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Jest rok 40. od zakończenia Pierwszej Wojny z Cylonami. Na skutek sabotażu 

Głównego Systemu Obrony Kolonialnej, cała ludzkość zamieszkująca Dwanaście Kolonii 

została wybita przez zbuntowane maszyny. Czy na pewno? Nie! Niewielka flota statków 

cywilnych, chronionych przez okręt wojenny z okresu Pierwszej Wojny – Battlestar Ga-

lactica – wciąż stawia opór najeźdźcom, niestrudzenie zmierzając ku legendarnej Trzy-

nastej Kolonii zwanej Ziemią. Tak mogłoby brzmieć wprowadzenie do emitowanego 

przed paru laty serialu Battlestar Galactica (w skrócie BSG; scen. Ronald D. Moore, prod. 

David Eick, Syfy, dawniej Sci Fi Channel; Miniseries 2003, sezony I-IV 2004-2009). W se-

rialowym uniwersum wyraźna jest nieobecność wielu elementów typowych dla space 

opery czy science fiction w ogóle. Zagłady Dwunastu Kolonii nie przyniosła żadna Gwiaz-

da Śmierci, ale „zwykła” broń atomowa. Stylistykę serialu można określić jako przemie-

szanie futuryzmu z elementami retro: z jednej strony – ebonitowe słuchawki telefonów z 

połowy XX wieku, papierowe wydruki, całkiem współczesne stroje i wyposażenie 

obronne marines, z drugiej – statki kosmiczne z napędem nadświetlnym i samoświado-

me roboty zdolne podszywać się pod ludzi. 

Niedobitki ludzkości w obliczu przewagi liczebnej i technologicznej przeciwnika 

muszą polegać na własnych wątłych siłach i zdezelowanym sprzęcie. Żeby nie wspomi-

nać o buntowniczej załodze, przeludnionych statkach, fanatykach religijnych i 

o drobnym, acz znaczącym fakcie, iż Cyloni (humanoidalne maszyny stworzone przez 

ludzi) zdołali zinfiltrować flotę – ich agenci wyglądają zupełnie jak ludzie. Każdy może 

okazać się zdrajcą, a pogoń morderczych maszyn nie ustaje ani na moment. A to wszyst-

ko pod przywództwem nader ludzkich i niedoskonałych przywódców: prezydent Laury 

Roslin, niedawnej Sekretarz Edukacji umierającej na nieuleczalnego raka oraz komando-
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ra Williama Adamy, weterana Pierwszej Wojny, gotowego odejść na zasłużoną emerytu-

rę wraz z wysłużonym okrętem. 

Wydawnictwo Fantasy Flight Games – słynące w środowisku graczy z dużych, 

dopracowanych gier osadzonych w popularnych realiach – nie mogło przepuścić okazji 

i w 2008 roku opublikowało grę planszową Battlestar Galactica autorstwa Coreya Ko-

nieczki; od tego czasu ukazały się jeszcze trzy rozszerzenia, odpowiadające z grubsza 

kolejnym sezonom serialu: Pegasus (2009), Exodus (2010) i najnowszy, długo odwleka-

ny Daybreak (2013). Podobnie jak wiele innych przebojów FFG, planszowa adaptacja 

serialu BSG zaliczana jest do gier tematycznych, czyli takich, w których bardzo dużą rolę 

odgrywają odtwarzane realia, nastrój i postaci, a od strategii w tradycyjnym rozumieniu 

często ważniejsze są interakcje z innymi graczami. Pod względem mechaniki gry (sto-

sowanych zasad) BSG należy do odmiany gier kooperacyjnych ze zdrajcą – to znaczy 

większość graczy współpracuje, aby pokonać wyzwania stawiane przez grę, w czym 

przeszkadza mniejsza i przynajmniej początkowo niejawna grupa przeciwna.  

Na tle innych współczesnych gier planszowych, zasady BSG są proste 

w założeniach, choć dość przy tym rozbudowane (szczególnie przy uwzględnieniu opcji 

z rozszerzeń). Każdy z graczy wciela się w jednego z serialowych bohaterów, któremu 

przypisano indywidualne przewagi i słabości wpływające na przebieg rozgrywki. W grze 

biorą udział dwie drużyny (ludzie i Cyloni), do których przynależność określana jest 

specjalnymi kartami. Nie ma więc znaczenia, kto wygrał wybory prezydenckie albo oka-

zał się zdrajcą w serialu, ani na ile prawdą była jednomyślność czy wielokrotnie 

wzmiankowany „Plan” Cylonów – gra planszowa daje okazję nie tyle odtworzenia orygi-

nalnej fabuły, co raczej uczestnictwa w historii alternatywnej. Lojalność graczy nie jest 

wszakże dana raz na zawsze – w toku gry zdarza się często, że niektórzy „ludzie” po cza-

sie okazują się Cylonami. W ten sposób odzwierciedlono zaczerpnięty z serialu wątek 

„uśpionych agentów”, nieświadomych swojego pochodzenia aż do odebrania zakodowa-

nego sygnału. Nawet jeśli zdrajca zostanie odkryty, nie wypada z gry – fabularnie jego 

kopia odradza się pośród cylońskiej floty i staje na czele dalszych, jawnych ataków. 

Aby zrozumieć grę trzeba wiedzieć, jak ogólnie przebiega rozgrywka (w BSG po-

dzielona na tury poszczególnych graczy). W swojej turze gracz może dowolnie przemie-

ścić kontrolowaną przez siebie postać pomiędzy polami i wykonywać „akcje” – instruk-

cje podane na planszy lub na dobieranych „kartach umiejętności”. Na koniec tury od-

krywany jest kryzys, z którym flota musi sobie poradzić – albo poprzez trudny wybór 
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albo udział w „teście umiejętności” (rozstrzyganej w tajemnicy negocjacji, w której po-

szczególni gracze mogą zagrywać karty umiejętności dla ich wartości i koloru – szkodząc 

lub pomagając w danym teście). Każdy kryzys uszczupla zapasy ludzi – karty i „zasoby” 

(paliwo, żywność, morale i populacja) – przybliżając tym samym porażkę; wskazuje 

również na działania podejmowane przez cylońskie basestary (statki-matki) i raidery 

(myśliwce), które co jakiś czas pojawiają się na planszy i zagrażają ludziom. Większości 

kryzysów towarzyszy także „przygotowanie do skoku” – znak, iż flota osiąga gotowość 

do kolejnej podróży nadświetlnej. Dopiero pokonanie określonego dystansu pozwala na 

osiągnięcie zwycięstwa. W BSG bardzo dużą rolę odgrywa tajność, wydatnie podnosząca 

trudność rozgrywki i dająca zdrajcom pole do manewru. Wielkie znaczenie mają umie-

jętności blefu i dedukcji, a losowy charakter kryzysów, nieuchronność pościgu, brak zau-

fania do współgraczy i ograniczone możliwości porozumiewania się nieźle oddają seria-

lową atmosferę paranoi i ciągłego poczucia zagrożenia. 

W trakcie gry prawie bez przerwy jest coś do zrobienia – czasem zbyt wiele na 

raz. Ogólną wskazówką co do możliwości postaci są ich typy (Przywódca wojskowy lub 

polityczny, Pilot albo Wsparcie; ta ostatnia kategoria obejmuje głównie mechaników 

pokładowych), ale ważniejsze są sprawowane funkcje. W podstawowej grze znalazły się 

dwie karty tytułów, zapewniające specjalne możliwości i prawo podejmowania decyzji 

mających wpływ na przebieg rozgrywki. „Admirał” dysponuje bronią atomową, stano-

wiącą ostatnią deskę ratunku dla ludzkości w razie ciężkiego natarcia Cylonów. Do gra-

cza z tytułem Admirała należy także wybór jednej z wylosowanych kart „punktu doce-

lowego” po każdym skoku, co ma bezpośrednie przełożenie na długość rozgrywki. „Pre-

zydent” z kolei ma do dyspozycji talię „Kworum” – specjalnych zagrań niedostępnych 

innym graczom. Dzięki tym kartom można np. wtrącić jedną z postaci do „Aresztu” (co 

ogranicza możliwości danego gracza) albo wyznaczyć kogoś, by dokonał wyboru punktu 

docelowego w miejsce Admirała. Zarówno Prezydent, jak i Admirał podejmują także de-

cyzje w niektórych kryzysach. Z uwagi na to, „utytułowane” postaci mają zazwyczaj wię-

cej przyjemności z gry, ale też częściej padają ofiarą podejrzeń innych graczy, dbających, 

by tytuły pozostawały w rękach ich drużyny. 

O ile wiele gier planszowych traktuje realia zupełnie pretekstowo, o tyle gry te-

matyczne przywiązują do nich nieraz bardzo dużą wagę. Grozi to czasem ograniczeniem 

„grywalności”. Z drugiej strony bywa, że wierność pierwowzorowi (literackiemu, telewi-

zyjnemu czy innemu) zostaje poświęcona na rzecz mechaniki. Ze względu na skupienie 
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na polityce, serial BSG określano niekiedy jako West Wing in Space. Jakkolwiek spory o 

słuszność i władzę mają w samej grze zupełnie inny charakter (strategiczny, nie moralny 

czy ideologiczny), a same zasoby są dość abstrakcyjne, to jednak widać, jak wiele uwagi 

autorzy poświęcili odwzorowaniu w zasadach przynajmniej części serialowych realiów 

– z różnym powodzeniem. Przykładowo: najbardziej niestabilnym (najłatwiejszym do 

odzyskania, ale i najczęściej narażonym na stratę) ze wszystkich zasobów jest Morale, 

reprezentujące wolę walki ludzkości; z drugiej strony nie ma prawie sposobów, by pod-

ratować Populację (której poziom jeśli już spada, to bardzo gwałtownie), bezpośrednio 

powiązaną z flotą statków cywilnych towarzyszących Galactice. Gorzej wypada pod 

względem tematycznym Żywność (woda i jedzenie) – wprawdzie łatwo o jej utratę, ale 

prawie nie bywa czynnikiem decydującym o zwycięstwie, przez co większość graczy 

zupełnie ją lekceważy. 

Inna znaczna rozbieżność między tematyką a mechaniką uwidocznia się 

w zasadach walki kosmicznej. Po planszy przesuwane są statki Cylonów starające się 

dokonać abordażu Galactiki, uszkodzić okręt lub zestrzelić statki cywilne wraz z ich ła-

dunkiem. Jeśli już dojdzie do walki w przestrzeni, na ogół bierze w niej udział jeden viper 

(ludzki myśliwiec) – w świetle zasad jest to skuteczniejsze od wysyłania kilku statków 

na raz. Rzadko zresztą jest sens w wykorzystywaniu myśliwców do „walki” – główną 

funkcją viperów nieobsadzonych przez żadnego z graczy-pilotów jest zajmowanie pola 

na planszy w roli „żywej tarczy” dla cywili. Fani serialu mogą widzieć niedostatek tema-

tyczny w potraktowaniu (aż do dodatku Daybreak) viperów jako jedynych „pilotowal-

nych” statków, przez co postaci znane z serialu jako obsługa pojazdów zwiadowczych 

(raptorów) w grze okazują się asami przestworzy. 

Czysto „grywalnościowym” problemem jest z kolei ryzyko, na jakie narażeni są 

sami Piloci. Jeżeli przebywają w przestrzeni w chwili skoku nadświetlnego, muszą wró-

cić na statek i odczekać, aż będą mogli ponownie zasiąść za sterami myśliwca. Jeszcze 

gorzej, jeśli zostaną zestrzeleni, co wcale nie jest takie rzadkie. Pilot, którego viper zo-

stanie trafiony, nie ryzykuje śmierci ani pełnego wykluczenia z gry, musi jednak przejść 

do „Ambulatorium”, co wiąże się ponownie ze stratą czasu i kart umiejętności (które 

dawałyby szansę na aktywne uczestnictwo w rozgrywce także poza własną turą). Inny-

mi słowy: jeśli nie dochodzi do walki w kosmosie, Piloci często się nudzą, a jeśli już się 

ona odbędzie, ale zabraknie szczęścia – wówczas ryzykują przesiedzenie sporej części 

gry bez możliwości działania. Co wciąż może być lepszą perspektywą niż gra postacią 
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Wsparcia, której jedynym obowiązkiem jest naprawianie Galactiki i uszkodzonych my-

śliwców. Zadanie w pełni uzależnione od dostępu do jednej konkretnej karty umiejętno-

ści, którą mogą w razie potrzeby pozyskać inni. Bardziej jeszcze od sprecyzowanej funk-

cji zarówno Pilotów, jak i Wsparcia boli brak realnych możliwości decydowania o prze-

biegu gry – domena Admirała i Prezydenta. Z drugiej strony (zwłaszcza w połączeniu z 

okazjonalnym brakiem narzuconych zadań) może to być pretekstem do podjęcia starań 

o zmianę status quo i przejęcie tytułu – czy przez uwięzienie dotychczasowego Admirała, 

czy przez zwołanie wyborów i przejęcie prezydentury. 

Planszowe BSG bywa zestawiane z grami fabularnymi – jest to jednak zbyt daleko 

idące porównanie. W trakcie rozgrywki zdarza się, że gracze znający serial cytują kwe-

stie wybranych bohaterów; nie dochodzi jednak nigdy do faktycznego „wejścia w rolę”, 

nie ma też miejsca na indywidualny rozwój postaci czy jakąkolwiek improwizację. Jeżeli 

czegoś nie ma w regułach, to jest to niemożliwe: Pilot-Cylon nie może zestrzelić ochra-

nianego statku cywilnego, Prezydent – nakazać wyrzucenia kogoś przez śluzę (przy-

najmniej bez rozszerzenia Pegasus i odpowiedniej karty Kworum), nie każdy też oficer – 

nawet pomimo „udokumentowanego” w serialu doświadczenia w walce kosmicznej – 

mógłby usiąść za sterami myśliwca jako pilot. Zarazem trzeba pamiętać, że reguły nie 

zawsze są jasne nawet dla doświadczonych graczy – wówczas jednak wątpliwości roz-

strzyga nie swobodne odczytanie, a oficjalne FAQ. Battlestar Galactica: Gra planszowa 

wcale nieźle oddaje jednak realia serialu i nawet osobom, które nigdy go nie oglądały 

(albo nie zostały jego fanami). Jeżeli jesteśmy w stanie poświęcić grze od 4-6 godzin, BSG 

potrafi zapewnić satysfakcjonującą, pełną emocji rozgrywkę. Na rozdźwięki między grą 

a telewizyjnym kanonem trzeba po prostu przymknąć oko i dobrze się bawić. 

 


