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Bo lepiej być wiedźminem 

 

Obecnie już nikt nie ma wątpliwości, że stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego 

Wiedźmin to pełnoprawny system rozrywkowy, który doczekał się licznych adaptacji. 

Spośród nich Białego Wilka rozsławiły zwłaszcza gry komputerowe. I choć większość 

graczy z utęsknieniem wypatruje premiery trzeciej części przygód Geralta z Rivii, to 

producenci gry postanowili umilić fanom czas oczekiwania. Tak oto na rynku pojawił się 

Wiedźmin. Gra przygodowa, dostępny zarówno w formie tradycyjnej planszówki, jak i w 

wersji cyfrowej na komputery PC oraz urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. To 

właśnie wersja cyfrowa będzie tematem niniejszej recenzji.  

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na bardzo ładną oprawę graficzną. 

Cyfrowe wersje gier planszowych czy karcianych nie są niczym nowym, jednak na tle 

innych tytułów Wiedźmin prezentuje się naprawdę okazale. Dotyczy to zarówno samej 

rozbudowanej i wzbogaconej o sympatyczne animacje planszy, jak i poszczególnych 

kart, w tym postaci. To samo należy powiedzieć o wszystkich elementach wykończenio-

wych, jak np. kości do rzucania (w wersji cyfrowej wiernie oddany wygląd z wersji 

planszowej). Warto także zwrócić uwagę na bardzo dobrze dobraną  oprawę muzyczną, 

która pozwala jeszcze bardziej wczuć się w atmosferę gry, zwłaszcza że poszczególne 

pola mają przypisane motywy muzyczne. W związku z tym należy powiedzieć otwarcie, 

że przeniesienie świata Wiedźmina na planszę wyszło bardzo dobrze i jest nie tylko 

przyjemne dla oka, ale także bardzo klimatyczne. Dużym atutem jest również wykorzys-

tanie znanego z gier komputerowych wizerunku postaci, co w efektowny sposób zdaje 

się rozszerzać popularne uniwersum.  

 Rozpoczynając rozgrywkę, mamy do wyboru  cztery postacie: Geralta, Triss, 

Jaskra i Yarpena Zigrina (wraz z jego brodatą kompanią). Co ważne, każdy z bohaterów  

 

* Recenzja gry: Wiedźmin. Gra przygodowa, CD Projekt RED, CDP.pl/CD Projekt 2014.  
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ma indywidualne, specjalne zdolności oraz  odmienne zadania (duża zaleta!), które 

wiążą się z jego specyfiką. By wykonać poszczególne misje, musimy zwiedzać różne 

miejsca (Kaer Morhen, Rivia, Cintra, Oxenfurt i inne znane z  prozy Sapkowskiego) oraz 

gromadzić fundusze i potrzebne tropy. W związku z tym w grze znajdziemy  wielką 

politykę, magię, walki z potworami czy szukanie skarbów. Wszystko to przeplecione jest 

nieustanną podróżą, która stanowi  jeden z ciekawszych elementów rozgrywki (szybka 

podróż jest jednym z bardziej niebezpiecznych). Natomiast głównym celem gry jest 

zdobycie jak największej liczby punktów zwycięstwa. 

Co ciekawe, w trakcie zmagań  pojawia się forma współpracy między postaciami 

(polegająca na tym, że obaj gracze otrzymują punkty), jak również tzw. interakcja 

negatywna (np. za pośrednictwem kart złego losu –niezwykle ciężko poradzić sobie z 

jakimś potworem, będąc np. Jaskrem…). Z punktu widzenia fabuły najważniejsze wydaje 

się, iż faktycznie rozgrywka powoduje tworzenie oryginalnej historii poszczególnych 

osób. Nieco dziwi tylko ograniczona możliwość kooperacji, bo w „warunkach natural-

nych” ciężko wyobrazić sobie, żeby Geralt nie pomagał Jaskrowi. Z drugiej strony gra 

snuje opowieść o indywidualnych losach bohaterów, co w tym uniwersum też jest swego 

rodzaju novum.  

Interesujące są kwestie związane z mechaniką gry.  Nie wydaje się ona odkryw-

cza, ponieważ bazuje na znanym mechanizmie wykonania dwóch-trzech akcji spośród  

sześciu dostępnych. Czasem ruch, jak i niektóre statystyki, utrudniają otrzymane rany – 

każde zranienie blokuje jedną opcję ruchu, co dotyczy prawie wszystkich postaci. 

Dlatego też decyzje, który ruch zablokujemy mają duże znaczenie i wiążą się 

bezpośrednio z taktyką, jaką zamierzamy obrać.  

Mówiąc o taktyce, nie można zapomnieć o walce. Ta oparta jest na rzutach 

kośćmi, które w środowisku wirtualnym odbywają się poprzez kliknięcie na odpowiedni 

przycisk. Mamy wiele modyfikacji wyników, np. czary (Triss), towarzysze podróży, 

znalezione przedmioty czy nagrody za wykonane zadania. Dzięki nim często możemy 

uniknąć walki albo znacznie ją sobie ułatwić. Oczywiście najlepiej walczy się grając 

Geraltem (ach, Wiedźminem być!), ale nawet Biały Wilk może trafić na godnego siebie 

przeciwnika (np. na strzygę).  

Jednym z największych atutów gry są bardzo proste i jasne zasady. Ma to 

niebagatelne znaczenie, ponieważ nie zniechęci miłośników Wiedźmina, którzy z tego 

typu produkcjami nie są zaznajomieni. Kolejną ważną rzeczą jest możliwość regulacji 
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czasu rozgrywki od 20 minut do 2-3 godzin. To duży plus, zwłaszcza przy graniu na 

urządzeniach mobilnych. Podobnie jak fakt, że grać można samemu, w grupie, przeciwko 

komputerowi lub w systemie  multiplayer. W ten sposób każdy znajdzie tryb odpowied-

ni dla siebie i swoich  możliwości czasowych, co współcześnie jest wielką zaletą.  

W przypadku przenoszenia różnych tytułów na licencji do medium gier 

planszowych efekty bywają różne. Z jednej strony ma to być atrakcja dla fanów, a z 

drugiej miłośnicy gier planszowych mogą mieć wiele zarzutów dotyczących np. poziomu 

trudności. W tym jednak wypadku wydaje się, że zostało to odpowiednio wyważone. I 

choć czasami brakuje możliwości większej interakcji między postaciami, to należy 

otwarcie powiedzieć, że Wiedźmin. Gra przygodowa to interesujący tytuł z dużym 

potencjałem na dodatki rozwijające historię i rozgrywkę. Wersja cyfrowa natomiast 

okazuje się nie tylko dobrze zrobioną konwersją planszówki, ale wzbogaca ją o tryb 

multiplayer oraz możliwość grania dosłownie wszędzie. Dlatego też pozostaje mieć 

nadzieję, że producenci nie zarzucą tej odnogi przygód Wiedźmina i będą pojawiały się 

kolejne elementy rozbudowujące nie tylko bogate uniwersum, ale także cały 

wiedźmiński supersystem rozrywkowy. 

 

 


