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Stare ale ciekawe



Dungeon & Dragons
• Gary Gygax, Dave Arneson 

• Tactical Studies Rules (1974) 

• Braunstein (Dave Weseley) + 

Blackmoor (Arneson) + 

Chainmail (Jeff Perren, Gygax) = 

D&D 

• Garażowa, półamatorska robota. 

• Pierwsza nowoczesna gra 

fabularna (wcześniej np. Michael 

F. Korns „Modern War in 

Miniature”)



Traveller
• Marc W. Miller 

• Game Designers Workshop 

(1977) 

• Space Opera (prawie Hard SF) 

• Pierwsza gra z 

mechaniką opartą na 

umiejętnościach 

• Dorosłe postacie z karierą za 

sobą 

• Zależnie jak liczyć, około 10 

edycji



Tekumel: Empire of the Petal 
Throne

• M.A.R. Baker 
• 1974, 1975, 1977 - pierwotnie 

self published, potem TSR 
• Jeden z najbardziej 

rozbudowanych światów 

• Fikcyjne języki 
• odniesienia do nieistniejącej 

literatury 
• Ikonografia 

• Obyczaje



Czy mieliście kiedyś 
taki moment … ?



Kiedy postać gracza kładzie się na ziemi, patrzy w 
niebo, a wy myślicie: przydałaby mi się informacje o 

tym co widzi?















Albo myślicie sobie 
…

Gdzie do cholery, gracze kupią wiadro?



















HarnWorld / HarnMaster
• Columbia Games (od 1983)


• Najbardziej symulacjonistyczne 
podejście do fantasy


• Duży materiałów wygodnych do 
wykorzystania w innych settingach


• Kosmiczna ilość informacji i 
szczegółów


• Ponad 150 dodatków


• Dedykowane dodatki - indeksy


• Format encyklopedii


• Nadal rozwijany



Twilight: 2000
• Frank Chadwick, Dave Nilsen, 

Loren K. Wiseman, Lester W. 

Smith 
• GDW (1984) 

• Pierwszy polski akcent w RPG! 

• Postapo po III wojnie światowej 
z użyciem taktycznych 

ładunków nuklearnych. 
• Front przechodził przez Polskę.



Grenade Fishing: When a 
character announces his 
intent to try grenade fishing, 
the referee secretly rolls 
2D6x10. This is the total 
quantity of fish (in kilograms 
of meat) available to be 
caught. Each grenade will 
bring (1D6-1)x4 kilograms of 
meat to the surface.



Pendragon
• Greg Stafford 
• Chaosium (1985) 

• Mity Arturiańskie wplecione w 
prawdziwą Brytanię. 

• Świetny system charakterów – 

„suwak”. 
• Rozgrywka na przestrzeni 

kilkuset lat, od wczesnego 
średniowiecza do późnego 

(„Great Pendragon Campaign”).







Paranoia RPG
• Greg Costikyan, Dan Gelber, 

Eric Goldberg, Allen Varney 

• 1984 (1st edition) 
• 1987 (2nd edition) 

• 1995 (Fifth edition) 

• 2004 (Paranoia XP) 
• 2009 (25th Anniversary edition) 

• 2017 (Mongoose Kickstarter 
edition) 

• Humorystyczna dystopia



Space 1889
• Frank Chadwick 
• GDW (1988), Heliograph (2011) 

• Steampunk, Wiktoriańskie SF 
• Mars rodem z Burroughsa 

• Scramble for Africa 

przeniesione w kosmos









Coś z polskiego podwórka



Oko Yrrhedesa
• Andrzej Sapkowski 
• 1990 (Fenix 3/1990) 

• Pierwsza polska gra fabularna 
wydana drukiem 

(niekompletna). 

• Rozszerzone wznowienia w 
1994 i 1995 roku (wyd. 

książkowe, dwa nakłady).



Zły Cień: Kruki Urojenia
• Jacek Greczyszyn 
• Wyd. Szaman (1995) 

• Pierwszy kompletny polski 
system RPG wydany drukiem. 

• Mitologia słowiańska. 

• Nie taki zły, jak go malują. 
• Ale jednak dość straszny









Lata 90/00



Conspiracy-X
• Dave Chapman, George Vasilakos 
• 1996 (1st New Millennium 

Entertainment), 2006 (2nd - Eden 
Studios) 

• Detektywistyczna, szpiegowska, 
spiskowa 

• Mieści dużo teorii spiskowych - 

iluminaci, reptilianie, obcy z roswell, 
tajne stowarzyszenia i organizacje 

• Dobra mechanika wpływów 
• Dobre spójne materiały w dodatkach 
• Niezła jak na swoje czasy mechanika



Delta Green
• Dennis Detwiller, Adam Scott Glancy, 

John Tynes 

• Pagan Publishing (1997), reedycja w 

2018 z KS 
• Dobrze zrobione Cthulhu w czasach 

współczesnych. 

• Świetnie opisane agencje 
wywiadowcze w USA, a także służby 

specjalne innych krajów. 

• Naziści, macki i szaraki, zanim to było 
modne. 

• Bardzo dużo materiałów, przygód, 

dodatków, książek, lista dyskusyjna (!)



Nobilis
• Jenna Moran (2002) 
• Bezkostkowa 

• Gra się potęgami, które 
ucieleśniają aspekty 

rzeczywistości 

• Klimat gaimanowskiego 
„Sandmana” 

• Prawdopodobnie 
najpiękniej wydana gra 

w historii







Unhallowed Metropolis
• Jason Soles, Nicole Vega, 

Simon Berman, Eliza Gauger 

• New Dark Age (2011) 
• Wiktoriańskie post-apo pełne 

zombie



Indie and beyond



Rozbieg do Indie Revolution
• FUDGE - Freeform Universal 

Donated Gaming Engine 
(1993) 

• Over the Edge (Atlas 
Games, Jonathan Tweet & 
Robin Laws) 

• Dying Earth (Pelgrane Press, 
Robin Laws) 

• Nowa Fala (Puppetland, 
PowerKill, Baron 
Munchhausen)



Przygody Barona 
Munchhausena

• Michael Cule, Baron 
Munchausen, Derek Pearcy, 

James Wallis 
• Hogshead Publishing (1998) 

• gra narracyjna 

• mocno nawiązująca do 
literackiego pierwowzoru 

• prosta mechanika, dobrze 
(literacko) napisany podręcznik, 

inspiracje do opowieści



Puppetland
• John Tynes 
• Hogshead Publishing (1999) 

• dystopia z zabawkami 
• bardzo lekkie zasady (gra 

narracyjna) 

• ograniczenia narracji (gracze 
ograniczeni do dialogów) 

• W 2018 KS na nową edycję



Sorcerer
• Ron Edwards 
• Ron Edwards (2002) 

• Gra od której zaczął się „The 
Forge” 

• Modowalna gra z bardzo luźno 

określonym settingiem 
• Mechanika na tyle lekka że 

pomaga a nie przeszkadza w 
opowieści 

• Koncepcja „Bangu”



The Shadow of Yesterday

• Clinton R. Nixon 

• 2004 

• bazowana na FUDGE 

• klucze, sekrety 

• sceny odświeżania



Archipelago
• Matthijs Holter 

• 2007, Archipelago III (2012) 

• brak MG 

• scena - postać 

• frazy kluczowe (Try a different 
way, Describe that in detail, That 
might not be quite so easy, A 
follow-up scene please, I'd like an 
interlude after that) 

• ciekawe settingi "Love in the 
times of Seid"



Mouse Guard RPG
• Luke Crane, David E. Petersen 

• 2008 

• mechanika Burning Wheel 
(uproszczona) 

• na podstawie komiksu 

• tura MG, tura graczy 

• trait/aspect



Fiasco
• Jason Morningstar 

• Bully Pulpit Games (2009) 

• brak MG 

• sesje w klimacie filmów braci 
Coen 

• mnóstwo dodatków z różnymi 
„playsetami” 

• mechanika wspierająca opowieść 

• albo ustawiasz scenę, albo ją 
rozwiązujesz



Lady Blackbird
• John Harper 

• OneSeven Design 2009 

• Ma polską wersję 

• Mechanika, postacie, kawałek świata i 
scenariusz w jednym 

• spokrewniona z TSOYem 

• zasady mocno wspierające budowanie 
historii i opisy 

• Dwie podobne gry z tego samego świata 

• Magister Lor - Tales from the Wild Blue 
Yonder, Chapter 2 

• Lord Scurlock - Tales from the Wild Blue 
Yonder, Chapter 3



Apocalypse World
• Vincent i Meguey Baker 
• Lumpley Games (2010) 

• Rewolucja w myśleniu o 
designie gier RPG 

• Rozpoczął falę gier PBTA 

• Lista PBTA: http://apocalypse-
world.com/pbta/



183 dni
• James Stuart, Sara Williamson 

• Tiny Knives (2016) 

• Romans 

• Gra dla dwóch osób 

• ZERO prep - po prostu bierzesz 

pierwszą kartę 

• doskonały game design 

• Instrukcja, tutorial, warsztaty i 

gra w jednym 

• trudno zaklasyfikować do 

jednego gatunku





Fall of Magic
• Ross Cowman, grafika Taylor 

Dow, Doug Keith 

• Heart of the Deernicorn (2015) 
• Podróż aby odkryć dlaczego 

magia umiera 

• Przepiękna forma 
• Brak MG 

• Czy to erpeg czy planszówka?



Ten Candles
• Stephen Dewey 
• Cavalry Games (2015?) 

• Tragiczny horror 
• Ostatnie godziny życia postaci 

otoczonych ciemnościami 

• Kiedy gaśnie ostatnia świeczka 
wszyscy giną



For the Queen
• Alex Roberts 

• Evil Hat (lipiec 2019) 

• Zero prep 
• Bardzo konkretne wstępne 

założenia historii 

• Tragedia, złamane serca, zdrada, 
miłość, zwątpienie i niezłomna 

wierność 
• The Queen has decided to undertake a long and 

perilous journey to broker an alliance with a distant 
power. 
The Queen has chosen you, and only you, to be her 
retinue, and accompany her on this journey.  
She chose you because she knows that you love her.



Archipelago
• Matthias Holter 

• To skomplikowane (Archipelago 

III do pobrania z internetu za 

darmo) 

• Brak MG 

• Gracze odpowiadają za kontrolę 

aspektów rzeczywistości 

• Karty rozstrzygające konflikty 

• Frazy kluczowe do moderacji 

gry





Itras By
• Ole Peder Giæver & Martin Bull 

Gudmundsen 

• Vagrant Workshop (2012) 

• Surrealizm, lata 20, realizm magiczny, 

wczesny modernizm 

• mechanika oparta na rozbudowanych 

zasadach archipelago 

• Gra z MG ale lekko anarchistyczna 

• „If you like Gormenghast, Twin Peaks, 

Kafka, Mieville or even Roald Dahl, 

you will find something to intrigue 

you.”



Heroine
• Josh Jordan 
• Ginger Goat (2013) 

• Gra w klimacie Alicji w Krainie 
Czarów itp 

• Gra narracyjna







Dread
• Epidiah Ravachol, Nathaniel 

Barmore 

• The Impossible Dream (2005) 
• Horror 

• Mechanika oparta na Jendze 

• gotowy schemat scenariusza 
oparty na typowym slasherze
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