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RimWorld* 

Drobny, co nie znaczy, że ubogi space sim debiutującego studia Ludeon Games. 

Studio, które narodziło się po rzeczonej grze, nazywającej się wcześniej Eclipse Colony, 

a przemianowanej przez jej twórcę — Tynana Sylvestra — na RimWorld pod koniec 

2013 roku. Zgodnie z oficjalnymi informacjami autora na blogu swego studia, 

kluczowym momentem w pracy nad grą — wtedy jeszcze Eclipse Colony — było 

zapoznanie się z efektami bardzo wczesnych testów przeprowadzonych przez dwie 

konkretne osoby. Dwie osoby o dość różnym podejściu do gier, tj. kompletny casual oraz 

typowy przykład hardkorowca grali w projekt Tynana przez wiele godzin. Efekt był 

następujący: obaj zdążyli stworzyć przez ten czas wielkie, potężnie obwarowane, bardzo 

dobrze zorganizowane kolonie. Coś o rozmiarach na tyle znaczących i stopniu 

komplikacji tak wysokim, że sam twórca był tym szczerze zaskoczony. Udowodniło mu 

to, jak duży potencjał tkwi w jego niezależnej grze. Od tamtego momentu jej historia 

potoczyła się bardzo pomyślnie: w  miesiąc zebrała 270 tys. dolarów na kickstarterze; 

została także zaaprobowana przez społeczność na platformie Steam Greenlight. 

RimWorld stał się popularny w internecie: ma oficjalną internetową encyklopedię, kanał 

na reddit.com, pojawiło się mnóstwo komentowanych letsplayów. Zdaniem wielu — 

także moim — gra w pełni sobie na to zasługuje. 

Wstęp do właściwej rozgrywki w RimWorld stanowi scena rozbicia się na 

powierzchni nieznanej nam planety trzech kapsuł ratunkowych z kolonistami. Trójka ta 

jest oddana do dyspozycji gracza i to z jej  pomocą ma on zbudować bezpieczną, 

zaludnioną przez większą liczbę mieszkańców kolonię w tym nieznanym, 

niebezpiecznym środowisku obcej planety. Nazwałem ten fragment rozgrywki 

„właściwym”, gdyż przed jego rozpoczęciem, jeszcze z poziomu menu gry, należy podjąć 

kilka podstawowych decyzji. Można w przybliżeniu określić, w którym miejscu 

 
* Recenzja gry: RimWorld, Ludeon Studios, 2013.  



rozpocznie się rozgrywkę; dokonać wyboru między różnymi typami środowiska, 

ukształtowania terenu itp. 

Obok sześciu różnych poziomów trudności najważniejszym wyborem jest 

zdecydowanie się na rodzaj sztucznej inteligencji, który będzie nam towarzyszył 

w trakcie gry. Każdy z nich reprezentowany jest przez osobę w rodzaju opowiadacza 

sterującego wydarzeniami narratora. Cassandra Classic to opcja zrównoważona, dająca 

względnie sporo czasu na rozbudowywanie kolonii i stawiająca przed graczem 

z początku proste, potem zaś,  stopniowo, coraz trudniejsze  wyzwania oraz generująca 

stosunkowo sporą liczbę wydarzeń. Phoebe Basebuilder, opcja numer dwa, daje 

zdecydowanie więcej czasu na spokojne rozbudowywanie kolonii i bazy logistycznej — 

dla równowagi, jeśli dana gra ustawiona jest na wysokim poziomie trudności, Phoebe 

naprawdę daje graczowi popalić. Randy Random to trzecia i ostatnia ewentualność w 

tym zakresie: jak sama nazwa wskazuje, odpowiada on za najbardziej losowe, 

nieprzewidywalne, nieraz kuriozalne wydarzenia — od prób zaszkodzenia silnie 

rozwiniętej kolonii stadem mało groźnych zwierząt po zmasowany najazd piratów na 

ledwo co formującą się osadę.  

Potem pozostaje już tylko ustalenie personaliów i charakterystyk trzech 

startowych kolonistów: tych drugich (ścisłych dyscyplin wspólnych wszystkim 

kolonistom) jest łącznie jedenaście. To odpowiednie miejsce na pierwszą refleksję na 

temat samej rozgrywki: umiejętności te, wraz z cechami charakteru kolonisty, są 

wspólnie generowane losowo.  

Generować ów przypadkowy zestaw można dla każdego z nich — aż do momentu 

ostatecznego zatwierdzenia — do skutku, aż osiągnie się efekt przynajmniej częściowo 

pokrywający się z oczekiwaniem gracza. O ile należy on do osób o takim podejściu do 

tego typu gier: RimWorld jest pod tym względem zaprojektowany na tyle kompleksowo, 

że postęp w grze i budowanie dobrze prosperujących kolonii jest możliwe nawet, jeśli 

żaden z trzech kolonistów nie będzie w stanie wykonywać, zdawałoby się, najbardziej 

oczywistych czynności — na przykład stosować jakiejkolwiek przemocy. Wszystko jest 

na tyle zbalansowane, by odpowiednie braki dało zrekompensować się odpowiednim 

wykorzystaniem bardziej rozwiniętych charakterystyk postaci. Dobra mechanika w 

grach wymienianych nieraz przy okazji RimWorlda — Faster Than Light, Banished, 

Gnomoria itp. — powinna pozwolić graczowi przetrwać na drodze stosowania zasobów i 

umiejętności, którymi obdarowano go w danym „rozdaniu”: bez startowania 



wszystkiego od nowa przez jedną niefortunną rzecz pokroju źle rozlosowanej statystyki. 

Już na obecnym etapie rozwoju RimWorld jest pod tym względem bardzo przemyślany.  

Gra generuje wiele różnego rodzaju wydarzeń, które bardziej niż na środowisko, 

wpływają bezpośrednio na kolonistów: to pierwsze, dopóki sami nie zdecydujemy się 

w nie zaingerować, pozostaje względnie statyczne. Nie liczę tu zmian w pogodzie 

i wydarzeń, takich jak zaćmienie (czyni panele słoneczne chwilowo bezużytecznymi) czy 

flara, która na krótki okres wyłącza wszystkie urządzenia elektryczne. Drobne zmiany w 

terenie pojawiają się przy desantach wrogich kolonistów — starają się oni wtedy 

samodzielnie rozbudować bazę, póki co kończy się to jednak na ustawieniu paru 

worków z piaskiem i stanowisk z moździerzami. W perspektywie dalszego rozwoju gry, 

mechanika ta jest jednak bardzo obiecująca: jeśli przy budowie własnej bazy 

przeciwników będą obowiązywać te same zasady, spowoduje to walkę o konkretne 

zasoby i złoża mineralne — byłby to kolejny zestaw generowanych na bieżąco i bez 

udziału skryptów sytuacji.  

Niezależnie od wspomnianych zdarzeń losowych gracz musi dbać o sprawy 

wewnętrzne kolonii: samopoczucie jej mieszkańców (na co wpływa naprawdę wiele 

rzeczy, które trzeba mieć na uwadze; więcej — niektórym z nich trzeba zapobiec 

z wyprzedzeniem), zasoby (przede wszystkim jedzenie) i odpowiednie nimi 

rozporządzanie przy przygotowywaniu żywności, wytwarzaniu materiałów itp. 

RimWorld szybko uczy gracza swojej mechaniki, a robi to w bardzo prozaiczny sposób 

— karząc i rozliczając go ze wszelkich zaniedbań. Szczęście także odgrywa tutaj swoją 

rolę, ale trzeba wiedzieć, jak mu dopomóc. Problemów, z którymi trzeba się zmierzyć 

w grze Ludeon Studios, nie jest aż tak wiele. Są jednak na tyle zróżnicowane, żeby 

wykształcić nawyk zbalansowanego zarządzania kolonią. Źródeł ewentualnej klęski nie 

brakuje, a przegrana z konkretnego powodu w rozgrywce numer jeden może sprawić, że 

w rozgrywce numer dwa instynktownie skupimy się na tym, by nie powtórzyć tych 

samych błędów. Zwykle popełnia się wtedy błędy zupełnie inne. Nauka gry trwa do 

momentu, w którym ma się podstawowe pojęcie o ogóle potrzeb i kwestii, które trzeba 

mieć na uwadze, by kolonia mogła przetrwać. Doświadczenie ważne i bardzo 

satysfakcjonujące we wszelkiego rodzaju simach — tych w RimWordzie nie brakuje i 

teraz, a wizja rozwoju gry i wzbogacania jej o coraz to nowe elementy, dopracowywanie 

istniejących mechanik itp., napawa szczególnym optymizmem.  


