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RPG - z czym to si´ je?

     W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechocinku,
w ramach majowej „Nocy w Bibliotece”, kilku zapalo-
nych mi∏oÊników fantastyki spotka∏o si´ na dwóch
sesjch gier fabularnych RPG.

Czym sà gry fabularne? Cz´sto pada to pytanie.
Czy to kolejna gra komputerowa on-line? Otó˝ nie. 

Sesja RPG (Role Playing Games) to przede wszyst-
kim forma spotkania towarzyskiego. Zamiast kompute-
ra - fantazja uczestników. Grupa przyjmuje okreÊlony
przez podr´cznik system gry. Jest to zbiór zasad i opis
Êwiata, w jakim gra si´ toczy. Uczestnicy wcielajà sie
w postaci, jakie wybiorà - a raczej, które na poczàtku
sesji stworzà.
      Jeden z uczestników pe∏ni rol´ Mistrza Gry. Przy-

gotowuje scenariusz, wed∏ug którego  przedstawia
opowieÊci i sytuacje, opisuje Êwiat, zachowanie jego
mieszkaƒców, a przede wszystkim kontroluje prze-
bieg gry i jej zgodnoÊç z zasadami. Przygotowuje przy-
gody, w których postaci wezmà udzia∏ bàdê nie. Od
graczy zale˝y bowiem czy wybiorà si´ na danà misj´,
stworzà sojusze z innymi postaciami. Podczas misji
czy pzygód gracze mogà wzbogaciç si´ o pieniàdze,
broƒ czy rozwinàç bàdê nabyç umiej´tnoÊci.
       Uczestnicy grali w system zwany Warhammer.
Mistrzem Gry zosta∏ Przemys∏aw Rudyk, który wcieli∏
si´ w postaç Gustawa. Fabu∏a gry osadzona zosta∏a
w miasteczku, w którym w tajemniczy sposób gin´∏y
dzieci. Inni gracze - podró˝nicy z marnym ekwipunkiem
i jeszcze mniejszym poj´ciem o otaczajàcych ich stwo-
rach mogli podjàç si´ wyjaÊnienia tajemnicy.
    Niekwestionowanym atutem takich sesji jest spot-
kanie "twarzà w twarz". Liczy si´ pomys∏owoÊç i kre-
atywnoÊç uczestników. W  RPG mo˝e zagraç ka˝dy,
kto ma ochot´ daç si´ ponieÊç wyobraêni. Jaki jest cel
grania? Po prostu mile sp´dziç czas, tworzàc wspólnie
pewnà histori´, którà b´dzie si´ potem wspominaç.

Zainteresowanych sesjami gier RPG czy karcianymi
lub bitewnymi grami planszowymi zaprasamy do bi-
blioteki. ChcielibyÊmy stworzyç tu miejsce, gdzie mo-
glibyÊmy si´ spotykaç.

Zamiast komputera - o∏ówki, karty, koÊci i burza
mózgów .

         Lidia Wasilewska

W swojej najnowszej ksià˝ce Maria Nurowska bada, co mog∏o po-
dzieliç Piaseckiego i Mi∏osza, dwóch znanych pisarzy. Nie boi si´ kry-
tycznie spojrzeç na swoich bohaterów, pisze o wydarzeniach, o któ-
rych inni biografowie ledwo napomykajà. Odwa˝na, bezkompromi-
sowa powieÊç, która pokazuje obu pisarzy w nowym Êwietle.

                 Mariola Ró˝aƒska (êród∏o internet)
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