musi omijać, skacząc przy 

ogromnym zielsku raz w lewą raz 

w prawą stronę. Kluczową sprawą 

w całym tym zamieszaniu jest czas, 

który płynie nieubłaganie. Drwal 

musi wyrżnąć jak najwięcej balików 

w jak najkrótszym czasie. Po drugie, 

im więcej kawałków wytnie, tym 

więcej czasu na wycinanie zyska. 

I koło się zamyka. Amigowa wersja, 

jak wspomniałem wyżej, została roz-

budowana o zestaw bonusów, któ-

re zawieszone na drzewie, zbliżają 

się do drwala wraz ze skracaniem 

pniaka. Ich charakter może suge-

rować, że jeśli naszemu bohaterowi 

uda się ściąć ten krzaczek, czeka 

go niezła impreza... Nic 

więcej nie zdradzę.

Strona graficzna jest prosta, 

czytelna i trochę monoton-

na. Niewiele się dzieje na 

ekranie, ale z drugiej strony, 

czego więcej spodziewać 

się po grze o takiej tematy-

ce. Tło lasu, konar ze spada-

jącymi gałęziami i skaczący 

od lewej do prawej chłopek 

z siekierką. Nie bez koze-

ry na pierwszym miejscu 

wymieniłem tło. Rozumiem 

ideologię tytułu, niemniej jednak le-

śne widoczki mogły być ciut lepsze. 

Nie mam na myśli, nie wiadomo 

jakich wodotrysków, ale zarówno 

w przypadku C64, jak i Amigi, wi-

dywałem równie proste, a bardziej 

urozmaicone graficznie gry.

Strona dźwiękowa to krótki i zapę-

tlony utworek w tle oraz brzdęk pra-

cującej siekiery. Liczyłem na troszkę 

więcej, przynajmniej odpalając 

wersję na Amigę. No trudno.

Taka sobie grafika, słabe udźwię-

kowienie, jedyne, co jest mocne 

w tym tytule to grywalność. I chyba 

tak miało być. Prosta, nieskompliko-

wana zręcznościówka, skupiająca 

się tylko na szybkim klikaniu „lewo

-prawo”, pozwalająca na chwilę 

nieskomplikowanego relaksu. 

Ciężko jest ocenić średnio wyko-

nany tytuł, który na jednej plat-

formie pojawił się jako freeware, 

a na drugiej jest już komercyjnym 

wydaniem. Ja rozumiem, że trzeba 

wspierać szczególnie naszych 

rodzimych programistów, ale na 

Amigę zdarzały się lepsze tytuły, za 

które nie trzeba było płacić. Plusem 

może być tylko fakt, że Lumberjack 

Reloaded dostępny jest nie tylko 

w formie cyfrowego obrazu dyskiet-

ki (ADF), ale także w wersji pudeł-

kowej i CD. Mało tego; grę można 

kupić także na AmigaCDTV i CD32. 

Gdyby tylko zawartość była ciut 

lepsza...

LUMBERJACK

Wydawca: Megastyle, 
Protovision
Rok wydania: 2016
Platforma: C64

  5  3  9

LUMBERJACK RELOADED

Wydawca: Cobe, Lem-
ming880
Rok wydania: 2017
Platforma: m68k, OCS/ECS

  5  3  9
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Arctic Moves
Autor: Don Rafito

Proces przenoszenia, czy jak kto woli: portowania tytułów z nowszych, szybszych 
systemów na coraz to szybsze Amigi Klasyczne nie jest w dzisiejszych czasach 
żadnym novum. Ba, można powiedzieć, że trwa co najmniej od dwóch dekad. 
Niektórzy twierdzą, że początek tego zjawiska zaczął się w momencie, kiedy po-
stanowiono przenieść na Przyjaciółkę sławetnego Dooma. Nie będę się wypowia-
dać na ten temat. Jedno natomiast mogę stwierdzić na pewno: zaczął się lub już 
trwa i zaczyna być coraz bardziej widoczny inny proces przenoszenia gier – tych 
wydanych kiedyś na inne retro-platformy. Czasem nawet starsze niż wspomniany 
wyżej FPS.

S
ięgając po tytuł, zaleciało 

mi tu troszkę ksenomorfami, 

a w szczególności filmem 

Alien vs Predator, gdyż też mamy 

tu do czynienia obcymi formami 

życia, akcja także ma miejsce 

na biegunie, również jest dużo 

strzelania i tak samo mamy głów-

nego bohatera, który ratuje świat 

z opresji. Oczywiście w rolę owego 

bohatera wciela się gracz.

Lądujemy, czy raczej dopływamy 

łodzią podwodną w okolice koła 

podbiegunowego. Uzbrojeni po 

zęby wyskakujemy na ląd Arktyki 

i od razu musimy używać swoich 

pukawek. A łatwo nie jest! Chor-

dy przeciwników, począwszy od 

żołnierzy, poprzez wspomnianych 

ksenomorfów, na bossach koń-

cząc, będą starać się udaremnić 

wykonanie misji, w której to musimy 

odzyskać władzę nad naszą tech-

nologią, na chwilę obecną prze-

jętą przez obcych w celach, rzecz 

jasna, śmiercionośnych. Do dyspo-

zycji mamy różnej maści pistolety, 

karabiny, granatniki, a nasz arsenał 

będzie rósł w miarę przechodzenia 

rozgrywki. Po drodze znajdziemy 

także różne przydatne gadżety, 

m.in. amunicję, energię, osłony czy 

tlen do skafandra.

Chociaż grafika nie wyciska ostat-

nich potów z możliwości graficz-

nych Amigi, to jej lekka archaicz-

ność jest atutem. W końcu gra jest 

przeniesiona z Atari ST, a wydana 

była w 1991 r. Spora różnorod-

ność scenerii, dobra kolorystyka 

poszczególnych poziomów, dość 

czytelne postacie oraz inne obiekty 

i masa fajnie 

wyglądających 

efektów specjal-

nych nie wywołują 

chaosu. Troszkę 

niedomaga tu 

płynność animacji, 

czasami ma się 

wrażenie, że tytuł 

zaczyna klatko-

wać.

Efekty wybuchów, 

strzałów, jęki ko-

nających, odgłosy 

dobiegające z różnych działają-

cych przyrządów, terminali, wind 

i drzwi automatycznych – przyzwo-

icie wykonane i dobrze kompo-

nujące się z akcją na ekranie. 

Wszystko by było fajnie, gdyby nie 

brak jakiegoś rytmicznego kawałka 

w tle, który by podsycił dodatkowo 

klimat tej dynamicznej rozgryw-

ki. No ale tu akurat można mieć 

ewentualne pretensje to twórców 

oryginału, a nie do autora portu.

Reasumując: Arctic Moves to 

typowa strzelanka science-fiction 

z elementami platformówki i zręcz-

nościówki. Szału nie ma, ale czas 

spędzony przy tej grze nie będzie 

czasem straconym i warto sięgnąć 

po nią, szczególnie w te zimo-

we, długie wieczory. Dodatkowo 

dodam, że dla mniej ambitnych 

lub początkujących graczy została 

przygotowana wersja z traine-

rem. Zatem tylko łoić obcych i do 

przodu!

ARCTIC MOVES

Wydawca: Dinamic,  
Meynaf (Amiga port)
Rok wydania: 1991, 2017
Platforma: Amiga m68k, 
OCS/ECS

  7  6  7

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

51Komoda & Amiga plus #9

jesień / zima 2017

A
M

IG
A

R
EC

EN
ZJA



Autor: Komek

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Jasny gwint! 28 lat czekałem na chwilę, gdy w żyłach mojego TED’a popłynie 
krew z Brøderbund. Już traciłem nadzieję, już odchodziłem od zmysłów, aż pew-
nego dnia...

D
ługo czy krótko – nieistotne. 

Najważniejsze, że wielki hit 

z pierwszej polowy lat 80. 

pod tytułem Lode Runner śmiga 

żwawo na Plus/4. Cóż za wspaniałe 

uczucie! To tak, jakby poprosić te-

raz mamę, aby upiekła nam pyszne 

ciasto ze śliwkami, które pojawiało 

się często na domowym stole gdy 

byliśmy małymi urwisami.

Zapominalskim przypomnę, że 

Lode Runner to gra zręcznościowa, 

która została wydana przez firmę 

Brøderbund Software w 1983 roku, 

między innymi na Commodore 64. 

Zadaniem gracza jest odzyskanie 

skradzionego złota, które zostało 

umieszczone w skrzyniach znajdu-

jących się w ogromnym labiryncie 

patrolowanym przez strażników. 

Gracze kojarzą ją chyba najbar-

dziej ze sposo-

bu obrony bo-

hatera, którym 

jest kopanie 

dziur w pod-

łożu, w celu 

zatrzymania 

podążających 

w naszym 

kierunku 

strażników. 

Najważniej-

szym elemen-

tem jest tutaj 

świetna gry-

walność, która po prostu rozwaliła 

system, czego efektem było szero-

kie grono wielbicieli tego tytułu.

W 2011 roku węgierska grupa 

Assassins zafundowała nam bardzo 

wierną konwersję Lode Runner'a na 

komputer Commodore Plus/4. Dla-

czego „wierną”? Przede wszystkim 

chodzi tutaj o grafikę, wszystkie jej 

elementy wyglądają tak, jak za 

starych, dobrych czasów. Na tym 

oczywiście nie koniec, ponieważ 

podobnie jest z efektami dźwięko-

wymi. Brzmią niemalże identycznie 

jak w wersji na C64. Oczywiście 

dotrzymano również wierności 

w kwestii poziomów. Ich ilość jest 

taka sama jak w wersji oryginalnej, 

czyli 150.

Chyba nie muszę Was specjalnie 

zachęcać do zagrania w tę udaną 

konwersję, która zapewne stanie się 

wielką ucztą dla każdego retroma-

niaka. Przyprowadźcie przyjaciół 

i powspominajcie stare czasy, 

a młodemu pokoleniu opowiedzcie 

jak to kiedyś było w świecie gier 

komputerowych.

LODE RUNNER

Wydawca: Brøderbund 
Software, Assassins
Rok wydania: 1983. 2011
Platforma: C64, Plus/4

  5  4  8
PS. Na zakończenie warto jeszcze 

wspomnieć o bardzo ciekawej kon-

wersji gry Lode Runner , czyli Acid 

Runner , wydanej przez polską firmę 

LK Avalon w 1993 roku. Gra ma 

inną, lecz podobną grafikę oraz 

fajną muzyczkę, która dodatkowo 

uatrakcyjnia zabawę.
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Autor: Komek

Całkiem nie tak dawno, bo w 2016 roku, ukazała się interesująca gra zręczno-
ściowa pod tytułem GENIUS – Into the Toy Warehouses. Użytkownicy Apple II mieli 
niezłą frajdę mogąc posmakować nowej produkcji w stylu lat 80. Nie trzeba było 
długo czekać i los uśmiechnął się również do posiadaczy C64 serwując im kon-
wersję tej odlotowej gierki. A jeśli Commodore 64, to czemu nie Plus/4? 

W 
styczniu 2017 roku na stro-

nie www.plus4world.com 

ogłoszono, że Genius 

dostępny jest także dla użytkowni-

ków Plus/4. Tą oto konwersją zajmę 

się w dalszej części artykułu.

Zanim jednak przejdę do opisu gry, 

chciałbym napisać kilka zdań o jej 

autorze. Otóż jest nim włoski muzyk, 

wirtuoz gitary i klawiszy – Daniele 

Liverani, twórca między innymi Ge-

nius Rock Opery, która najprawdo-

podobniej była inspiracją do stwo-

rzenia gry. To rzadko spotykane, 

aby tak wyśmienici muzycy bawili 

się również w robienie programów 

na stare komputery.

GENIUS — Into the Toy Warehouse 

nie posiada jakiegoś wyszukane-

go scenariusza, bo przecież nie 

o to chodzi w tego typu grach. 

Zadaniem gracza jest uwolnienie 

zabawek, które zostały zamknię-

te w pomieszczeniach wewnątrz 

fabryki. Aby tego dokonać, należy 

pozbierać wszystkie klucze na da-

nym etapie. Na początku wystar-

czy tylko jeden, by móc otworzyć 

żądane drzwi. 

Jednak, z poziomu 

na poziom, sytuacja 

staje się coraz bar-

dziej skomplikowa-

na, gdyż potrzeba 

ich znacznie więcej. 

Mało tego, fabryka 

nafaszerowana jest 

ruchomymi bom-

bami. Nie muszę 

chyba pisać co się 

stanie, gdy dotknie-

my którejś z nich. 

Bez obaw! Autor gry 

przewidział wszystko 

i od czasu do czasu 

na ekranie pojawia 

się detonator, który 

neutralizuje bomby 

w zasięgu wzroku. 

Niestety, to nie koniec, ponie-

waż w trakcie zmagań spotkasz 

groźnego rekina, dziwaczny okrąg, 

lokomotywę itp., których lepiej nie 

dotykać. Pierwszy kontakt z grą 

może być trochę skomplikowany, 

jednak im dłużej kręcisz joyem, tym 

prędzej dochodzisz do wniosku, że 

wszystko staje się łatwiejsze.

Ogólnie należy pochwalić autora, 

przede wszystkim za chęć stworze-

nia dobrej zręcznościówki. Ponadto 

udało się tutaj zachować specy-

ficzny klimat graficzny i muzyczny, 

pochodzący z pierwszej połowy lat 

80. Podsumowując, Daniele Live-

rani odwalił kawał dobrej roboty 

i choć nie jest to wirtuozeria jak 

w przypadku jego gry na gitarze, 

to za ten miły gest należy mu się 

szacunek. Zapraszam zatem wszyst-

kich graczy do fabryki zabawek. Ja 

bawiłem i bawię się świetnie nadal, 

a Wy?

GENIUS – INTO THE TOY WA-
REHOUSES

Wydawca: Daniele Liverani
Rok wydania: 2016/ 2017
Platforma: C64, Plus/4

  5  5  7
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H.P. Lovecraft in Text Mode
Autor: Bob8bit

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Ciemność spowija okolicę. W mroku czai się zło. Nie ma ucieczki. Dusza skazana 
na cierpienie. Wybór już został dokonany. Nie ma odwrotu. Przedwieczna groza 
budzi się. Kultyści odprawiają zapomniany rytuał. Nie ma nadziei. Nikt nie jest bez-
pieczny. Cthulhu fhtagn.

N
ie zamierzam rywalizować 

z mistrzem grozy, jakim 

z pewnością był Howard Phil-

lips Lovecraft, choć mam nadzieję, 

że powyższy wstęp zasiał w Tobie 

ziarno niepokoju. Opowiadania 

mrocznego literata z początku 

ubiegłego wieku straszą przede 

wszystkim tym, co 

nieznane. Tajemni-

cze istoty z innych 

czasów oraz od-

ległych wymiarów 

pojawiają się w za-

pomnianych miej-

scach, gdzie Hastur 

mówi dobranoc. 

Wydarzenia niepo-

jęte dla zwykłego 

człowieka oraz 

nadprzyrodzone, 

kosmiczne moce to 

tylko fragment tego, 

co kryją w sobie te 

straszliwe opowieści 

z początku ubiegłe-

go wieku.

Raquel Meyers podjęła się wyzwa-

nia połączenia opowiadań z mi-

tologii Cthulhu z grafikami PETSCII. 

W książce wydanej przez Questron 

znajdują się dwa opowiadania: 

Dagon oraz Nyarlaphotep. Nie są 

to najpopularniejsze teksty Love-

crafta, dzięki czemu artystka mogła 

dowolnie interpretować materiał 

źródłowy, nie obawiając się zderze-

nia z ewentualnymi wyobrażeniami 

stworzonymi wcześniej przez kulturę 

masową.

Pierwsze skojarzenie, jakie miałem 

przeglądając cyfrową wersję albu-

mu, to nieme kino. Każda strona 

tekstu została stylowo obramowa-

na, a zawijasy wokół treści zbliżone 

są do tego, co można było zoba-

czyć na dużym ekranie w czasach, 

gdy swoją prozę tworzył pan Ho-

ward Philips. Obok każdej zapisanej 

stronicy znajduje się ilustracja zbu-

dowana wyłącznie z takich znaków, 

jakie można wprowadzić z klawia-

tury C64. Niestety, część grafik, ze 

względu na wybraną technikę jest, 

moim zdaniem, nieczytelna i niezro-

zumiała. Bez zapoznania się z tre-

ścią, na podstawie samego tylko 

obrazu, regularnie miałem problem 

z rozpoznaniem tego, co tam wła-

ściwie zostało ukazane.

Zestawiając ze sobą niewyraźne 

grafiki oraz tajemnicze opowiada-

nia, odkrywam pewną więź pomię-

dzy nimi. Zarówno nieprecyzyjne 

obrazy, jak i niedopowiedzenia 

w tekście pozostawiają miejsce dla 

wyobraźni. To właśnie wyobraźnia 

jest tym miejscem, gdzie może po-

jawić się to, co najstraszniejsze. To 

czego nie wiemy, może okazać się 

tym, czego boimy się najbardziej. 

Mnie to połączenie przekonuje, 

chociaż nieco rozwinąłbym formę.

Szkoda, że zabrakło większej dawki 

fantazji w tej zabawie stylem. Gdy-

bym był osobą decyzyjną, zmniej-

szyłbym ilość 

grafik. Zamiast 

wymuszonego 

obrazka na 

co drugiej 

stronie można 

by pozwolić 

na swobodne 

przenikanie 

się tekstu oraz 

grafik PETSCII. Dłoń łapie za słowa, 

oczy patrzą spomiędzy akapitów, 

piramida wznosi się ponad pusty-

nią tekstu. Myślę, że coś pomię-

dzy klasycznym słowem pisanym, 

a ośmiobitowym demem mogłoby 

wywołać więcej emocji. Klimat jest, 

ale uważam, że mogłoby go być 

więcej.

Lubię zarówno Commodore, jak 

i Lovecrafta, a obok połączenia 

obu tych dziedzin nie mogłem 

przejść obojętnie. Pomimo drobnej 

porcji narzekania uważam, że ksią-

żeczka jest atrakcyjna. Troszkę żału-

ję, że projekt odnalazłem długo po 

zakończeniu zbiórki na Kickstarterze. 

Na szczęście ze strony autorki moż-

na bezpłatnie pobrać jego cyfrową 

wersję i wpuścić do codziennej ru-

tyny odrobinę szaleństwa. Łapiemy 

za ten link, moi odważni badacze: 

http://raquelmeyers.com/love-

craftintextmode/pdf.html.

54 Komoda & Amiga plus #9

jesień / zima 2017

C
O

M
M

O
D

O
R

E
R

EC
EN

ZJ
A

http://raquelmeyers.com/lovecraftintextmode/pdf.html
http://raquelmeyers.com/lovecraftintextmode/pdf.html


Autor: Bob8bit

Godzilla i przyjaciele
Autor: Radek Idol

7 sierpnia 2017 roku zmarł aktor i kaskader Haruo Nakajima. Grywał głównie po-
mniejsze role w samurajskich filmach (między innymi w „Siedmiu Samurajach”), 
horrorach i filmach wojennych. W 1954 roku zagrał jedną z najbardziej ikonicz-
nych postaci dzisiejszej popkultury – Godzillę. Można śmiało powiedzieć, że Na-
kajima był „urodzonym potworem”, w Godzillę wcielał się aż 12 razy i nie był to 
jedyny gigantyczny potwór w jego dorobku. Na planie filmowym stawał się m.in. 
King Kongiem, Baragonem i Rodanem. Aby uczcić człowieka, który był pierwszym 
Godzillą, zapraszam do zapoznania się z grami o wielkich potworach na C64.

K
aiju to japońskie słowo ozna-

czające „dziwną bestię”. Tym 

słowem przyjęło się określać 

filmy o wielkich potworach, które 

niszczą miasta lub walczą ze sobą. 

Najczęściej jednak łączą obie te 

aktywności i nawet jak jeden ze 

stworów występuje w roli obrońcy 

ludzkości, nie przeszkadza mu to 

zmieść swoim ogonem kilku wieżow-

ców z powierzchni ziemi. Za począ-

tek tego nurtu filmowego w Japonii 

przyjmuje się rok 1954 (zachodnia 

kinematografia miała już tutaj wów-

czas kilku swoich przedstawicieli: 

King Kong z 1933 czy The Beast from 

20,000 Fathoms z 1953), kiedy to po-

wstała Godzilla. Film szybko stał się 

kasowym przebojem, a miłość do 

wielkich potworów zaczęła rozprze-

strzeniać się na cały świat. Nic więc 

dziwnego, że Kaiju przeprowadziły 

też inwazję na komputery.

W 1983 roku powstała pierwsza gra 

z Godzillą w roli głównej. Godzilla 

(co za zaskakujący tytuł) była grą 

strategiczną. Naszym zadaniem 

było powstrzymanie tytułowego 

potwora przed zniszczeniem Tokio. 

Rozgrywka prowadzona była na 

mapie Japonii i przyległych do niej 

wodach. Całość była podzielona 

na 25 pól, po których nieubłaganie 

do pola ze stolicą zbliżała się Go-

dzilla. Mając do dyspozycji wojska 

lądowe, morskie, lotnicze, rakiety, 

a nawet bombę atomową, musie-

liśmy zniszczyć Godzillę i zminima-

lizować straty w ludności cywilnej. 

Gra nie była jednak produktem 

licencjonowanym.

Aby uniknąć problemów licen-

cyjnych, uciekano się do prze-

stawiania liter w nazwie. Na 

przykład w grze Crush, Crumble 

and Chomp! niszczyliśmy miasto 

jako Goshilla, choć każdy wiedział, 

o kogo chodzi. Skoro wspomnia-

łem już kolejny tytuł, warto opisać 

szczegółowo.

Crush, Crumble and Chomp! to 

gra wydana przez Epyx w 1981 

roku. Swoje inspiracje czerpała 

z gry planszowej The Creature That 

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

55Komoda & Amiga plus #9

jesień / zima 2017

FELIETO
N



Ate Sheboygan (patrz ramka). 

W grze wcielaliśmy się w jednego 

z wielkich potworów. Wybór był 

ogromny – docelowo mieliśmy 

odpowiednik Godzilli (wspomniany 

Goshilla), morski Kraken, latająca 

Mantra, galaretowaty Glob, pająk 

Arachnis i robot Mechismo. Jeżeli 

komuś było mało, gra pozwalała 

tworzyć własne potwory. Dorzuć-

my do tego 5 scenariuszy i 4 różne 

miasta (oczywiście z Tokio) prze-

znaczone do totalnego zniszczenia, 

a otrzymamy grę, do której powra-

ca się z przyjemnością. To jedna 

z komputerowych pereł dawnych 

czasów.

Epyx powró-

cił do tema-

tu wielkich 

potworów 

w 1986 roku, 

tym razem 

z licencją 

na Godzillę. 

The Movie 

Monster 

Game na-

wiązywało 

do swojej 

poprzed-

niczki, ale 

tym razem 

stawiało 

bardziej na 

zręczność. 

Do wyboru 

znów było 

6 potwo-

rów (bez 

możliwości 

tworzenia 

własnych), 

większość 

pokry-

wała się 

z tymi, które 

mieliśmy 

do wyboru 

w Crush, 

Crumble and 

Chomp!. 

Wyleciał tyl-

ko Kraken, 

na jego 

miejsce 

wstawiono 

Mr. Merin-

gue (od-

powiednik 

Piankowego 

Marynarza 

z Pogrom-

ców Du-

chów).

Gra wy-

glądała ślicznie. Mogliśmy siać 

zniszczenie w 6 rożnych miastach, 

które (jak na możliwości sprzę-

tu z tamtego okresu) bardzo się 

różniły, na przykład w Nowym 

Yorku można było zniszczyć Statuę 

Wolności. Do wyboru było też kilka 

scenariuszy: od ucieczki z miasta 

do odnalezienia swojego małego 

potomka. Całość była pokazywana 

w bardzo filmowy sposób – wyboru 

bohatera, scenariusza i miasta do-

konywaliśmy na planszy podobnej 

do wejścia do kina. Nim zaczynała 

się właściwa gra, obserwowaliśmy 

salę kinową, z ekranem, siedzącymi 

ludźmi i reklamami (w roli głównej – 

reklamy innych gier Epyx’a). Całość 

podano w ładnej oprawie graficz-

nej. Do pełni szczęścia zabrakło 

jednak grywalności poprzedniej 

gry.

Cofnijmy się jednak do roku 1985, 

kiedy to Electonic Arts wydało grę 

Mail Order Monsters. W tej grze, 

zwanej przez niektórych prekurso-

rem pokemonów, całkowicie zmie-

niono koncepcję. Tym razem dano 

nam możliwość stworzenia potwo-

ra, którego zadaniem było walczyć 

z innymi potworami. Za wygrane 

walki zdobywaliśmy pieniądze, za 

które mogliśmy ulepszać dzieło 

naszego życia. Monstrum mogło 

wyglądać jak tyranozaur, wielka 

latająca osa, wielkie drzewo, wielki 

robal itp. Mogliśmy je wyposażyć 

w wielkie szczęki i ogon z jadowitym 

kolcem, gigantyczny karabin lub 

elektryczne maczugi. Możliwości 

kreowania potwora były ogromne. 

A jak wyglądała walka? Bardzo 

podobnie do sławnego Archona, 

ale nie powinno nas to dziwić, bo 

współautorem obu gier był Paul 

Reiche III (i znowu jako erpegowiec 

muszę wspomnieć, że i ten pan 

maczał palce w wielu erpegowych 

produktach, przede wszystkim dał 

D&D rasę Thri-kreenów).

Kolejna gra to wydany w 1988 roku 

przez Gremlin The Muncher, znany 

też jako The Muncher Eats Chewits. 

Pierwotnie grze o przerośniętym ty-

ranozaurze, który demoluje miasto 

i walczy z innymi wielkimi potwora-

mi, nadano tytuł T-Wrecks. Dziwnym 

trafem wydawca dogadał się 
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z producentem słodyczy Chewits, 

którego maskotką był Muncher, go-

dzillopodobny stwór, który w rekla-

mach niszczył miasta do momentu, 

aż ktoś nie podał mu słodyczy wia-

domej marki. I tak powstała kolejna 

gra, która przy okazji była reklamą 

„zjadliwego” produktu (Chewits 

dodawano do pudełek z grą). Czy 

to oznaczało, że powsta słaba gra? 

Nie, bo wystarczy przypomnieć 

takie gry jak Zool* (reklama lizaków 

Chupa Chups), Pushover (reklama 

chrupek Quavers) czy Superfrog 

(reklama napoju Lukozade). Tym 

razem również powstał całkiem gry-

walny produkt. Nasz Muncher szedł 

w prawo (mógł też wspinać się na 

bardzo wysokie wieżowce), niszczył 

po drodze budynki oraz atakujące 

go czołgi i helikoptery, pożerał żoł-

nierzy i cywilów (w tym przerażone 

matki pchające wózki z dziećmi). 

Na końcu poziomów przychodziło 

nam się zmierzyć z innymi Kaiju. 

Sam Muncher jest też jednym 

z największych, bo 

stworzonych z kilku 

sprajtów, bohate-

rów w historii C64.

Na koniec wspo-

mnę o najsław-

niejszej grze, która 

przerodziła się 

w większą fran-

czyzę: Rampage 

– gra, która znamy 

z wielu platform, 

doczekała się kilku 

sequeli, a w 2018 

roku najprawdo-

podobniej trafi 

na duży ekran. 

Główną rolę ma 

zagrać Dwayne Johnson. Nieste-

ty, nie będzie on jednym z trzech 

wielkich potworów.

W Rampage mogliśmy się wcie-

lić w jedno z trzech monstrów, 

które kiedyś było człowiekiem. Jest 

więc do wyboru wielka jaszczurka 

Lizzie, przerośnięty goryl George 

i wilkołak Ralph (którego imię 

i ruchy posłużyły jako podstawa do 

wykreowania tytułowego bohate-

ra filmu Ralph Demolka). Naszym 

zadaniem (jak łatwo się domyślić) 

było niszczenie kolejnych miast, 

zjadanie ludzi i walka z wysłanym 

na nas wojskiem. Gra cechowała 

się swoistym humorem, nasz potwór 

mógł zostać na przykład 

porażony przez toster albo 

oślepiony przez paparazzi. 

Na planszy biegały naraz 

wszystkie trzy potwory. 

Jeżeli graliśmy samemu, 

w totalnej destrukcji 

pomagał nam komputer 

sterujący pozostałymi 

kreaturami.

Gra doczekała się aż 

dwóch konwersji na C64. 

Niestety, nie były one naj-

lepsze. Wersja europejska 

bliższa była oryginałowi, 

ale za to wersja ame-

rykańska miała lepsza 

grafikę i grywalność, mimo 

że demolować miasta mógł tylko 

jeden stwór, a nie trzy.

Możliwe, że na naszą poczciwa ko-

modę wyszło więcej gier o godzillo-

podobnych stworach. Wymieniłem 

te, które znam. Jeżeli jest jeszcze 

jakiś tytuł w tych klimatach – chęt-

nie go poznam.

*Zool był ninja-gremlinem (jak na 

wytwór firmy Gremlin przystało), ale 

w polskich recenzjach, a nawet na 

polskiej Wikipedii, z uporem mania-

ka twierdzi się, że to mrówka-ninja.

The Creature That Ate Sheboygan

Jest to gra planszowa z 1979 r., która zdobyła nagro-
dę Charlesa S. Robertsa (obecnie nagroda Origins) 
w kategorii Najlepsza Gra Fantasy lub Science Fiction. 
Jeden z graczy wcielał się w rolę potwora niszczące-
go miasto, drugi zarządzał ewakuacją miasta i siłami 
starającymi się powstrzymać monstrum. W 1982 roku 
firma Encore wydała polską wersję gry „Ratuj swoje 
miasto!” (czasami można ją jeszcze dostać na Allegro 
lub bazarach planszówkowych). Jako erpegowiec 
muszę wspomnieć o autorze gry, Gregu Costikyanie, 
znanym też jako Designer-X, który był twórcą lub 
współtwórcą wielu znanych gier fabularnych, takich 
jak Star Wars, Paranoia, Toon czy Violence. 
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Power Sisters
   czyli przedłużenie imprezy

Autor: Komek

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Obiecywałem sobie, że już nigdy więcej nic nie napiszę na temat The Great Gia-
na Sisters. Po raz kolejny nie dotrzymałem słowa!

P
ewnego popołudnia, podczas 

podróży koleją, jeden z neu-

ronów siedzących w mojej 

mózgownicy zapytał: „Hej! A pa-

miętasz tę zhakowaną wersję Giany 

Sisters pod tytułem Power Sisters? 

Znajdowała się na kasecie, którą 

pożyczyłeś od kumpla ze szkolnej 

ławy w 1994 r. Może napisałbyś coś 

na ten temat?”.Hmm... Jasne, 

czemu nie! W sumie kaseta, jak 

kaseta, niczym szczególnym się 

nie wyróżniała, poza tym że znaj-

dowały się na niej: piekielnie trud-

ny Gordian Tomb, mroczny Stryker 

in the Crypts of Trogan, psycho-

deliczny Hero Of The Golden 

Talisman no i oczywiście niesforne 

siostrzyczki – Giana i Maria.

Power Sisters to mało znana, 

nieoficjalna wersja gry The Great 

Giana Sisters na C64, którą stworzył 

niemiecki koder Posocopi Wald-

kirch za pomocą specjalnego 

edytora Giana Sisters Construction 

Kit. Charakteryzuje ją taka sama, 

niepowtarzalna grafika. Oczywi-

ście, wszystkie poziomy są skonstru-

owane zupełnie inaczej niż w wersji 

oryginalnej. Ciekawym elementem 

jest dodatkowy sprajt w postaci 

różowego słonika, który od czasu 

do czasu staje na twojej drodze. 

Ot, taki miły akcencik. Grafika 

grafiką, a co z muzyką? Taka sama, 

ale z jednym wyjątkiem. Dodano 

ścieżkę, która łączy się z pozostały-

mi w idealny sposób. Zresztą każdy 

commodorowiec wie doskonale, 

o co chodzi.

Gra oferuje 33 zróżnicowane 

poziomy, czyli tyle samo, co wersja 

oryginalna. Nie da sie jednak 

ukryć, że niektóre z nich zapro-

jektowano trochę chaotycznie, 

co powoduje, że przejście pew-

nych odcinków wymaga uwagi 

i cierpliwości. Nie będę 

się tutaj rozpisywał na 

temat metamorfozy 

w Punk Girl czy łapaniu 

błyskawicy, truskawki 

itp., ponieważ wszyscy 

to znamy. Cieszę się, że 

w grze nie zapomniano 

o „tajnych przejściach”, 

które przenoszą nas 

do dalszych etapów. 

Pozwólcie jednak, że 

nie zdradzę wam, w którym miejscu 

się one znajdują, tylko po to, aby 

zaostrzyć wasz apetyt. A jak wyglą-

da zakończenie gry? Czy polega 

na zgładzeniu groźnego smoka 

i zdobyciu ogromnego diamentu? 

A może to coś zupełnie innego? 

Sprawdźcie!

Na zakończenie chciałbym 

ostatecznie odpowiedzieć 

na pytanie, czy Power Sisters 

udało się uatrakcyjnić trwa-

jącą już od 1987 r. imprezę. 

Owszem, ale nie tylko jej, bo 

nie zapominajmy również 

o innych wersjach stworzo-

nych za pomocą Giana 

Sisters Construction Kit: Gitty’s 

Dreams I, Gitty’s Dreams II, 

Frankie’s Horror Trip I, Fran-

kie’s Horror Trip II. Uważam, 

że konstruowanie dodat-

kowych wersji za pomocą 

edytora to świetny pomysł na 

dobrą zabawę i przedłużenie 

żywotności oryginału. Nie 

zapominajmy także o drugiej, 

jakże ważnej, oficjalnej wersji 

Giany z 1989 r.: Hard’n’Heavy 

(Giana Sisters 2: Arthur and 

Martha in Futureworld), która 

zaskoczyła graczy nową grafiką 

i ścieżką dźwiękową.

Oryginalna wersja gry: The Great 
Giana Sisters, Rainbow Arts, 1987

W lutym bieżącego roku grupa Atwoods 

Studios wydała równie interesującego klona 

gry The Great Giana Sisters pod tytułem Super 

Marioahner Sisters. Gra oferuje ciekawie 

skonstruowane poziomy oraz kilka nowych 

sprajtów. Oczywiście, wszystko w starym i do-

brym stylu. W ogóle kto wpadł na pomysł, aby 

dorysować Gianie na obrazku intro papierosa 

lub jointa w ustach? ;)

Plik z grą jest dostępny do po-

brania ze strony http://csdb.dk 
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Stypa, czyli  
   wspominki o Lucas Arts

Autor: Petrichor

No i stało się. Potęga wrednej Myszki Mickey dosięgnęła rynku gier. Jak zapewne 
wielu z was wie, w roku 2013 Disney stał się właścicielem LucasFilms i wszystkich 
podległych mu projektów, a co za tym idzie – także właścicielem praw do serii 
Gwiezdne Wojny. Dla niektórych był to ogromny szok i koniec pewnej epoki, dla 
innych, głównie fanów wspomnianej sagi, zaczął się koszmar, kiedy Disney zapo-
wiedział powrót do uniwersum Gwiezdnych Wojen. Na szczęście obawy, że zoba-
czą Hanne Montanne z blasterem w ręce, były bezpodstawne, bo epizod VII oraz 
Rogue One okazały się świetnymi filmami, a tegoroczna odsłona, wnioskując ze 
zwiastunów, również zapowiada się bardzo dobrze.

W 
całym tym szumie zwią-

zanym z przemysłem 

filmowym nie wszyscy 

wiedzą, że po przejęciu firmy Di-

sney zrobił także niemałe zamie-

szanie w świecie gier komputero-

wych, zamykając genialne studio 

LucasArts (odział LucasFilms), który 

był odpowiedzialny za rozrywkę 

elektroniczną.

Wraz z zamknięciem drzwi studia 

dla wielu graczy zamknął się bar-

dzo ważny rozdział w historii gier. 

To na pewno smutna wiadomość 

dla zwolnionych pracowników, ale 

także dla fanów przygodówek i gier 

z uniwersum Star Wars. No, ale sty-

py są po to, aby mile wspominać 

umarłych. Dlatego też dziś wyruszy-

my w krótką podróż w przeszłość, 

aby powspominać najważniejsze 

tytuły studia LucasArts, głównie te 

z lat 90., przy których tak świetnie 

się bawiliśmy.

Na początek trochę historii. Wszyst-

ko zaczęło się na początku lat 80., 

w roku 1982, kiedy to George Lucas 

postanowił dostarczać ludziom 

przyjemność nie tylko przez duży 

ekran, ale także oferując rozrywkę 

interaktywną. Tak powstało Lucas 

Arts, na początku znane pod 

nazwą Lucas Arts Games. Panowie 

tworzyli gierki lepsze i gorsze, z regu-

ły lepsze. Doskonaląc fach, stworzyli 

język programowania i bardzo in-

tuicyjny interfejs użytkownika znany 

pod nazwą SCUMM, czyli Script 

Creation Utility for Maniac Mansion. 

Pomijając aspekty techniczne, 

banalnie prosty interfejs dawał gra-

jącemu wybór kilku czynności, które 

mógł wykonać główny bohater 

(np. „Podnieś” , „Mów” czy „Użyj”), 

pokazując obok listę posiadanych 

przedmiotów, które mogły być łą-

czone z tymi czynnościami. Geniusz 

systemu polegał na tym, że uprasz-

czał to, co w przygodówkach 

innych firm, np. Sierry, trzeba było 

wykonywać, wpisując komendy. 

SCUMM otworzył tym samym złotą 

erę gier przygodowych.

Początkiem wszystkiego i tym, co 

zdefiniowało gry przygodowe, była 

na pewno gra Maniac Mansion, 

dla potrzeb której powstał wspo-

mniany SCUMM. Gra była przepeł-

niona absurdalnym humorem i ge-

nialnymi pomysłami (np. możliwość 

gry trzema postaciami). Dzięki temu 

stała się wyznacznikiem nowych 

standardów w tworzeniu gier 

przygodowych. Maniac Mansion 

zapoczątkował lawinę przygodó-

wek spod skrzydeł LucasArts. Sama 

gra doczekała się w 1993 r. konty-

nuacji Maniac Mansion: Day of the 

Tentacle, która dzięki zwariowanej 

i pokręconej fabule oraz trzem 

interesującym bohaterom stała się 

kultowym tytułem.

Korzystając z dobrodziejstw SCUM-

M-a, LucasArts zaczął pracować 

na pełnych obrotach. W 1988 r. na 

świat przyszedł świetny Zak McKrac-

ken and the Alien Mindbenders, 

w którym, kierując poczynaniami 

nieogarniętego redaktora, gracze 

musieli uratować świat przed inwa-

zją Marsjan. Rok później LucasArts 

sięgnął po sprawdzone pomysły 

i dał światu możliwość złapania 

bicza i ubrania kapelusza, wydając 

grę Indiana Jones and the Last 

Crusade: The Graphic Adventure, 

która nawiązywała do filmu pod 

tym samym tytułem. Na całkowicie 

nowe przygody Dr Jonesa kazano 

graczom czekać aż do roku 1992, 

kiedy to światło dzienne ujrzała gra 

Indiana Jones and Fate of Ataln-

tis, która zdobyła serca wszystkich 

fanów gier przygodowych głównie 

za sprawą świetnie poprowadzonej 

Autor: Petrichor
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historii, a także nieliniowości trzech 

różnych typów rozgrywki. Ukaza-

ło się w tym czasie kilka innych 

gier z udziałem sympatycznego 

archeologa, ale żadna nie przebiła 

świetnego Fate of Atlantis.

Początek lat 90. był rajem dla gier 

przygodowych. W roku 1990 firma 

wydała mistycznego Loom’a, 

w którym kierowaliśmy poczynania-

mi tajemniczego Druida. To bardzo 

innowacyjna gra z interesującym 

bohaterem. „Smutna” historia zwią-

zana z Loom’em jest taka, że wielu 

z nas nie mogło jej skończyć przez 

zagadki dźwiękowe, do których 

rozwiązania potrzebna była karta 

dźwiękowa, a w Polsce w tamtych 

czasach nie każdy takową posia-

dał w swoim, często biurowym, PC. 

Na szczęście Amigowcy nie musieli 

się o to martwić. 

W tym samym roku, co Loom’a, 

LucasArts wydał The Secret of Mon-

key Island. Po premierze gry świat 

przygodówek nigdy już nie był taki 

sam. Blond czupryna pirata-gapy 

Guybrusha Threepwooda będzie 

towarzyszyć każdemu szanującemu 

się graczowi przez kolejne wiele 

lat, czy to dzięki wydanej w 1992 r. 

jeszcze lepszej kontynuacji Monkey 

Island 2: LeChuck’s Revenge, która 

podobnie jak Maniac Mansion 

2 stała się grą kultową, czy też 

wydanej w 1997 r. The Curse of 

Monkey Island. Seria rozwijała się 

przez kolejne lata, przechodząc 

nawet w rozgrywkę 3D. Najnow-

sze przygody Guybrusha wydane 

zostały dzięki współpracy LucasArts 

z Telltale w formie bardzo dobrych 

epizodów. Gra doczekała się także 

wersji odnowionej, którą opisywaliśmy 

w dziale Rezurekcja w numerze 6.

W roku 1993 w łapki przygodów-

kowiczów wpadł Sam and Max: 

Hit The Road, kolejny hit ze stajni 

Lucasa, w którym sterowaliśmy 

dwójką pokręconych detektywów. 

Seria, oparta na komiksie o tym 

samym tytule, otrzymała w później-

szych latach drugą młodość dzięki 

wspomnianej współpracy z firmą 

Telltale Games.

W roku 1995, po krótkiej przerwie 

w wydawaniu gier przygodowych, 

LucasArts wrócił ze zdwojoną siłą, 

wydając Full Throtle, grę twórcy 

serii Monkey Island, opowiadającą 

historię rockersa-motocyklisty, któ-

rego wrobiono w morderstwo. Tytuł 

o tyle ciekawy, że pozwalał wcielić 

się w członka gangu motocyklo-

wego (typ postaci, który rzadko 

wykorzystywano w grach wideo). 

Fani doczekali się także wydanej 

w tym roku wersji odnowionej.

W roku 1995 studio wydaje grę The 

Dig, poważny tytuł, przy którego 

produkcji współpracował Steven 

Spielberg. W grze kierujemy poczy-

naniami grupy astronautów, którzy 

podczas misji ratowania matki Ziemi 

przed pędzącą w jej kierunku aste-

roidą (chcą ją zniszczyć w ten sam 

sposób, jak w filmie Armageddon 

) zostają przeniesieni na obcą 

planetę.

Historię gier przygodowych wy-

danych pod szyldem LucasArts 

zamyka Grim Fandango, który miał 

swoją premierę w 1998 r. W tej 

produkcji LucastArts z sukcesem 

eksperymentuje ze środowiskiem 

3D. Grim Fandango jest kolejnym 

przykładem na to, jak Lucas wy-

znaczał nowe standardy w narracji 

gier i jak implementował odważne 

rozwiązania w systemie sterowania.

Gra nawiązywała do meksykań-

skich wierzeń o życiu pozagrobo-

wym, czyli dużo szkieletorów, piniat 

i pikantnej salsy. Grim Fandan-

go opowiadał historię Manego 

Calavery próbującego rozwiązać 

aferę w zaświatach, w którą został 

uwikłany.

Grim Fandango jest ważnym 

tytułem. W pewnym sensie zamyka 

historię gier przygodowych stworzo-

nych przez LucasArts. Był ostatnim 

projektem stworzonym przez Tima 

Shafera, który przez ponad dekadę 

współpracował z LucasArts i który 

stoi za największymi hitami wydany-

mi przez to studio.

LucasArts zdefiniowało gatunek 

gier przygodowych i chociaż wielu 

graczom będzie się kojarzyć tylko 

z tym typem rozrywki, musimy pa-

miętać, że to właśnie dzięki tej fir-

mie mogliśmy nie tylko być biernym 

widzem śledzącym losy bohaterów 

Gwiezdych Wojen, ale wreszcie 

aktywnie uczestniczyć w filmowych 

wydarzeniach lub uczestniczyć 

w całkowicie nowych przygodach, 

wcielając się np. w szturmowca Im-

perium czy rycerza Jedi. Ale to już 

całkiem inna historia, która działa 

się w erze gier na PC. 

I tak stypa dobiegła końca. Fakt, 

że studio zostało zamknięte, był dla 

mnie szczególnie bolesny. Czasy 

mojej młodości i fascynacji Amigą 

spędziłem głównie z przygodów-

kami, a te wydane przez studio 

LucasArts lubiłem najbardziej. 

I nawet jeśli nie jestem fanem tych 

wszystkich remasterów, cieszę się, 

że niektóre z tytyłów doczekały się 

wersji „HD”, bo miło do nich wrócić 

i cieszyć się nimi w nowej oprawie 

graficznej.

1024 bajty:
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1024 bajty:

Autor: Neurocide

W 
roku ‘93 wystarczyło, że ktoś z nas zapytał: „To co? 

Pływamy?”, a już dwie minuty później widzieliśmy 

przed sobą ekran ładowania gry Ocean Ranger 

i jedyne co nas mogło przed tym powstrzymać to sobotnia 

emisja serialu Cudowne lata. Gdy pływaliśmy, co chwila 

słychać było słychać jego komendy: „Samolot! Statek!” oraz 

moje wrzaski: „Aj, aj Szunaj!” Mieliśmy z tatą jakąś słabość 

do symulatorów — zaczęło się od Tomahawka, ale kiedy 

zdobyliśmy stację dysków, to otworzyły się przed nami nowe 

możliwości. Ponieważ jednak nie za dobrze szły nam zabawy 

w pilotów myśliwców, woleliśmy operować sprzętem, który 

nie jest w stanie zbliżyć się nawet do prędkości dźwięku. 

W biblioteczne zatem trzymaliśmy dyskietki z Gunshipem oraz 

Steel Thunderem, a także naszym ulubionym (bo najmniej 

symulacyjnym) Ocean Rangerem.

Wyprawy na Morze Beringa, do Zatoki Perskiej oraz innych 

zapalnych punków traktowaliśmy z wielką powagą, 

bo przecież z każdej wracaliśmy z kolejnymi baretkami 

i medalami. Kartoteka ojca była nimi wypełniona po brzegi, 

a ranga kapitana Szunaja rosła i rosła.

Byłem tacie potrzebny, bo znałem klawiszologię, którą z mo-

zołem odkrywałem pływając samodzielnie. Jemu wystarczyło 

to, że dowodził, trzymał ster oraz rękę na spuście. Ja byłem 

jego nawigatorem, inżynierem pokładowym, dowódcą 

uzbrojenia i bosmanem. Obserwowałem radary, przełącza-

łem widoki na skromnym HUDzie i biegałem po kawę.

Tata krzyczał: Mina! A ja przełączałem uzbrojenie na działka. 

Krzyczał: Ubot! A ja dostarczałem mu bomb głębinowych. 

Samolot! Rakieta ziemia-powietrze. Okręt! Rakieta ziemia-

ziemia. Przełączałem widoki z burty na burtę, z rufy na dziób, 

a Szunaj sadził do wrogów, że aż pot występował mu na 

czoło. On wydawał polecenie, a ja krzyczałem: "Aye aye 

Szunaj!"

Prowokowaliśmy wrogów na coraz wyższych poziomach 

trudności, z wielką bezczelnością raziliśmy każdy cel, który 

wyskoczył na radarze. Ścigaliśmy wszystko, co tylko się 

pojawiło na horyzoncie, nawet wtedy, gdy cele misji dawno 

już zniszczyliśmy. Któregoś dnia przeszarżowaliśmy. Władowa-

liśmy się w wielką awanturę, która wprost nie miała końca – 

środki walki kończyły się, paliwa brakowało, a wróg atako-

wał coraz zajadlej. W końcu padliśmy. Czas się zatrzymał 

i zapadła cisza.

Wiedzieliśmy co się stanie. Za kilka chwil usłyszymy smutny 

dźwięk żałobnej muzyki i flagę Stanów Zjednoczonych. Kar-

toteka Szunaja wzbogaci się o jakiś pośmiertny medal oraz 

adnotację „Killed In Action”. Złamałem wówczas zasady. 

Szybko wyłączyłem stację dysków. Uratowałem Szunaja, aby 

nie musieć powiedzieć: „Bye bye Szunaj”. Odetchnęliśmy 

z ulgą. Potem zrobiliśmy sobie tydzień przerwy, żeby ochło-

nąć. „Aj, aj Szunaj!” już wkrótce znów dobiegało z mojego 

pokoju. To był wspaniały czas naszych najlepszych relacji.

Latem tego roku obudził mnie telefon, zanim połapałem 

się w czym rzecz wiedziałem już, że za późno na wciśnięcie 

przycisku reset, że zapisu na tej wrażliwiej i niepojemnej dys-

kietce, jaką jest życie, już się nie da powstrzymać. Po ośmiu 

latach walki, po wielu misjach i trzech remisjach Szunaj od-

szedł i już nigdy nie popłyniemy razem w emocjonujący rejs. 

Rozbrzmiała żałobna muzyka, a mnie pozostało powiedzieć 

„Bye bye Szunaj”. Żegnaj Tato.

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD
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Dziesiąta muza

Felieton: c00k

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD i czwarta generacja

Odkąd powstała sztuka filmowa, ze względu na swoją specyfikę, cieszy się ona 
ogromną popularnością. Obrazy, a zwłaszcza te z dźwiękiem, trafiają do nas 
znacznie lepiej niż to, co właśnie macie teraz przed sobą - tekst. Jednak nie 
mogą to być obrazy przypadkowe. Znacie to powiedzenie, że każdy mądrze 
gada, o ile zgadza się to z naszymi poglądami? Z filmem musi być podobnie. 

N
ajbardziej popularne filmy to 

takie, które w zaciszu dają 

nam iluzję pewnego świata, 

a wraz z nim zwiększone poczucie 

realizacji marzeń. Dostajemy taki 

narkotyk, który na jakiś czas ma 

nas uśpić, ale jak to z narkotyka-

mi bywa, po wszystkim jest „efekt 

zejścia”, który tu pojawia się bardzo 

szybko przy zetknięciu ze światem 

rzeczywistym. Pomimo, że większość 

użytkowników wszelkich narkoty-

ków zdaje sobie sprawę z tego co 

nastąpi później i tak cieszą się one 

ogromną popularnością. Nawet 

te filmy, które reprezentują nasze 

obawy są popularne właśnie dlate-

go, że reprezentują NASZE obawy. 

Zresztą większość i tak dobrze się 

kończy.

Mamy lata 70. Zaczyna się era 

komputerów osobistych. Z jednej 

strony fascynacja możliwościa-

mi, które możemy mieć w domu, 

z drugiej strony obawa jak wielki 

wpływ mogą mieć na nasze życie. 

Tym bardziej, że całkiem niedawno 

ludzkość obejrzała arcydzieło pod 

tytułem 2001: Odyseja kosmiczna. 

Obok tak daleko prognozujących 

obrazów, jak również kultowy Ter-

minator, zaczęły powstawać także 

filmy o zagrożeniach teraźniejszości. 

Jednym z najbardziej znanych 

filmów są Gry Wojenne. Zimna woj-

na, obawa przed zagładą nuklear-

ną i do tego bezmyślny kompu-

ter, który wszystkim steruje i dba 

o bezpieczeństwo całego kraju. 

Nagle wpada młody Matthew 

Broderick i za pomocą małego 

komputera we własnym pokoju 

miesza mu w obwodach, dopro-

wadzając niemal do katastrofy. 

Film doczekał się nawet konty-

nuacji w nowych czasach, gdzie 

komputer miał polować na terrory-

stów, ale był to obraz tak nieuda-

ny, że nie warto o nim wspominać. 

Natomiast w ramach ciekawostki 

mogę podać tu jeszcze przykład 

kanadyjskiego filmu o zbliżonej fa-

bule pt. Hide and Seek, w którym 

nastolatek włamuje się do kompu-

tera Commodore 64 sterującego 

elektrownią atomową, co również 

mogło doprowadzić do katastrofy, 

tylko że na skalę lokalną.

Jednak nie są to wyłącznie oba-

wy. Jako że filmy mają głównie 

traktować o kwestiach przyjem-

nych, skupiono się też na najprzy-

jemniejszej formie wykorzystania 

komputerów - grach. Rok przed 

wspomnianymi wyżej Grami 

Wojennymi, powstał kultowy tron, 

w którym użytkownik zostaje prze-

niesiony do świata wirtualnego 

i staje się bohaterem gier, które 

sam wymyślił. Ten też doczekał 

się kontynuacji, niemniej jednak 

znacznie bardziej udanej. Motyw 

był wiele razy wykorzystywany 

między innymi w filmie The Dun-

geonmaster, ale na szczególną 

uwagę zasługuję film, mało znany 

dla osób z poza naszego kraju, ale 

w tej części świata wręcz kultowy: 

Pan Kleks w kosmosie. Obraz o tyle 

ciekawy, że jako jedyny z serii 

nie został nakręcony na podsta-

wie książki Jana Brzechwy. Tam 

bohaterowie zostają wrzuceni do 

 ▼Kadr z filmu Hide and Seek

 ▼Kadr z filmu Łowca ostatnie starcie
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Felieton: c00k

wnętrza gry. Nowe czasy wyma-

gały nowych atrakcji.

Jeśli już o polskiej kinematografii 

mowa, to sam motyw przenikania 

się świata wirtualnego i realnego 

został w ciekawy sposób wykorzy-

stany w filmie Łowca: Ostatnie star-

cie. Tam bohater nie przenosi się 

do świata wirtualnego dosłownie, 

ale nie przeszkadza mu być główną 

postacią w grze, bo to świat wirtu-

alny przenosi się do rzeczywistego.

Jako że jesteśmy pismem o zasięgu 

międzynarodowym, to pominę 

mało znane dokonania polskiego 

kina.

Zaczęto dostrzegać potencjał 

gier. Jeśli chodzi o lata osiem-

dziesiąte, to chyba jeszcze za 

wcześnie, aby kręcić filmy na 

podstawie gier, bo tu raczej była 

tendencja odwrotna, to zaczęto 

zauważać, że granie w gry może 

być samo w sobie ciekawym 

motywem, a nawet, jak pokazał 

przykład godnego uwagi filmu pt. 

Hollywood Zap!, może być nawet 

lukratywnym zajęciem.

Potrzebowaliśmy 10 lat, aby zoba-

czyć filmy kręcone na podstawie 

gier. Niestety większość z nich to 

totalne klapy, zwłaszcza te kręco-

ne przez twórcę, który wyjątkowo 

sobie upodobał takie źródło inspi-

racji - Uwe Bolla. 

Natomiast minęło kolejne 20 

i przyszła nostalgiczna moda na 

retro, która podobno jest wyni-

kiem tego, że tacy ludzie jak my 

zaczynają przeżywać kryzys wieku 

średniego. Jakiekolwiek są tego 

przyczyny, to grupa osób, które 

bardzo dobrze wspominają swoje 

pierwsze komputery jest dość 

spora, ale przede wszystkim - co 

głównie w tym świecie się liczy - 

stanowią ogromną siłę nabywczą. 

Korzystając z tego faktu, całkiem 

niedawno powstał film bazujący 

na grach, na które w momencie 

ich wydania twórcy filmowi nie 

chcieli nawet patrzeć. Film miał 

bardzo… oryginalny tytuł - Pixele. 

Taka głupia komedyjka, której 

marketing miał się opierać na epi-

tetach, w tym wypadku „retro”, 

o ciekawym jednak spojrzeniu na 

kontakt z obcymi cywilizacjami.

Kończę już, bo jestem 

ograniczony miejscem, 

a można pisać i pisać. 

W sieci znajdziecie 

wiele filmów i seriali, 

twórcom których kom-

putery i gry dostarczyły 

wielu inspiracji. To 

bardzo inspirujący dział 

kinematografii, zatem 

zachęcam do poszuki-

wań i życzę powodze-

nia!

 ▼Kadr z filmu Pixels

 ▼Kadr z filmu Tron

 ▼Kadr z filmu Wargames
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RPG Quest – Minimae
Autor: Minimoog

jakże zabawna produkcja...

Gry przygodowe to typ gier, który ma swoich przedstawicieli w każdej z trzech 
najistotniejszych form rozgrywki – tekstowej, graficznej dwuwymiarowej i trójwy-
miarowej. O ile tą pierwszą formą najbardziej zadowolić się mogą wielbiciele 
książek, obdarzeni zwykle dużą wyobraźnią, o tyle gracze spędzający swój wolny 
czas na grach 3D z reguły sięgają po produkcje możliwie najwierniej odwzoro-
wujące świat wizualnie. Na pograniczu tych dwóch gatunków stoi wspomniana 
wyżej rozgrywka dwuwymiarowa, która – choć może stosować różne mechani-
zmy – w jednej ze swych liczniejszych odnóg zakłada zarówno poruszanie się po 
przedstawionym wizualnie świecie, jak i wpisywanie komend. Do tej właśnie grupy 
zalicza się RPG Quest – Minimae.

G
rę tę możecie znaleźć 

pod dwiema nazwami: 

RPG Quest – Minimae lub 

Petima. Dlaczego tak? Wersja na 

PET 4032 nie jest pierwszą – jest 

to konwersja gry pod tym samym 

tytułem na iOS, a ta z kolei jest 

konwersją gry Minima Reloaded na 

C64, ta zaś jest znowu poprawioną 

edycją gry Minima. Uff… mamy to 

już za sobą. Ogólnie rzecz biorąc 

wszystkie wersje czerpią z jednego 

źródła, więc dwie nazwy mogą 

okazać się pomocne w ich rozróż-

nieniu. Petima odnosi się wyłącznie 

do gry na PET 4032.

Jak już napisałem wyżej – RPG Qu-

est – Minimae to tekstowo-graficzny 

RPG. Zadaniem gracza jest wcielić 

się w rolę odważnego, angielskiego 

rycerza króla Duncana i odnaleźć 

niezwykle ważne pierścienie. Jest 

ich aż osiem, a okoliczne lasy roją 

się od dzikich stworzeń, które tylko 

czekają, by zaatakować samot-

nych śmiałków. Niełatwe zadanie 

wyznaczył nam łaskawy król…

Kto jednak się odważy, musi stawić 

czoła przeszkodom. Walcząc z wro-

gami, za co dostaje się złoto lecz 

ryzykuje życie, lub uciekając od 

nich, co odbiera nam tylko nieco 

życia, zmuszeni jesteśmy wędrować 

po całej krainie w poszukiwaniu 

skrzyń, kryjących w sobie wspo-

mniane pierścienie. Zadanie byłoby 

niewykonalne, gdyby nie stojące 

gdzieniegdzie zamki. Dają one 

schronienie na noc – za skromną 

opłatą można przespać się i tym 

samym zregenerować utracone 

zdrowie – lub możliwość zakupu 

skuteczniejszej broni. Kiedy błądzi-

łem po gęstych i rojących się od 

wilków lasach, zamek pojawiał się 

na horyzoncie właśnie wtedy, kiedy 

go potrzebowałem. Pozwoliło mi to 

czerpać przyjemność z dłuższego 

grania, zamiast frustrować się usta-

wicznym umieraniem – a oczywiście 

żadnych zapisów stanu gry nie ma.

Petima, jak to gra na PET, jest w try-

bie tekstowym. Mimo to, twórca 

tak wprawnie spreparował grę, 

że chodzi płynnie i jest czytelna, 

poskładane zaś w czwórki poje-

dyncze znaki sprawiają wrażenie 

bardziej złożonych grafik. To wła-

śnie uwielbiam w trybie tekstowym 

i w przemożnym PETSCII! Oczywiście 

konwersja różni się z tego powodu 

znacznie od oryginału, ale uwa-

żam, że zyskuje naprawdę fajnego 

retro-klimatu. Cały czas pozostawia 

furtkę dla wyobraźni, którą gry 

graficzne w sporej mierze zamykają 

lub chociaż przymykają.

Gra się bardzo intuicyjnie. Połącze-

nie interfejsu graficznego z teksto-

wym nie jest obce również współ-

czesnym graczom, toteż nie ma 

problemu z poczuciem archaicz-

ności rozgrywki, jak to bywa w przy-

padku gier czysto tekstowych.

RPG Quest – Minimae, choć ma 

sztampową historię i nie wprowa-

dza innowacji w dziedzinie rozgryw-

ki, przypadła mi do gustu – być 

może właśnie w myśl powiedzenia, 

że najbardziej lubimy to, co znamy. 

Warto zagrać w tę gierkę, poszu-

kać skrzyń z pierścieniami i uczcić 

w ten sposób czterdziestkę naszego 

PET-a.

RPG Quest – Minimae

Wydawca: P1XL Games
Rok wydania: 2013
Platforma: PET 4032

64 Komoda & Amiga plus #9

jesień / zima 2017

C
O

M
M

O
D

O
R

E
R

EC
EN

ZJ
A



Autor: Minimoog

Nie od dziś wiadomo, że dziewczynom podobają się gitarzyści. Gdybym miał 
gitarę, to bym na niej grał – można by napisać. Tabuny fanek, światła sceny, au-
tografy, nagrane płyty… I z tego wszystkiego zostałem informatykiem. Na gitarze 
umiem zagrać do tej pory trzy nuty i z biegiem czasu nie sądzę, abym nauczył się 
czegoś więcej. Z tego powodu polubiłem gry z serii Guitar Hero. Moja fascynacja 
tymi produkcjami trwa od dawna, ale dopiero jakiś czas temu nabyłem swoją 
konsolę i gitarę, aby móc w zaciszu domu dawać koncerty przed telewizorem. 
I zastanawiałem się – skoro nawet konsola NES ma swojego Guitar Hero (pod na-
zwą D-Pad Hero), to dlaczego właściciele C64 nie mogą sobie w coś podobnego 
zagrać? Przecież gorsi nie jesteśmy. 

O
kazuje się, że jeśli jest 

coś niemożliwego do 

wykonania, trzeba dać 

to Polakom, na pewno im się 

uda. I tak właśnie SID Hero jest 

polską odpowiedzią na gry mu-

zyczne z dużych konsol. Projekt 

powstawał na początku pod 

tytułem SID Surf, nawiązując do 

innej muzycznej gry, Audiosurf. 

W skrócie, rozgrywka w Audio-

surf polega na tym, że na torze 

składającym się z trzech pasów 

zbieramy różnokolorowe klocki. 

Przeskakując na poszczególne 

pasy i jednocześnie omijając sza-

re klocki, zwiększamy swój wynik. 

No dobrze, ale co to ma wspól-

nego z grą muzyczną, zapytacie 

pewnie. Otóż torem jest wybrana 

przez gracza piosenka, a klocki 

pojawiają się w takt muzyki. 

Gdy tylko zobaczyłem SID Hero, 

od razu w głowie odezwały się 

dwie ogromne gitary wygrywa-

jące najlepsze metalowe riffy! 

Pierwsza gitara to była myśl – 

„Muszę w to zagrać jak najszyb-

ciej”. Druga gitara, z dźwiękiem 

wwiercającym się w mózg, przy-

pomniała mi, że 

Audiosurf od dawna leży na mo-

jej kupce wstydu… 

Niemniej udało mi się w SID Hero 

zagrać. I okazało się, że jest to 

zgoła ciekawe doświadczenie. 

Ale po kolei. 

Po uruchomieniu wita nas pseu-

do 3D napis z tytułem, lista utwo-

rów do wyboru wraz listą

najlepszych wyników oraz instruk-

cja jak grać. Do tego przygrywa 

przyjemny dla uszu kawałek mu-

zyczny. Po raz kolejny okazuje się, 

że układ SID nie ma sobie równych 

podczas generowania takich 

dźwięków. Wszystko to wskazu-

je na dobrze wykonaną robotę 

programistów i muzyków. Pod-

czas przeglądania listy utworów, 

których jest 30, rzuca się w oczy 

jeden, mianowicie „Ona tańczy 

dla mnie”. Jako że prawdziwy 

Polak, a za takiego się uważam, 

nie słucha tego typu muzyki, po-

stanowiłem spróbować szczęścia 

właśnie na tym utworze. I jakież 

było moje zdziwienie, gdy okazało 

się, że podczas rozgrywki noga 

pod stołem sama wystukuje rytm, 

a w głowie słyszę słowa „Ja uwiel-

biam ją, ona tu jest…”. Normalnie 

koniec świata! 

Rozgrywka, właśnie – ważna 

rzecz w grach komputerowych. 

Tutaj nie bardzo. Tak napraw-

dę jedyną rzeczą, jaką musimy 

zrobić, to wybrać utwór, przy 

którym będziemy się bawić. I nic 

więcej, nie musimy brać udziału 

w rozgrywce. Oczywiście, nie da 

jakże zabawna produkcja...
Autor: phowiec
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się w ten sposób zdobyć żadnego sensownego wy-

niku, ale oprócz zerowego stanu licznika punktów, 

gra nie karze nas w żaden sposób za brak reakcji. 

Możemy włączyć utwór i słuchać. Po prostu. 

Jeśli jednak chcemy zrobić coś więcej, to klawisza-

mi Q, W, E łapiemy lecące w dół kryształy. Każdy 

klawisz odpowiada za jeden z trzech torów, po 

których przesuwają się nasze cele. Gdy znajdą się 

na samym dole, należy wcisnąć właściwy klawisz. 

Każde właściwe trafienie na danym torze dodaje 

punkty oraz napełnia zbiornik, znajdujący się pod 

każdym z torów (nie wiem czemu, ale kojarzy mi się 

z hamburgerem). Gdy hamburger… eee… zbiornik 

jest pełny, dostajemy premię punktową, zbiornik 

opróżnia się i możemy znów go napełniać. Proste, 

prawda? No właśnie nie. Gdy, we wspomnianym już 

Guitar Hero czy Audiosurf, akordy lub klocki formują 

się w takt muzyki, tak w SID Hero kryształy pojawiają 

się losowo, nie mając nic wspólnego z odgrywanym 

utworem. Ciężko zaplanować jakąś strategię na 

rozegranie utworu, gdy wciskamy klawisze na tzw. 

chybił, trafił. 

Tu przechodzimy do sedna. Dlaczego jest to za-

bawna produkcja, jak wynika z tytułu? Nie wiem, 

dla kogo ona jest przeznaczona. Fakt, mi zapew-

niła kilka chwil dobrej zabawy i uśmiechu, choć 

spodziewałem się czegoś innego. Dostałem chyba 

odtwarzacz plików SID, a chciałem grę muzyczną. 

Gdy już oswoiłem się z tym, w co gram, to skojarzyła 

mi się ona ze starym programem do odsłuchiwania 

plików mp3 – Winamp. W młodości lubiłem kolek-

cjonować dodatki do tego programu, szczególnie 

takie, które prezentowały na ekranie różne efekty 

graficzne współgrające z muzyką. I z takimi efekta-

mi skojarzył mi się właśnie SID Hero. I uśmiechnąłem 

się do wspomnień, a później do samej gry. Winamp 

na 8 bitów? Czemu nie? 

Ocena gry będzie, a jakże, bardzo moja, subiek-

tywna. Jak wspomniałem, nutka nostalgii zawład-

nęła mną podczas rozgrywki, więc i punkt widzenia 

będzie nostalgiczny. Dlatego też proponuję takie 

rozstrzygnięcie – muzyka 10, grafika 5, przyjemność 

z grania 8. I niech „Ona tańczy dla mnie…”. ;)

SID HERO

Wydawca: Zbych
Rok wydania: 2017
Platforma: C64

  5  10  8

◄ Noctropolis i Ramos. 
Spotkanie Ramosa, Komka i Slayera u Noctropolisa.

— Okej. W takim razie łączymy obie redakcje.
— A czy ta nazwa „K&A plus” naprawdę pasuje?
— Tak! Przecież to najlepsze połączenie dwóch tytułów:

K – jak „Komoda” i A – jak „Commodore & Amiga Fan”.

— W porządku, macie rację.
— Tymczasem muszę sie zbierać, bo będę miał problem 
z dojazdem na osiedle.
— Racja, jest już dość późno.
— Ej, Chłopaki! Weźcie na drogę te browary, które zostały. 
— Nie, schowaj je do lodówki!
— No bierzcie! Przecież kupiłem specjalnie dla was.
— No dobrze. Dzięki!
— A gdzie jest moja czapka?
— Sprawdź w kieszeniach kurtki...

G
A

LE
R

IA

Kartka z przeszłości: Noctropolis z Ramosem (2013)
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Folio
Autor: Don Rafito

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Wiem, że będę się powtarzał, ale dopóki na postamigowe systemy nie powsta-
nie porządny pakiet biurowy, próby dogonienia dzisiejszych standardów będą 
przypominać łatanie dziur. Z drugiej strony to dobry objaw, ponieważ programiści 
chcący coś jednak zdziałać w tej sprawie nie siedzą z założonymi rękoma, a każ-
da kolejna łata jest lepsza od poprzedniej.

T
akim oto wstępem przejdźmy 

do sedna sprawy. Mieliśmy 

Wordswortha, Final Write-

ra, Amiga Writhera, Cinnamon 

Writera, Final Writera Aros Demo. 

Czekamy na Libre Office, ale na 

pewno mamy Folio. To nowy i dość 

nietypowy procesor tekstu. Działa 

na wszystkich postamigowych sys-

temach. Jedynym wymaganiem tej 

aplikacji jest przeglądarka interne-

towa OWB.

Pomysł stworzenia edytora został 

zaczerpnięty z dostępnych w sieci 

programów tego typu umożliwia-

jących pracę na dokumentach 

w chmurze. Przykład? Dropbox 

i Word Online. Tylko że w Folio nie 

trzeba się nigdzie logować, nie 

trzeba nigdzie zakładać konta, ba 

nie trzeba nawet mieć dostępu 

do internetu. Wystarczy, że skrypt 

wraz z plikami pobierzemy raz i od 

razu możemy go używać lokalnie. 

Można? Można!

Program początkowo rozpowszech-

niony był na stronach dla użytkow-

ników systemu MorphOS, ale dzięki 

temu, że OWB dostępna jest także 

na Arosie i AmigaOS4.x procesor 

tekstu może być z powodzeniem 

używany także na tych platfor-

mach.

Przejdźmy zatem do testów. 

Justowanie, kursywa, pogrubianie 

i podkreślanie tekstu; wszystko 

działa dobrze. Punktowanie, zmia-

na koloru tła i tekstu, wyśmienicie. 

Tabele; małe problemy ze skalowa-

niem i obramowaniem, ale domyśl-

nie dostosowuje się do zawartości. 

Dodatkowy atut to zestaw narzę-

dzi pozwalający np. na dzielenie 

komórek tabeli na jeszcze mniejsze 

komórki. Wstawianie grafiki działa 

super. Obrazek można potem do-

wolnie justować. Tekst przylegający 

do niego automatycznie dostoso-

wuje swoje położenie.

Kolej na schowek systemowy. 

Program działa w przeglądarce, 

więc przenoszenie skopiowanego 

tekstu pomiędzy edytorem a innymi 

programami i stronami internetowy-

mi działa dobrze.

Folio zapisuje plik w skrypcie za 

pomocą requestera pobrań OWB, 

który potem możemy spokojnie 

otworzyć i edytować dalej.

Gotowy dokument można wyeks-

portować do pliku PDF, który można 

potem wydrukować na dowolnym 

komputerze, na którym jest dostęp 

do drukarki. Najważniejsze zostawi-

łem na koniec. Folio potrafi pisać 

z użyciem polskich „krzaczków”.

Reasumując, to najlepszy procesor 

tekstu z jakim miałem do czynienia 

do tej pory. Przyznaję się bez bicia, 

kilka tekstów dla K&A plus powstało 

już na tym edytorze. Chciałbym 

dać jak najwyższe noty, ale, po 

pierwsze, to tylko procesor tek-

stu, po drugie, nie ma absolutnie 

wszystkich funkcji, które można spo-

tkać w edytorach wchodzących 

w skład pakietów biurowych, a po 

trzecie, nadal czekamy właśnie na 

cały pakiet Office. Choć z drugiej 

strony… niezła myśl. Pakiet Office 

pod OWB. Działajcie Panowie pro-

gramiści. Folio już mamy... czas na 

pozostałe elementy.

FOLIO

Wydawca: Andre Siegel 
(folio@morphos-user.com)
Rok wydania: 2017
Platforma: Aros, MOS, 
AmigaOS4.x
Ocena: 9
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Autor: Łukasz Jeglorz

Castlevania Anime
Z innej b

eczki

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

W ostatnim czasie pojawiła się moda na filmowe adaptacje popularnych gier. 
O ile w połowie lat 90. pierwsze zajawki w postaci filmowych wersji Mario Bros, 
Mortal Kombat czy Street Fighter brało się w ciemno, wybaczając banalną fabu-
łę i lekki kicz. Liczyło się przecież to, że można było iść do kina na filmową wer-
sję ukochanej gry, wyciągając kasę od rodziców. To w kolejnych latach także 
za sprawą niejakiego Uwego Bolla, mistrza tandety, który potrafił zepsuć nawet 
napisy końcowe, do filmowych wersji przylgnęła łatka, że film na podstawie gry 
będzie oglądany i rozumiany wyłącznie przez fanów i nie da się napisać dobrego 
scenariusza, a tym bardziej nakręcić dobrego filmu dla mas.

K
olejne Residenty, Doom, czy 

nawet bardzo dobry Silent Hill 

potwierdzają tą teorię i więk-

szość przepadła w box officach. 

Niejako na bocznym torze powsta-

ją filmy animowane na podstawie 

gier, których celem jest rozwinięcie 

całego uniwersum, tak jest w przy-

padku serii Halo, Dead Space czy 

Final Fantasy. Właśnie tę drogę 

obrał popularny na całym świe-

cie serwis Netflix, który postanowił 

obdarować fanów tworząc serial 

na podstawie popularnej niegdyś 

serii gier Castlevania. Produkcja 

ta zadebiutowała już na serwerze, 

także w polskiej wersji językowej.

Przy okazji pisania tej krótkie recen-

zji nie sposób nie wspomnieć o po-

czątkach serii i wspólnym epizodzie 

z naszymi ulubionymi maszynami, 

czyli Amigą i C64. Wszystko zaczęło 

się w 1986 roku w Japonii wraz 

z wydaniem przez Konami gry plat-

formowej na popularną konsolę 

Nintendo Famicom, w USA znaną 

jako NES, a w Polsce Pegasus. 

Gra odniosła niebywały sukces na 

całym świecie i zapoczątkowała 

serię rozwijaną w kilkudziesięciu 

innych powiązanych tytułach na 

wszelkie możliwe platformy. W 1990 

roku Konami wydało konwersję gry 

na Commodore 64 i Amigę. Wersja 

z Komodorka nie rożni się bardzo 

od oryginału natomiast wersja na 

Amigę została całkowicie przepro-

jektowana do 16-bitów i rozdziel-

czości 320x200 z 32 kolorami. W po-

równaniu z wersją z NES-a wygląda 

o wiele ładniej, lecz sterowanie jest 

tragiczne i przez to sama gra jest 

trudna w odbiorze.

Historia filmowej wersji sięga 2005 

roku, gdy pojawiły się informacje 

o planowanej realizacji, której 

scenariusz miał napisać Paul W. S. 

Anderson, znany przecież z Mortal 

Kombat, Resident Evil czy Obcy 

kontra Predator. Prace nad filmem 

zostały wstrzymane, ale w 2009 

roku James Wan (ten od Piły, Na-
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Autor: Łukasz Jeglorz

znaczonego i Obecno-

ści) zgłosił chęć stwo-

rzenia filmu. I tym razem 

produkcję wstrzymano. 

Gdy już tytuł był od 

dawna pogrzebany 

przez fanów, nieoczeki-

wanie w tym roku Netflix 

wydał informację, która 

zelektryzowała zaintere-

sowanych – Castlevania 

jednak będzie. Produk-

cja została wydana 

w formie czterech 

25-minutowych odcin-

ków w konwencji Ani-

me. Można przeczuwać, 

że był to swoisty pilot, 

którym ekipa Netflixa 

badała rynek i gdy oka-

zało się, że animacja 

zbiera bardzo dobre re-

cenzje i ma dużą oglą-

dalność, zdecydowano 

się nakręcić drugi sezon 

– tym razem ma być 

zdecydowanie dłuższy. 

Osoby nie znające 

uniwersum Castlevanii 

spokojnie mogą oglą-

dać serial, gdyż scenariusz został 

tak napisany, że pomimo bazo-

wania na trzeciej części cyklu jest 

w pełni autonomiczny, a postacie 

są dobrze nakreślone.

Opowieść rozpoczyna się od 

przedstawienia tragicznych wyda-

rzeń dziejących się na ziemiach 

Wołoszczyzny, czyli dzisiejszej 

Rumunii, które pchają czarny cha-

rakter do krwawego rozrachunku. 

Poznajemy postać tragiczną, której 

motywację można zrozumieć, 

a której los określili sami ludzie i ich 

czyny. Głównym bohaterem serii 

jest Trevor Belmont – ostatni żyjący 

członek rodziny od wieków parają-

cej się likwidacją wampirów i innej 

maści potworów. Trevor to typowy 

outsider, wiecznie pijany, obojętny 

na los ludzi, wyklęty przez Kościół, 

znienawidzony przez szarych 

obywateli, jednak pod 

wypływem wydarzeń na-

stępuje w nim wewnętrz-

na przemiana. Pojawia 

się także ulubieniec 

fanów gier Alucard.

Serial ogląda się jednym 

tchem. Jest krwawo, 

dynamicznie i brutal-

nie. Główne danie to 

krew i przemoc, a także 

symbolika antychrześci-

jańska, co jest bardzo 

odważnym posunięciem 

producentów serialu. 

Castlevania to zde-

cydowanie serial dla 

ludzi dorosłych. Kreska, 

mimo że zrobiona przez 

amerykańskie studio, 

stanowi naśladownictwo 

japońskiej Anime i takich 

filmów jak Vampire Hun-

ter czy Van Hellsing. War-

stwa wizualna bardzo 

dobrze komponuje się 

ze świetną, ambientową 

muzyką w tle dopełnia-

jącą klimat. Minusem 

jest długość serialu trwającego 

niecałe sto minut, przez co postaci 

nie miały możliwości porządnie się 

rozwinąć – Netflix szybko to jednak 

naprawił, kręcąc drugi sezon. 

Castlevania jest bardzo dobrym 

przykładem na napisanie ciekawej 

historii na podstawie gry, która 

jest nie tylko jej dopełnieniem, ale 

także rozwinięciem.
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W 
grze wcielamy się 

w dowódcę kosmicznych 

żołnierzy-terminatorów, 

zwanych marines, którzy nosząc 

potężne, egzoszkieletowe zbroje 

penetrują wraki statków kosmicz-

nych dryfujących w galaktyce, 

w celu likwidacji zagrożenia, jakie 

stanowią dla planet przemieszcza-

jące się w przestrzeni „złomowiska”, 

a przy okazji eksterminacji obcych 

znanych pod nazwą genokrady. 

Owe genokrady to potwory o czte-

roramiennych kończynach, zakoń-

czonych śmiercionośnymi szczyp-

cami. Stajemy przed zadaniem 

zmierzenia się z wrogiem w ponad 

50 misjach w kilku odsłonach gra-

ficznych, w których przyjdzie nam 

wykonywać różnorodne zadania: 

likwidacja genokradów i ich wład-

czyń, palenie siedlisk, ratowanie 

marines, zdobywanie przedmiotów, 

a także wiele innych.

Trzon Space Hulk stanowi kam-

pania, która składa się z 21 misji 

połączonych skromną fabułą. 

Misje, w zależności od ich natury, 

wykonujemy w pojedynkę, jednym 

zespołem 5 terminatorów, albo 

dwoma zespołami 10 terminatorów 

łącznie. Sama rozgrywka dzieli się 

na dwa możliwe tryby – tryb plano-

wania, gdzie sterujemy zadaniami 

wielu jednostek, i zdecydowanie 

najfajniejszy pierwszoosobowy, 

w którym sami przywdziewamy 

pancerz i sterujemy poczynaniami 

konkretnego terminatora. Ekster-

minacji dokonujemy przy użyciu 

10 różnorodnych rodzajów broni, 

zdolnych zarówno do ataku na 

odległość, jak i bezpośredniego 

kontaktu (istnieje rozdzielność 

uzbrojenia pomiędzy lewą i prawą 

ręką terminatora). W zależności od 

rodzaju misji przyjdzie nam wybie-

rać samemu ów asortyment, bądź 

też zostanie on z góry narzucony. 

Tytuł jest rozgrywany w czasie 

rzeczywistym, jednak wprowadzo-

no pewne ułatwienie w postaci 

przycisku „Freeze” (zamrożenie), po 

wciśnięciu którego rozgrywka zo-

staje wstrzymana na określony czas 

(którego ubywa wraz z wciśnię-

ciem przycisku, a przybywa, kiedy 

z tej funkcji nie korzystamy), dzięki 

czemu możemy chwilę zastanowić 

się przed podjęciem stosownych 

działań. Jest to niewątpliwie kluczo-

we i bardzo pomocne rozwiązanie 

ponieważ w grze dzieje się napraw-

dę sporo!

Pod względem technicznym gra 

stoi na wysokim poziomie, choć do 

ideału jeszcze trochę jej brakuje. 

Silnik korzysta z chipsetu OCS/ECS 

(brak wersji AGA), co przyczyniło się 

do dosyć ubogiej oprawy wizualnej 

pod względem ilości wyświetlanych 

kolorów. Zdarzenia z kamery jed-

Dla jednych graczy tytuł zupełnie nieznany, dla innych kultowy. Tworzona w ciągu 
dwóch lat przez Electronic Arts gra na bazie planszówki o tym samym tytule, nie 
da się zaliczyć do konkretnego gatunku. Zawiera ona zarówno elementy FPP, jak 
i rozgrywki taktyczno-logicznej.

Space Hulk
Recenzja: Ziemax
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nostek są ujęte w formie slajdowej 

(brak płynnych, animowanych ru-

chów). Sekwencje powtarzają się, 

lecz dzięki urozmaiconej rozgrywce 

nie powodują znużenia. Jak na 

grę segmentu amigowego z 1993 

roku, jakość wykonania tekstur 

stoi na dobrym poziomie. Opra-

wa audio nie jest zbytnio bogata. 

Głosy często się powtarzają, liczba 

sampli jest mocno uszczuplona, 

co sprawia, że gra jest wypo-

sażona jedynie „podstawowo”. 

Choć muzyka pojawia się w wielu 

różnych miejscach, w trakcie samej 

rozgrywki jej nie uświadczymy i mu-

simy zadowolić się jedynie efektami 

dźwiękowymi.

Tak naprawdę mankamenty, o któ-

rych pisałem wyżej, nie ciążą na 

odbiorze gry, ponieważ jest ona dy-

namiczna i być może to odwraca 

od nich naszą uwagę. Co więcej, 

w roku premiery warstwa audio-

wizualna nie prezentowała się tak 

nieciekawie, jak dziś. Mimo wszyst-

ko, gra nadal posiada unikalny 

klimat i potrafi nieźle wciągnąć, 

pozwalając przy tym poczuć ten 

sam dreszczyk adrenaliny sprzed 

lat. Space Hulk zapewnia ogrom-

ną satysfakcję z rozgrywki dzięki 

swojej dynamice oraz różnorodno-

ści misji, broni, czy krain. Jednak 

decydującym elementem, który 

sprawia, że gra pozostaje na trwa-

łe w pamięci, jest klimat horroru! 

Z czystym sumieniem polecam 

ją nie tylko wyjadaczom tego 

rodzaju gier, ale również począt-

kującym.

Recenzja: Ziemax

Reklama partnera...

7 5 8

Wydawca: Electronic Arts
Rok wydania: 1993
Platforma: Amiga

SPACE HULK



należy wyraźnie zaznaczyć, jakie formy modyfikacji 

zostały dokonane (nie musi to być opis techniczny 

modów – wystarczy je wymienić).

• Podmiana plansz w grze jest wystarczającym kry-

terium, aby uznać grę za zmodyfikowaną. Zmiana 

jedynie sprajtów, bądź muzyki, nie jest wystarcza-

jącym powodem, by uznać grę za MOD. Organi-

zatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionej 

dyskwalifikacji pracy, jeśli gra będzie zmodyfikowa-

na w minimalnym stopniu lub zmiana nie wpłynie 

w sposób namacalny na rozgrywkę.

• W przypadku sytuacji problematycznych w przygo-

towaniu gry, organizatorzy oferują swoją pomoc.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty 

regulaminu w trakcie trwania konkursu, ale tylko 

w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Doświadczenie 

z pierwszej edycji C64 Power Game Mod Compo 

pokazuje, że taka potrzeba raczej nie nastąpi.

• Gry zostaną zaprezentowane podczas Silesia Party 

9. Zakładamy, że to właśnie uczestnicy tego wyda-

rzenia w głosowaniu wyłonią zwycięzców C64 Power 

Game Mod Compo 2.

Lista nagród będzie aktualizowana na bieżąco. Liczymy 

na wsparcie ze strony sponsorów!

Naszym celem jest zachęcenie czytelników do twór-

czego tworzenia kontynuacji gier na C64. Potraktujcie 

to jako świetną formę zabawy i możliwość poszerzenia 

swojej wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia commo-

dorowskiego oprogramowania.

Zachęcamy do tworzenia przeróbek gier, które nie posia-

dają dedykowanych im edytorów.

Organizatorzy: 

Raf/Vulture Design, V-12/Tropyx i Komek/K&A plus.

W
ychodząc naprzeciw wszystkim miłośnikom mo-

dyfikowanych gier, chcielibyśmy Was zaprosić 

do udziału w konkursie C64 Power Game Mod 

Compo 2, którego zasady są następujące:

• Prace można zgłaszać do 1 czerwca 2018 r.

• Aby konkurs mógł zostać rozstrzygnięty, potrzebuje-

my minimum 5 prac.

• Gra może być stworzona na edytorze, który po-

zwala stworzyć w całości gotowe gry (np. SEUCK, 

Creations, Game Maker) w postaci wykonywalnej, 

jednakże ostatecznie będzie ona niżej oceniona. 

Dopuszcza się używanie edytorów do gier już istnie-

jących (np: Boulder Dash, Kikstart 2, Repton 3, Traz, 

Mr. Robot, Rad Ramp Racer i inne).

• Im większa kreatywność i wkład osobisty w daną 

grę, tym większa szansa na wyższe miejsce w ogól-

nej klasyfikacji.

• Na forum C64 Power jest subforum dla partycy-

pujących (w celu udzielania/uzyskania pomocy 

w modowaniu gier).

• W widocznym miejscu w grze musi się znaleźć napis 

„C64 POWER GAME MOD COMPO”, o ile będzie 

taka możliwość. W przeciwnym wypadku należy do-

dać linijkę np. podczas depackingu gry lub dodać 

ekran tekstowy z taką informacją. 

• Grę w postaci wykonywalnej należy podesłać na 

nośniku (kaseta/dyskietka) bądź w postaci elektro-

nicznej (pliki .prg, .d64, .t64 bądź .d64 – w dobie 

Internetu jest to opcja preferowana) na adres 

redakcji: raf@c64power.com.

• Do gry należy dołączyć dokumentację, w której 

będzie zawarta historia tworzenia danej modyfika-

cji gry. Można również stworzyć plik wykonywalny 

na C64, zawierający te same informacje. W treści 

Autorzy: V-12 & Raf, Edycja: Minimoog

Wielu z nas, spędzając godziny przy C64, głównie na kręceniu śrubką w magneto-
fonie i łamaniu joysticków, marzyło o stworzeniu własnej części/kontynuacji ulubio-
nej gry. Niektóre z nich posiadały wbudowany edytor plansz, pozwalający chociaż 
na chwilę poczuć się jak rasowy projektant. Niestety, stworzenie wersji wykonywal-
nej nie zawsze było możliwe i częstokroć wymagało odpowiedniej dawki wiedzy 
z zakresu programowania w języku maszynowym. Mimo tego, po dziś dzień powsta-
ło szereg kontynuacji gier tworzonych przez użytkowników, spośród których pod 
względem liczby wydanych części przoduje Boulder Dash.

informacje i regulamin konkursu
C64 Power Game Mod Compo 2
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Cześć, jestem Edd!
Autor: Komek

RECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

Siema ludzie, co tam? Irokeza jak prawdziwy punkowiec mam. Koncert z Sex Pi-
stols zaliczyłem i niejedno wino z gwinta wychyliłem. Więc nie podskakuj do mnie 
brachu, bo przyjdę do ciebie z kumplami po fachu!

H
a, ha, ha. Kaczorek Edd? 

Jaki on tam groźny. Muchy 

by nie skrzywdził. Już sam 

fakt, że przez długi czas występo-

wał w programie TV dla dzieci czy-

ni z niego grzecznego i wesołego 

ziomka. Wystarczy tylko spojrzeć 

na tę sympatyczną mordkę i od 

razu lżej na sercu.

Kim jest właściwie Edd? To 

pluszowy kaczorek (kukiełka) 

pochodzący z Wielkiej Brytanii. 

Ma on za sobą całkiem pokaźny 

dorobek medialny. Największą 

popularność zdobył debiutując 

w 1988 roku w dziecięcej telewizji 

Children’s BBC jako Kaczor Edd. 

Nasz bohater może się również 

pochwalić, jakże istotną, znajo-

mością z wielką gwiazdą muzyki 

pop – Kylie Minogue. Oprócz tego 

wystąpił w filmie średniometrażo-

wym u boku takich osobistości jak 

Bill Oddie (pisarz aktor i muzyk) 

oraz Gorden Kaye (nieżyjący 

już niestety aktor, szczególnie 

znany z serialu telewizyjnego ’Allo 

’Allo!). Jakby tego jeszcze było 

mało, Edd był oficjalną maskotką 

brytyjskiej reprezentacji olimpijskiej 

w Barcelonie w 1992 roku. Nie 

obyło się również bez produktów 

handlowych, którymi były między 

innymi płyny do kąpieli, rozlewane 

do butelek w kształcie naszego 

bohatera oraz przepyszne koktajle 

mleczne w różnych smakach.

Wesoły kaczorek sprawdził się 

także w roli wokalisty. Dowodem 

na to jest nagrany z jego udzia-

łem singiel pod tytułem Awesome 

Dood!, który wydano na winylu. 

Znalazły się na nim dwa utwory: 

Awesome Dood! oraz The Good, 

The Bad And The Ugly. Do pierw-

szego z nich został nakręcony 

wideoklip ukazujący inne oblicze 

Eda.

ŚNIEŻKĄ W ŁEB, CIASTEM 
W PYSK

Jako że w większości jesteśmy 

pismem gamingowym, to pozwolę 

sobie przejść do sedna sprawy. 

Chodzi mi oczywiście o gry wideo 

z udziałem Eda. Wprawdzie to 

tylko dwa tytuły, wydane w pierw-

szej połowie lat 90. przez Zeppelin 

Games, ale jak 

mawiają 

„lepszy rydz 

niż nic”. 

Pierwsza 

część pod 

tytułem Edd 

the Duck! 

została 

wydana na 

następujące 

platformy: 

Commodore 

64, Amiga, 

Amstrad CPC, Atari ST, ZX Spec-

trum. Nie da sie ukryć, że inspira-

cją dla autora gry był zapewne 

wielki hit – Rainbow Island. Ale czy 

pomysł wspinania się na szczyt 

ogromnej wieży, zbierania gwiaz-

dek i rzucania w przeróżne stworki 

śnieżkami jest wystarczający by 

zachęcić potencjalnego gracza? 

Ciężko jednoznacznie określić. 

Jedni sięgali po nią ze względu 

na postać głównego bohatera, 

drudzy ponieważ przypominała 

grę Rainbow Island a jeszcze inni, 

bo dowiedzieli się o niej z prasy. 

Jednym zdaniem: miała swoich 

zwolenników ale i przeciwników. 

Ja oczywiście należałem i należę 

do tych pierwszych. Co o tym 

zadecydowało? Szybka akcja 

i całkiem fajna, kolorowa grafika. 

To w zupełności wystarczyło, aby 

zatrzymać mnie przed ekranem 

monitora na dłużej. 

Druga, a zarazem ostatnia przygo-

da z kaczorem Edd’kiem, czyli Edd 

the Duck 2: Back with a Quack! to 

również platformówka, ale skon-

struowana w nieco inny sposób 

– nie skaczemy ku górze lecz zmie-

 ▼Edd i Gorden Kaye

 ▼Edd i Kylie Minogue
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Cześć, jestem Edd!
Autor: Komek

rzamy przed siebie. Niestety, gra 

ukazała się tylko w wersji na Ami-

gę, co spowodowało, że była ona 

mniej popularna od poprzedniczki. 

Słyszałem kilka negatywnych opinii 

na jej temat, ale szczerze mówiąc 

mam to gdzieś, ponieważ wyrobi-

łem sobie własne zdanie na temat 

tej produkcji. Owszem, grafika nie 

jest tutaj jakimś ósmym cudem 

świata, ale wykonano ją staran-

nie i bez zbędnych fajerwerków. 

Ogólnie wystarczy by nacieszyć 

oczy. Szczególnie polecam ostatni 

poziom w starej i opuszczonej 

kopalni. Panujący tam półmrok 

wprowadzi niejednego gracza 

w niepowtarzalny nastrój. Efekty 

dźwiękowe, pomimo że oszczęd-

ne, to brzmią dość realistycznie 

w stosunku do danej sytuacji. 

Ciekawi mnie tylko kto wymyślił 

tak nietypową broń dla bohatera 

gry, a mianowicie ciasto, którym 

rzuca w twarz każdego z chodzą-

cych i latających przeciwników. 

Przyznaję, że miałem z tego niezły 

ubaw.

Cóż, minęło już sporo lat, czasy się 

zmieniły i niestety, ludzie zapo-

mnieli o sympatycznym kaczor-

ku, dlatego chciałem wzbudzić 

w Was odrobinę nostalgii za 

pomocą tego artykułu. Czy mi sie 

udało? Nie mi to oceniać. Mam 

tylko nadzieję, że po jego prze-

czytaniu odpalicie Wasze Com-

modorki oraz Amigi i pokierujecie 

wesołego Edd’ka do zwycięstwa. 

A więc? Kwa, kwa, kwa!.

EDD THE DUCK!

Wydawca: Zeppelin Games
Rok wydania: 1990
Platforma: C64, Amiga

EDD THE DUCK 2:  
BACK WITH A QUACK!

Wydawca: Zeppelin Games
Rok wydania: 1992
Platforma: Amiga

 ▼Edd jako maskotka brytyjskiej reprezentacji olimpijskiej – 
Barcelona 1992. Fot. nickysdream74
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Autor: Komek

Atom Ant & Steel Eagle 
              sobotni wieczór z mocarną mrówką i rannym orłemRECENZJAFELIETONRELACJA TUTORIALWYWIAD

A 
więc tak: browar jest, chipsy są, no i, oczywiście, 

gwiazda wieczoru – C64 z dwoma joyami. Oprócz 

tego sporo zarąbistych gierek na kasetach i kartri-

dżu. 

Wtem dzwonek do drzwi... 

— O! Siema, Grzesiu. 

— Siema, stary! 

— Pakuj się! Tomek będzie za godzinę. 

Grześ usiadł wygodnie w fotelu. Rozmawialiśmy jakieś dwa 

kwadranse, kiedy zadzwonił telefon. 

— Hej, Arek! 

— Cześć, Tomek! No i jak tam? 

— Wracam autobusem z Katowic. Będę za chwilę. 

— Okej, czekamy. 

Wychyliliśmy z Grzesiem po browarku, pogadaliśmy i aku-

rat zjawił się Tomek: 

— Sorry chłopaki za tę obsuwę – nie dałem rady wcze-

śniej. 

— Spoko, nic się nie stało. 

— Siadaj i napij się zimnego piwka. 

Gadka szmatka, „zupa chmielowa” w kufle rozlana, 

a przecież czeka na nas bojowe zadanie – rozprawić się 

z chmarą przeciwników, którzy tylko czekają na Run i Re-

turn. Jest ich naprawdę sporo, tylko których wybrać? 

— Lubicie kosmiczne strzelanki? 

— Pewnie, a co? 

— No, bo na tej kasecie jest taka. 

— Pokaż, który to tytuł? 

— Steel Eagle – typowa commodorowska rozwałka, spodo-

ba się wam. 

— Dobra, nie gadaj tyle tylko zapodaj. 

— Spoko, dajcie mi chwilę. Muszę ją najpierw znaleźć na 

tym zwoju taśmy. Trzeba jeszcze ustawić skos głowicy. Zo-

baczcie, jaka rozjechana. 

— Cały zabieg trwał nieco dłużej niż chwilkę. W końcu na 

ekranie pojawił się napis „Found: Steel Eagle” i zobaczyliśmy 

znajome czerwono-czarne, psychodeliczne pasy, a do uszu 

wlał się charakterystyczny zgrzyt. 

— Okej, wgrała się. Dajemy czadu! 

— Co jest?... Zawiesiła się, czy co? 

— Spróbuj jeszcze raz. 

Przewinąłem taśmę do odpowiedniego momentu i powtó-

rzyłem czynność. Niestety – bez zmian. 

— Ha! Wszystko jasne. Masz zwalonego crack’a. 

— Eh, by to szlag! A tak chciałem wam pokazać tę grę. 

— Widzicie? Nieposłuszny ten „Orł”. 

— Że co? Ha, ha, ha. Orzeł, Stalowy Orzeł. 

— Dawaj coś innego. 

— Zobaczmy, co tu jeszcze mamy... O! Może Atom Ant? 

— Co to za gra? 

— Bardzo fajna platformówka. Bohaterem jest nieustraszo-

na mrówka, znana z animowanego serialu Hanny Barberry 
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Autor: Komek

Atom Ant. 

— W porząsiu – próbujemy. 

— Uff, już się bałem, że wyskoczy „Load Error”. Na szczęście wszystko poszło jak z płatka. 

— O, w mordę! Rzeczywiście – skacząca mrówa w kasku. Ale o co tu chodzi? 

— Grzesiu, widzisz te bomby porozrzucane na platformach? 

— Widzę. 

— Zabierz jedną z nich i wrzuć do dezaktywatora, 

który znajduje się na samej górze planszy. Czynność 

tę powtarzaj aż do momentu, gdy uzbierasz i zdeto-

nujesz wszystkie bomby na danym obszarze. 

— Yhy... Czyli że prowadzę misję ocalenia miasta 

przed wielką eksplozją?  

— Yeap. 

—Uuu, będzie ciężko. Masakra! Skąd tutaj wzięło się 

tyle helikopterów? Nie wyrobię! 

— No, mrówo, wskakuj wyżej!

— Ej! Chłopaki. Zobaczcie te samonapierdzielające 

młotki!... Niezła psychodela. 

— Tomek, chcesz grać po mnie? 

— Jasne. 

— Dobra, teraz ty! Bierz joy’a i powodzenia. 

— Ha! Ja to mam już nieco łatwiej, bo widzę, że 

każdy nowy poziom ma ten sam schemat. Fajnie, że 

na każdym z nich jest inna sceneria, dzięki temu nie 

jest nudno. Niezła frajda.  

— Arek, skąd wytrzasnąłeś tę grę? 

— A no widzisz, trafiła się na tej kasecie. Od czasu 

do czasu ją odpalam… W porządku, ale nie zapomi-

najcie o mnie! Też chcę pograć. 

— Spoko, w takim razie przejmij stery...

Impreza dopiero się rozkręcała. Było wesoło i głośno 

(tak twierdzili sąsiedzi ;)), tyle gier do grania i mnó-

stwo tematów do obgadania, a noc taka krótka... O pierwszej w nocy mieliśmy też ciekawą przygodę pod sklepem 

monopolowym, ale ze względu na nieobyczajność całego zajścia i towarzyszące mu przekleństwa, darujemy sobie 

jego opis ;).

Skończyliśmy koło trzeciej, dokładnie nie pamiętam. Ale jedno wiem na pewno: nie ma to jak sobotni wieczór 

z przyjaciółmi i C64.
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GADAJĄCE

Nie tylko gry, czyli co jeszcze  
robiliście na komputerach?

MrMat: Kiedy otrzymałem w końcu swojego 
wymarzonego komodora, moim pierwszym 
dodatkowym zakupem był cartridge oraz kaseta 
z grami. Potem było jeszcze kilka kaset z gra-
mi i w końcu zaczęło mnie to nudzić. Ciągłe 
machanie joyem w 8 kierunkach plus naciskanie 
fire stawało się monotonne. Czytałem prasę 
komputerową z tamtego okresu i dobrze wie-
działem, że oprócz gier są jeszcze inne progra-
my. Programy służące do tworzenia czegoś na 
komputerze, zwane programami użytkowymi. Aż 
w końcu nadszedł czas na zakup, wtedy jeszcze 
kasety, z dumnie brzmiącym tytułem „Programy 
użytkowe”. To było kompletnie coś innego. Po 
krótkiej i bezowocnej zabawie z programami 
muzycznymi dotarłem do nic niemó-
wiącego mi wtedy tytułu Art Studio. 
Po krótkim zapoznaniu się z pro-
gramem, klikając we wszystkie 
ikony i polecenia po kolei 
(wtedy nie było instrukcji do 
piratów :)), wiedziałem już, że 
zdecydowanie wolę grafikę 
od muzyki. 

Dalej poszło już z górki. Amica 
Paint oraz Godot na stałe 
zagościły na moim kompie wraz 
z Geosem i świetnym GeoPain-
tem. Po przesiadce na Amigę było 
już z górki. Wiedziałem, że ani progra-
mowanie, ani muzykowanie nie będzie moim 
głównym obszarem zainteresowań. Tak więc 
oczywistym wyborem były DeluxePaint, Personal-
Paint, ImageFX, Art Department Pro czy Photo-
genics. Zresztą nie sposób wymienić tu wszystkie 
programy graficzne napisane na Amigę.

A jakie były Wasze ulubione programy użytko-
we? Co, oprócz grania, robiliście na swoich ulu-
bionych kompach. Może, tak jak ja, bawiliście 
się grafiką, może muzyką lub programowaniem, 
a może rozszerzaniem możliwości sprzętu przez 
zabawę z elektroniką? Czy wracacie do tego na 
obecnych kompach, czy jest to już tylko wspo-
mnienie z czasów dzieciństwa?

Minimoog: Kiedy byłem brzdącem, niewiele in-
teresowało mnie w komputerach poza graniem. 
Im byłem starszy, tym mniej czasu poświęcałem 
wirtualnej rozrywce. Podobnie jak u MrMata 
zaczynałem sięgać po oprogramowanie, które 

pomagało mi realizować różne nie-
gamingowe zadania. Ponieważ 

ja załapałem się tylko na próg 
świetności sprzętów retro 

w Polsce (co i tak wystar-
czyło, by wywołać we 
mnie trwałe uszkodzenie 
mózgu zwane „nostal-
gią”), zmuszony jestem 
pominąć ten okres 
swojego życia, by nie 
odejść od naszego re-

tro-profilu. Jednak było to 
i jest głównie oprogramo-

wanie muzyczne, graficzne 
i tekstowe.

Ale nostalgia nadeszła i jak sierp zacięła 
w samo serce. Odgrzebałem Pegasusa, na 
którym wiele grałem w dzieciństwie, wcześniej 
jeszcze zaczęły się moje pierwsze „grzebactwa” 
w pecetach, by tylko móc wrócić do środowiska 
utrwalonego w pamięci. Z rosnącą wiedzą nad-

Kiedy byłem 
brzdącem, niewie-

le interesowało mnie 
w komputerach poza gra-
niem. Im byłem starszy, tym 

mniej czasu poświęcałem wir-
tualnej rozrywce. Zaczynałem 
sięgać po oprogramowanie, 

które pomagało mi reali-
zować różne zadania.       

– Minimoog

GŁOWY
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szedł w 2013 roku czas kupić swojego C64. Cały 
czas gromadziłem w domu niepotrzebne nikomu 
komputery, akcesoria i wszystko, co mogłoby mi 
się przydać.

Do czego zmierzam? W toku tych eksperymen-
tów nad idealnym środowiskiem do odświeżenia 
wspomnień zacząłem dochodzić do wniosku, 
że jednak środowisko to nie może być jedy-
nie maszynką do grania. Czy naprawdę po to 
potrzebny mi komputer, by grać i nic więcej? 
Odpowiedź naturalnie była przecząca, więc 
postanowiłem skompletować całą stację, którą 
mógłbym wypełniać codzienne zadania, jakich 
wymagam od komputera – zadania muzyczne, 
graficzne, tekstowe, internetowe, a przy tym 
również rozrywkowe. Wiele godzin spędziłem na 
poszukiwaniach sterowników do zgromadzonych 
kart graficznych, kart sieciowych, do zintegrowa-
nej karty dźwiękowej mojego starego peceta, 
na poszerzaniu wiedzy na temat DOS-a, dzia-
łania komputera itp. Wiele razy przeinstalowy-
wałem system i testowałem różne konfiguracje, 
zanim znalazłem optymalne rozwiązanie.

I w ten oto sposób dziś, obok komputera współ-
czesnego, mam PC z MS-DOS-em 
i Windowsem 3.11, ze skonfigu-
rowaną kartą dźwiękową 
i graficzną, z dostępem 
do internetu, z dwie-
ma stacjami dyskietek 
różnej wielkości, stacją 
CD i ślicznymi przewo-
dowymi peryferiami 
(w tym mysz z kulką), 
z pakietem MS Office 
4.0 i oprogramowaniem 
graficznym. Kompletuję 
jeszcze dźwiękowe oraz 
walczę z klientem poczty 
elektronicznej. Aktualnie na tym 
komputerze przeważnie nie gram, 
tylko staram się go uczynić platformą do 
codziennego użytku. I gdy tylko skompletuję 
cały software i znajdę rozwiązania na palące 
problemy – współczesny komputer nie będzie 
mi potrzebny. Śmiało przesiądę się na starego 
PC, mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. 
Czemu służył ten przydługi wywód? Że mój stary 
komputer nie służy tylko do grania. Odżywa 
renesans jako prawdziwy, w pełni funkcjonalny 
komputer osobisty.

No, ale wróćmy do stajni Commodore. Jak pi-
sałem wyżej, swoją Komodę mam od 2013 roku. 

Miałem już wtedy za sobą trochę grania i ekspe-
rymentów na emulatorach, nawet wiedziałem 
już co nieco o BASIC-u. Bardzo szybko zacząłem 
programować i właściwie przestałem grać, albo 
grywałem bardzo rzadko. Autoironicznie mówię, 
że z gracza przeszedłem w twórcę. Bez sukcesu 
natomiast próbowałem zaprząc C64 do co-
dziennych prac. Chciałem uczynić ten komputer 
automatem perkusyjnym, ale nie spełniał moich 
wymagań. Tak samo edycja tekstu wydawała 
mi się niezbyt praktyczna, skoro nie mam nawet 
specjalnej drukarki.

Choć sprzęty Commodore służą mi wyłącznie 
do grania i tworzenia gier, to nie mogę pomi-
nąć małego incydentu, kiedy to użyłem C64 do 
obliczeń związanych z rekrutacją na studia – 
napisałem program, który wyliczał różne konfigu-
racje punktów i w ten sposób pokazywał, jakie 
przedmioty wybrać, by wynik był jak najwyższy. 
Oj, rozgadała się dzisiaj moja głowa!

Ari: Zaczynałem podobnie jak chyba wszyscy 
– czyli gier. To one wprowadziły mnie w świat 
komputerów. Moją pierwszą maszynką był Pega-
sus – sprzęt stworzony tylko i wyłącznie do grania, 

ale gdy rok później dostałem wymarzonego 
komodorka, od razu wiedziałem, że 

będzie on wykorzystywany również 
do „wyższych celów”. To właśnie 

na C64 po raz pierwszy stworzy-
łem kaleczącą uszy domowni-
ków muzyczkę, narysowałem 
joyem pierwsze obrazki w pro-
gramie graficznym i przepi-
sywałem mozolnie z gazety 
setki linijek kodu.

  Później, po przesiadce na 
PC, możliwości było już o wie-

le więcej. Najpierw był dosowy 
BASIC, w którym napisałem mnó-

stwo programów, a nawet kilka prostych 
gierek. Pamiętam, że swego czasu stworzyliśmy 
z kumplami program, który liczył zadania z mat-
my i korzystaliśmy z niego, żeby sprawdzić, czy 

Moją pierw-
szą maszynką był 

Pegasus – sprzęt stwo-
rzony tylko i wyłącznie do 

grania, ale gdy rok później 
dostałem wymarzonego 

komodorka, od razu wiedzia-
łem, że będzie on wykorzy-
stywany również do „wyż-

szych celów”.
– Ari
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dobrze zrobiliśmy zadanie domowe. W liceum 
przesiadłem się na Turbo Pascala – tutaj dopiero 
można było tworzyć cuda! Do dziś mam w piw-
nicy całe pudło dyskietek zapchanych po brzegi 
moimi „projektami”. Gdyby starczyło mi wtedy 
samozaparcia i cierpliwości, być może ukończył-
bym grę, którą zacząłem pisać – tryb VGA, 256 
kolorów i grafiki „pożyczone” z Half-life’a, he, he. 
Miała to być przygodówka S-F w stylu „Mysta”. 
Może kiedyś jeszcze do tego wrócę. 

Potem były przeróżne „gamemakery” typu: 
Klik&Play, Games Factory 1 i 2, RPG Maker, itp., 
w których próbowałem swoich sił jako domo-
rosły developer ;). Stworzyłem wtedy jedną, 
szczególnie fajną gierkę, w którą moje dzieciaki 
grają do dziś – Arachnofobia. Zasuwa się w niej 
małym ludkiem po labiryncie i unikając wielkich, 
krwiożerczych pająków, szuka drogi do 
wyjścia. Dłubałem też trochę przy 
edytorach poziomów do Dooma 
i Duke’a 3D. Fajnie było zrobić 
duży, ciekawy level i potem 
patrzeć, jak kumple mę-
czą się, żeby go przejść. 
Lubiłem też tłumaczyć gry 
na użytek swój, mojego 
taty lub moich przyjaciół. 
Kilka z nich udało mi się 
„zlokalizować”. Było to jesz-
cze w czasach DOS-a, gdy 
o polskich wersjach językowych 
można było tylko pomarzyć. Nie 
były to oczywiście jakieś RPGi czy 
przygodówki, gdzie tekstu jest mnóstwo, 
ale pamiętam, że w „spolszczonego” przeze 
mnie Black Thorne’a grali wszyscy na osiedlu. :) 
Komputer był więc dla mnie czymś więcej niż tyl-
ko maszynką do gier, przede wszystkim był moim 
narzędziem i zawsze służył mi do rozwijania pasji 
i zainteresowań.

Don Rafito: Często nachodzi mnie myśl, że nie 
jestem urodzonym graczem, tylko raczej użyt-
kownikiem. Owszem, znalazły się na mojej liście 
tytuły, które po dziś dzień będę pamiętać, ale 
kiedy odkryłem, że na komputerze można robić 
więcej niż grać, starałem się używać różnych 
programów i użytków. Z racji swoich pobocz-
nych zainteresowań były to głównie programy 
graficzne. Na C64 pamiętam Koala Painter 
i rysowanie w funkcji POKE w Basicu. Na Ami-
dze natomiast Deluxe Paint i Personal Paint. 
Wraz z rozbudową Przyjaciółki pojawiły się takie 
aplikacje jak ImageFX czy Art Studio. Nigdy nie 
uważałem się za profesjonalistę w tym temacie, 

ale lubiłem sobie czasem pobazgrać. Natomiast 
zabawę z dźwiękiem zacząłem dopiero po 
przejściu na ciemną stronę mocy. Efekt był taki, 
że mało co nie skończyłem jako DJ i producent 
muzyczny. Ale to było dawno temu i nieprawda.

Bob8bit: Ari, przyjacielu, kiedy ten twój Black 
Thorne wyląduje na redakcyjnym dysku? Zdją-
łem już joya z szafy i sprawdziłem czy kabel 
sprawny. :) Moje użytkowanie Commodore także 
nie było ograniczone do grania. Gdy dowiedzia-
łem się, że do programowania w BASIC-u nie po-
trzeba nic więcej poza włączonym komputerem, 
szybko zacząłem przepisywać listingi z ówczesnej 
pracy, a z czasem nawet udało się stworzyć kilka 
prostych gier. To były naprawdę proste produk-
cje, gdzie cała rozgrywka zazwyczaj opierała 

się na rzutach kostkami lub dociąganiem kart. 
Wszystko było rysowane w PETSCII lub, 

jak to mój kolega atarowiec okre-
ślał, w „grafice zerowej”. Plany, 

aby w dorosłym życiu stać 
się programistą, chodzą 
za mną przez całe życie, 
jednak od kilkunastu już 
lat skręciłem w stronę sieci 
komputerowych i tam 
już chyba zostanę. Mimo 
wszystko potwierdzam 

poprawność powiedzenia 
„czym skorupka za młodu 

nasiąknie, tym na starość 
trąci”.

phowiec: Również czekam na spolsz-
czonego Black Thorne, kiedyś się w to zagrywa-
łem.

Moja przygoda z użytkowaniem komputera nie 
tylko do gier zaczęła się od syntezy mowy na 
C64. Ale nie tej z cartridge`a Black Box 8. Wgry-
wając kolejne pozycje z nieznanej i nieopisanej 
kasety, natrafiłem na program S.A.M. (Software 
Automatic Mouth). Jakiś czas się nim pobawi-
łem, próbując zmusić do wymawiania języka 
przypominającego nasz polski. Doszedłem do 
wniosku, że skoro Komodorek potrafi mówić, to 
jakie jeszcze ma umiejętności? I tak trafiłem na 
wspomniane wyżej Art Studio. Grafikiem nigdy 
nie zostałem, bo umiejętności mam marne, ale 
spędziłem, malując różne rzeczy, sporo czasu 
przy tym programie. I w końcu znalazłem zasto-
sowanie dla myszki, którą wtedy posiadałem. 
Później przyszło zainteresowanie językiem BASIC, 
przy pomocy którego tworzyłem, albo tak mi się 
wtedy wydawało, gry tekstowe.

Gdy dowiedziałem 
się, że do programowa-

nia w BASIC-u nie potrzeba 
nic więcej poza włączonym 
komputerem, szybko zaczą-

łem przepisywać listingi z ów-
czesnej pracy, a z czasem 
nawet udało się stworzyć 

kilka prostych gier.
– Bob8bit
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Po przesiadce na PC, bo Amigi nigdy nie mia-
łem, spodobało mi się grzebanie wewnątrz kom-
putera – dokładanie kart, testowanie, poprawia-
nie sterowników, pisanie własnych autoexec`ów. 
To wszystko sprawiło, że teraz jestem tam gdzie 
jestem i robię to robię – czyli to co lubię.

Tomxx: Właściwie już na samym początku mojej 
przygody z komputerami odkryłem w sobie 
pasję programowania. Zaimplementowany 
w ROM-ie C64 interpreter BASIC-a pozwolił mi 
po raz pierwszy spojrzeć na świat z poziomu 
algorytmów, zmiennych, pętli i porównań. 
Pisałem jakieś proste programiki, a najwięcej 
radości przyniosła mi zabawa z generatorem 
liczb pseudolosowych, który wykorzystywałem 
w różnego rodzaju symulacjach wyników me-
czów ligi polskiej.

Tak trochę bardziej na poważnie zająłem się 
programowaniem na Amidze. Co prawda 
nigdy nie dotarłem do poziomu asemblera 68k, 
ale pisane przeze mnie programy w AMOS-ie 
(czyli amigowym dialekcie BASIC-a) wyglądały 
już bardziej profesjonalnie. Tworzyłem różne 
efekty graficzne, implementowałem wykonywa-
ne w DeluxePaincie animacje, projektowałem 
minimalistyczne intra. Udzielałem się już wtedy 
w grupach scenowych i stworzyłem również 
dyskietkową bazę danych polskich swapperów, 
do której dopisać się mógł każdy otrzymujący 
daną dyskietkę, zamiast niechlujnie wypisywać 
swoje ksywki czarnym mazakiem po plastiku. 
Pisałem proste programy edukacyjne spraw-
dzające moją wiedzę z odmiany angielskich 
czasowników, ale największy skok jakościowy 
nastąpił, gdy pokazałem ów AMOS Professional 
Maćkowi, swojemu kumplowi z osiedla. On miał 
w sobie trochę więcej sprytu i kreatywności i to 
z jego wsparciem zaczęliśmy tworzyć gry. Jak to 
zwykle bywa, większość nigdy nie ujrzała światła 
dziennego, choć w moim przypadku mogę 
pochwalić się wypuszczeniem tekstowej strate-
gii ze wstawkami graficznymi i świetną muzyką 
pod tytułem: Syn Maklera. Była to moja własna 
interpretacja komodorowej gierki Życie Maklera 
i byłem z niej cholernie dumny, głównie z faktu, 
że coś namacalnego udało mi się wreszcie 
ukończyć. Obecnie nie posiadam już tej gierki, 
ale oddałbym jej wartość w złocie, jeśli któryś 
z Czytelników miałby jedną z 50 kopii, które 
wypuściłem w świat w 1995 roku.

Potem świat poszedł do przodu, ale progra-
mowanie w różnym stopniu jest w moim życiu 
obecne do dzisiaj. Pod względem retro najważ-

niejszy dla mnie jest fakt, że po tych wszystkich 
PHP-ach, C#-ach i Pythonach, po 20 latach 
powróciłem do programowania na C64 i po la-
tach jestem bliski wypuszczenia swojej pierwszej 
gierki napisanej w czystym asemblerze 6510. 
Ale o tym już w najbliższym numerze...

GeoAnas: Demoscena – ten termin idealnie 
odzwierciedla mój dzisiejszy związek z C64. 
A wcześniej? Z oczywistych powodów C64 był dla 
mnie niezwykłą atrakcją już podczas lat szkol-
nych. I nie można się temu dziwić, gdyż liczba 
niesamowitych gier emanujących wspaniałą 
grafiką i niepowtarzalną muzyką mogła zawrócić 
w głowie każdemu! Gry nie były jednak dla mnie 
priorytetem, gdyż wraz z kumplami byłem już wte-
dy bywalcem salonów arcade’owych i widywa-
łem to i owo. Mój własny komputer umożliwił mi 
obcowanie ze sztuką, a wszystko rozpoczęło się 
od dwóch fantastycznych programów. Pierwszym 
był The Print Shop firmy Brøderbund, w którym 
tworzyłem piękne efekty tekstowe, a drugim – Art 
Studio firmy OCP, w którym powstawała moja 
prosta, lecz już elegancka grafika.

Po latach pamięć o tych programach i moich 
pierwszych projektach wciąż zakodowana jest 
głęboko w mojej głowie, a pasje dzieciństwa 
powróciły, gdy tylko pobrałem z internetu pierw-
szy emulator Komodorka, bodajże C64S. Od 
tego momentu poszukiwałem kierunku, który 
pozwoli mi powrócić do samego początku mojej 
przygody z komputerami, a ukojenie znalazłem 
właśnie w demoscenie. C64 raz jeszcze odzyskał 
należne mu miejsce na moim biurku. Magicy 
tworzący dema co chwilę wytyczają nowe ścieżki 
możliwości VIC-a, a najzdolniejsi muzycy tworzą 
utwory, przy słuchaniu których człowiek nie może 
się nadziwić, że chip SID jest w stanie takie cuda 
wygenerować...

A same gry? Owszem, czasem grywałem, ale nie-
zbyt długo. Moją pasją jest sztuka, którą odnajdu-
ję w demach i muzyce. I dziękuję wszystkim, którzy 
mi tej rozrywki dostarczają. :)
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JOHNNY PRZEDSTAWIA

Tytus 2017
Minęło 60 lat od momentu, kiedy po raz pierwszy czytelnicy mieli okazję poznać 
Tytusa, Romka i A'Tomka. Osobiście uważam te postacie za bardzo ważne dla 
historii polskiego komiksu. Kiedy wracałem autobusem z Festiwalu Dawnych 
Komputerów i Gier rozmawiałem przez telefon z moim kolegą, Przemkiem Mazu-
rem, który związany jest z portalem Paradoks. Powiedziałem, że muszę naryso-
wać coś do następnego numeru i to właśnie on zaproponował taki temat. Było 
dużo zabawy, ale mam nadzieję, że efekt się wam spodoba, a może przypomni 
nawet którąś znaną z kart komiksu przygodę.

Pracę dedykuję oczywiście twórcy Tytusa, Henrykowi Jerzemu Chmielewskiemu, 
Papciowi Chmielowi.

Jan Lorek

Rysunek z okazji 60-lecia komiksu

Rysunek jest jedynie pracą fanowską, ukłonem w stronę Papcia Chmiela 
i podziękowaniem za stworzenie postaci Tytusa. Zainteresowanych jego 
perypetiami odsyłamy do księgarń po komiksy.


