
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Przed Wasze oczy trafił właśnie 

pierwszy numer Rawelinu, nowego 

pisma Raciborskiego Klubu Fanta-

styki „Bastion”, działającego przy 

Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 

Publicznej im. Ryszarda Kincla  

w Raciborzu.  

Rawelin będzie zbiorem tekstów 

amatorskich, z czasem – mamy 

nadzieję – coraz lepszych. Jest dla 

nas okazją dla ostrzenia piór i naby-

wania umiejętności. Mamy nadzieję, 

że nie umniejszy to jednak przy-

jemności płynącej z lektury! 

W tym miesiącu poczytacie o sztu-

cznych językach, superherosach na 

wielkim ekranie i procesie tworzenia 

piwa kremowego. Recenzenci opo-

wiedzą o Solaris oraz Decrypto. 

Czekają na Was także sprawozdania 

z klubowych spotkań oraz wezwanie 

do czynu, to jest do grania w RPG. 

A dlaczego „Rawelin”? 

Zajrzyjcie do słowniczka bastiono-

wego na stronie 3 :-) 

 

Generał dowodzący załogą Bastionu 

Szef operacji „Rawelin” 

Whirl 
 

Grafika na okładce: „Dama z Rawelinami”  

z wykorzystaniem pliku Specklin-Reuelin  

z zasobów Wikimedia Commons. 
Autor przeróbki: Whirl. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokonało się. Po około dekadzie uśpienia 

Bastion powrócił do życia! 

Dla tych, którzy nie znają tej historii: nasz klub 

powstał w roku 2001, po wizycie Andrzeja 

Sapkowskiego w raciborskiej Bibliotece. Na po-

czątku mieliśmy być właśnie klubem miło-

śników ASa. W 2003 roku członkowie klubu 

zorganizowali także pierwszą edycję Goblikonu, 

który odbywa się do dziś. Jednak w okolicach 

2008, 2009 roku klub zapadł w hibernację. 

Not anymore! 30 listopada w pięknie odre-

montowanej Bibliotece odbyło się Spotkanie 

Zero, na którym ustaliliśmy ogólne sprawy 

klubowe. Od tamtej pory co tydzień spotykamy 

się w bibliotecznych murach, aby stanąć na 

straży dobrej fantastyki i świetnej zabawy. 

Przede wszystkim gramy w planszówki: to nie-

podzielnie najpopularniejsza forma aktywności 

klubowej. Często na stoły trafia też karcianka 

Magic: the Gathering, a praktycznie co tydzień 

działa także sekcja RPG (więcej o niej na 

stronie 4), która dzielnie kontynuuje kampanię 

w Pathfinderze (aczkolwiek zdarzyły się już 

także jednostrzały). Udało nam się zrobić już 

także mały blok mikro-prelekcji – o słownictwie 

fandomowym, prowadzonych w klubie sesjach 

oraz o bastionach i innych dziełach fortyfika-

cyjnych. Kilkakrotnie odwiedził nas Noobirus, 

wodzisławski ambasador RPG, który wydaje 

również własne systemy. 

Od 12 stycznia mamy dostęp do Biblioteki także 

po godzinach pracy, więc zmieniliśmy start 

spotkań z godziny 11:00 na 15:00 (wyjątkiem 

jest sekcja RPG, która spotyka się o 10:00.) 

Głównie gramy w Gawrze, galerii na pierwszym 

piętrze – ale sercem Bastionu jest znajdująca 

się w piwnicy Kazamata (sala kolumnowa). 

Odbywają się tam sesje, i to tam znajduje się 

nasz skarbiec: gablotka pełna książek, gier  

oraz podręczników do gier fabularnych. To wej-

ściem przy Kazamacie wchodzimy sobotnimi 

popołudniami na klubowe spotkania. 

Co dalej? Granie będzie zawsze, ale postaramy 

się urozmaicić rodzaje atrakcji. Pora zabrać się 

za zrobienie larpa, czasami zrobić prelekcję 

bądź konkurs. W lutym wybieramy się na noc  

z grami bez prądu w Bibliotece. W planach  

są także klubowe wyjazdy – jeszcze w listopa-

dzie reprezentowaliśmy Bastion na Opolconie, 

a w marcu jedziemy na Śląskie Dni Fantastyki. 

Serdecznie zapraszamy do naszego klubu, do 

którego zapisało się już 35 osób. Aby do nas 

dołączyć, wystarczy być zarejestrowanym czy-

telnikiem Biblioteki i podpisać deklarację człon-

kowską – to wszystko! 

Do fantastycznego zobaczenia!                      ▪ 
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W sobotę 26 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Fantastycznego Klubu Książki, 

który powstał z inicjatywy Bastionu. Na pierwszy ogień poszła kultowa książka 

Douglasa Adamsa, Autostopem przez galaktykę. Podyskutowaliśmy o niej w 6 osób. 

Opowiedzieliśmy sobie o ulubionych fragmentach i postaciach, poczytaliśmy na głos 

najlepsze kawałki – w tym vogońską poezję wraz z jej analizą. Porozmawialiśmy  

o inspiracjach Adamsa i o głównej myśli jego kosmicznie zakręconej powieści: 

czasami może warto przestać się troszczyć o Prawdy wszechświata, a zamiast tego 

zająć się czymś pożytecznym. 

Następne spotkanie w marcu. Na cel bierzemy Amerykańskich bogów Gaimana!      ▪ 

 

 

 

 

 

 

 

BASTION – dzieło fortyfikacyjne o planie pię-

ciokątu w twierdzy bastionowej. Jego budowa 

umożliwiała ostrzał wroga, który podszedł pod 

KURTYNĘ. Części od przedpola nazywano 

CZOŁAMI, boczne BARKAMI, a podstawę – 

SZYJĄ. Najbardziej wysunięty róg to WĘGIEŁ, 

a dwudzielna jego kąta – KAPITALIA. 
 

KAPONIERA – podziemne pomieszczenie  

w budowli obronnej. Łączyły je POTERNY. 

KAWALIER, NADSZANIEC – wysoki wał za 

BASTIONEM, służący obserwacji przedpola. 

KAZAMATA – schron pod BASTIONEM  

o różnych funkcjach: mieszkalnej, magazy-

nowej, więziennej. Prowadziły doń POTERNY. 

KURTYNA – główny mur twierdzy bastionowej. 

ORYLION, UCHO – występ dodawany do 

kątów BASTIONU, utrudniający ruch pod nim 

oraz chroniący przed ogniem ukośnym. 

POTERNA, POTAJNIK – podziemne przejście, 

łączące części fortyfikacji. Można było nimi 

dotrzeć do KAPONIER i KAZAMAT. 

RAWELIN – trójkątne dzieło fortyfikacyjne, 

stanowiące wsparcie dla BASTIONU. Mogło się 

znajdować na głównym odcinku KURTYNY, 

pomagając w jej obronie.                                ▪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim jesteśmy? Na pozór zwykłą mło-

dzieżą, która godzinami siedzi w biblio-

tecznej piwnicy i rzuca dziwnymi 

kostkami... ale gdy przypatrzysz się 

uważniej, dostrzeżesz dostojnego elfa 

z legendarną włócznią, który jednym 

atakiem prawie powalił ogromnego 

orkowego dowódcę; usłyszysz tęgich 

krasnoludów z kuflami piwa, opowia-

dających o kopalniach złota; zauwa-

żysz małego, niepozornego niziołka, 

który w walce pokonał przeciwni-

ka sześć razy większego od siebie. 

Jesteśmy ludźmi, którzy przy użyciu 

magii opowieści trafiają do innego 

świata, cały czas siedząc przy stoliku. 

Uruchamiamy macki kreatywności 

i przemieniamy piwnicę w bastionową 

Kazamatę. Uwalniamy wyobraźnię, by 

zanurzyła nas w bezkresie możliwości, 

przenosząc w sam środek bitwy o losy 

kraju bądź kłótni karczmarza z wojo-

wniczką kultu Pramatki. 

Co to za gra, której się oddajemy? Jest 

to fabularna gra wyobraźni, inaczej 

RPG (ang. role-playing game). Opiera 

się na narracji, w której gracze wcielają 

się w wymyślone postacie i dążą do 

wspólnego stworzenia opowieści, 

opierając się na wybranych wcześniej 

regułach – czyli mechanice.  

Czym jest mechanika? To zasady pro-

wadzenia rozgrywki i kreowania świata 

gry, opisuje również tworzenie postaci 

oraz jej interakcje ze światem. Staty-

styki postaci służą wykonywaniu tes-

tów, określających czy (lub jak) udało 

nam się coś zrobić. Jest to czynnik 

losowy, sprawdzany rzutem kością. 

Nie chodzi tu jednak o dobrze znane 

nam kości do chińczyka, ale o takie 

z czterema, ośmioma lub nawet dwu-

dziestoma ściankami! 

Nad całą rozgrywką czuwa Mistrz Gry 

(ang. Game Master, w skrócie GM). 

Kreuje świat i przygotowuje scena-

riusz, jest narratorem, oprowadza-

jącym nas po nieznanym świecie, a my 

opisujemy bohaterów tej opowieści. 

Jesteś gotów wkroczyć do karczmy, 

ściągnąć płaszcz, ukazując stare rany 

i przy kuflu piwa zapytać karczmarza 

o kazamaty "Nowego Bastionu"? Je-

steś gotów na własną rękę wytropić 

nas, stanąć z nami twarzą w twarz  

i zadeklarować pewnym głosem, że 

wyruszasz z nami na wyprawę?  

Czekamy na ciebie, nowy towarzyszu 

przygody – tylko uważaj, by przyjazna 

atmosfera i pieśni barda nie oplotły 

twego serca, bo będziesz chciał wrócić 

kolejny raz…                                        ▪   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kino superbohaterskie ma własne supermoce  

i śmiało z nich korzysta. Tłumy w kinach, trailery bi-

jące rekordy, studia obsypywane pieniądzem. Infi-

nity War przebiło barierę dwóch miliardów dolarów, 

Aquaman dopłynął niedawno do miliarda, dając DC 

nowy wiatr w żagle. Po pasmach niepowodzeń z po-

dejściami do gatunku Sony wydało znakomite 

Spider-Verse, a Czarna Pantera właśnie dostała 

nominacje do Oscara. Wydaje się, że przed CBM – 

comic book movies – otwiera się kolejny rozdział. 

Nominacja Czarnej Pantery budzi kontrowersje – 

choć sam film budził je już wcześniej. Z jednej 

strony fani, nazywający go najlepszym tytułem  

w historii, zarzucają rasizm krytykującym – z drugiej 

lecą oskarżenia, że poza „podlizywaniem się” 

czarnoskórym w filmie nie ma nic więcej. Obie 

strony grubo przesadzają. Czarna Pantera jako film 

sam w sobie nie jest niczym niezwykłym, jednak nie 

sposób nie docenić jego społecznego znaczenia. To 

rzeczy wokół tego filmu sprawiają, że jest on ważny. 

Tu dochodzimy do Oscarów. Nagrody Akademii to 

tak naprawdę plebiscyt dla jej członków, nie auten-

tyczne poszukiwanie najlepszych dokonań. Społe-

czne znaczenie filmu i kampania na rzecz nomi-

nacji, jaką przeprowadzili twórcy – to te rzeczy naj-

bardziej się liczą w wyścigu po statuetkę. Czarna 

Pantera spełnia te warunki. Wciąż pewnie nie 

zostanie Najlepszym Filmem – ale nominacja już 

wiele znaczy i być może w przyszłości kolejne pozy-

cje superbohaterskie będą mądrzej dochodzić 

swych praw do wyjścia na scenę, przez co będą 

poważniej traktowane przez Akademię i krytyków. 

Pamiętajmy jednak, że dla studia poza nagrodami 

najbardziej liczą się pieniądze. Zmagające się  

z problemami i dzielące fanów filmowe uniwersum 

DC odnalazło w końcu swoje miejsce. Odejście od 

ponurego tonu, nastawienie na czysty fun i dobra,  

ale nie przesadzona kinematografia przyniosły. 
Aquamanowi sukces, którego nie doświadczyły 

żadne filmy DC od czasu Trylogii Mrocznego Ryce-

rza. I trzeba przyznać, że jest to film naprawdę 

udany – Indiana Jones, podwodny Władca Pier-

ścieni i superherosi? Brzmi świetnie. I choć scena-

riusz jest prosty, a sceny romantyczne na siłę, 

reszta broni się i sprzedaje miło spędzony czas. 

Czy jednak scenariusze CBM muszą być prostymi 

bajkami? Już wcześniej Mroczny Rycerz, Logan  

i Watchmen pokazały, że niekoniecznie. I choć 

może nie jest to film dokładnie tego samego kalibru, 

Spider-Man: Into the Spider-Verse lśni na tle 

zeszłorocznych kolegów po fachu właśnie w tym 

miejscu. Scenariusz jest inteligentny, dobrze żon-

gluje konwencją i nawiązaniami, a mimo ilości pos-

taci (co zaszkodziło zarówno filmom z oryginalnej 

trylogii Raimiego, jak i późniejszym Amazing Spider-

Manom) twórcy wiedzieli, na kim się skupić. Świetna 

fabuła i rozwój postaci, doskonały balans między 

śmiechem i powagą – ten film emanuje miłością do 

materiału źródłowego i wiedzą o dobrym kinie. 

Dodajmy do tego zjawiskową animację i mamy film, 

wobec którego fani Pająka (czy zamaskowanych 

bohaterów w ogóle) nie mogą przejść obojętnie. 

Zrozumienie widza, mądrzejsze scenariusze i pro-

wadzenie „kampanii na zewnątrz” może sprawić, że 

CBM zostaną w końcu docenione jako filmy przez 

duże F. Czy oznacza to, że każdy film o super-

bohaterze osiągnie rangę pełnoprawnego dzieła 

sztuki? Skąd, wciąż pozostaną przede wszystkim 

rozrywką. Ale otwierają się drzwi dla tych przypa-

dków, które będą zasługiwać na uznanie – a których 

równie wartościowi poprzednicy zwykli nie być nim 

obdarzani z powodu swego „pochodzenia”. 

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że skorzystamy na 

tym i my – widzowie.                                                ▪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest conlang? Samo słowo jest zbitką 

angielskich słów Constructed Language, 

co można luźno przetłumaczyć jako 

Sztuczny Język. Tworzone przez osobę lub 

grupę osób, conlangi pojawiają się w ba-

rdzo wielu światach fantastycznych. Naj-

bardziej popularnymi przykładami są: Que-

nya i Sindarin z Władcy Pierścieni, Klingo-

ński ze Star Treka i Dothraki z Gry o Tron. 

Istnieje oczywiście o wiele więcej sztucznie 

tworzonych języków, niekoniecznie używa-

nych w fantastyce. Mamy bowiem także  np. 

Esperanto, który był niezbyt udaną próbą 

stworzenia języka uniwersalnego, czy Mię-

dzysłowiański – z założenia zrozumiały bez 

potrzeby nauki dla każdego, kto posługuje 

się językami z kręgu słowiańskiego. Przy-

kładowy tekst w języku międzysłowiańskim: 

Otče naš, ktory jesi v nebesah, nehaj svęti 

sę imę Tvoje. 

Nehaj prijde krålevstvo Tvoje, nehaj bųde 

volja Tvoja, kako v nebě tako i na zemji. 

Hlěb naš vsjakodenny daj nam dneś,  

i odpusti nam naše grěhi, tako kako my 

odpušćajemo našim grěšnikam. 

I ne vvedi nas v pokušeńje, ale izbavi nas 

od zlogo. Ibo Tvoje je krålevstvo i moć  

i slava, na věki. 

Amin. 

Jest to tekst Modlitwy Pańskiej, ale większość 

czytelników chyba sama już do tego doszła. 

Pod tytułem umieściłem też zdanie w języku 

Quenya: „Elen síla lúmenn' omentielvo”. 

Jest to tradycyjne elfickie powitanie, tłuma-

czone jako „Niech Gwiazda świeci nad go-

dziną naszego spotkania”. 

W tym momencie można zapytać: po co 

uczyć się conlangów, jeżeli istnieje tak wiele 

języków naturalnych? Pomijając tzw. języki 

pomocnicze, jak Esperanto czy Międzysło-

wiański, których cel jest oczywisty, choć nie 

zawsze udaje się go osiągnąć, języki 

fantastyczne mają głównie urealnić świat 

przedstawiony, a uczenie się ich często jest 

po prostu formą zabawy czy mocniejszego 

wczucia się w konkretne uniwersum.  

W niektórych z tych języków można nawet 

zdawać egzaminy w Ameryce, a nacieka-

wszym przykładem ich użyteczności jest 

chyba historia pewnego internauty, który 

swoją przyszłą żonę poznał na konwencie 

Star Treka. On był z Anglii,  ona z Francji  

i żadne z nich nie potrafiło powiedzieć 

nawet słowa w języku tego drugiego, więc 

przez kilka pierwszych miesięcy porozu-

miewali się wyłącznie po Klingońsku. 

Mam nadzieję, że zainteresowałem Was 

conlangami. Żeby rozwinąć temat, pos-

taram się w kolejnych numerach zamie-

szczać wyrażenia z różnych języków wraz  

z tłumaczeniami.                                          ▪ 

Wikimedia 
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O każdym z przedmiotów w tym 

świecie, o każdym zjawisku, dziele, 
utworze postawiono mnóstwo słów 
w tysiącach zdań. Każda osoba, 
mówiąc lub pisząc coś nowego na 
dany temat niemal na pewno nie-
świadomie powiela coś, co już zo-
stało napisane przez kogoś innego. 
 
Podobnie było z planetą Solaris. Bi-
bliografia dotycząca tego drobnego 
zakątka kosmosu rozrosła się na 
tyle, że nie sposób przestudiować  
i przyswoić całej zgromadzonej wie-
dzy tudzież wszystkich spekulacji  
i hipotez w ciągu jednego ludzkiego 
życia. Szeroko zakrojone badania 
prowadzone na Solaris dotyczyły 
nie tylko jej osobliwej, stałej orbity, 
która z powodu położenia w ukła-
dzie gwiazd podwójnych wydawała 
się teoretycznie niemożliwa. Uwagę 
badaczy przyciągał zwłaszcza zaj-
mujący większość planety ocean, 
wykazujący przedziwne właściwo-
ści. Były to nie tylko misterne, 
pojawiające się na jego powierzchni 
formy na kształt budowli, lecz także 
szereg zjawisk dotykających 
przybyszów z Ziemi. 
 
Jedna z najsłynniejszych powieści 
Stanisława Lema jest nie tylko dzie-
łem literatury science-fiction, lecz 
przede wszystkim książką o nas 
samych. W tej momentami przera-

żająco aktualnej historii fantastyka 
jest środkiem przekazu, tłem dla 
opisania ludzkich podstaw. Ukazuje 
nasze pragnienie poznawania, od-
krywania coraz odleglejszych krain, 
choć nie potrafimy pojąć zaka-
marków własnego umysłu; chęć 
porozumienia z obcym, choć nie 
potrafimy porozumieć się ze sobą 
wzajemnie. Wreszcie prezentuje 
brak pokory wobec spraw przewy-
ższających ludzkie zrozumienie. 
 
Wszystko to czyni w sposób znako-
mity dzięki wielowątkowej i dobrze 
skonstruowanej fabule, osadzonej  
w dokładnie przemyślanym świecie, 
będącym powstałą przed piędzie-
sięciu dziewięciu laty wizją odległej 
przyszłości. W trakcie lektury czy-
telnik wraz ze świetnie wykreo-
wanymi bohaterami zostaje porwa-
ny w wartki wir akcji, choć nie brak 
tu również typowych dla autora 
rozbudowanych opisów. 

 
Solaris jest jedną z tych powieści, 
które czyta się zdecydowanie za 
szybko. Dostarcza niezwykłych 
przeżyć i skłania do istotnych prze-
myśleń, a przy tym jest arcydziełem 
literatury fantastycznej. Gorąco 
polecam przeczytać.                       ▪ 
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Ciężko jest znaleźć osobę, która nie grała w Tajniaków lub  

o nich nie słyszała. Jest to świetna gra dla każdego – działa 

bardzo dobrze na rodzinnych spotkaniach jak i w pubie ze 

znajomymi. Jednak cudownie prosta rozgrywka jest dla mnie 

zbyt prosta i szybko mi się znudziła. Zaczął mi też przeszka-

dzać długi czas oczekiwania na moją kolej w zgadywaniu lub 

wymyślaniu hasła. Tutaj na scenę wkracza Decrypto. 

W Decrypto dwie drużyny rywalizują ze sobą  

w odgadywaniu haseł na podstawie wskazówek 

podawanych przez wybranego członka drużyny, 

szyfranta. Na początku gry każda drużyna losu-

je dla siebie 4 hasła widoczne tylko dla niej  

i ponumerowane 1-4. Rozgrywka podzielona 

jest na tury. Szyfrant drużyny rozpoczynającej 

losuje kartę z szyfrem, który wygląda np. tak:  

4-1-3. W tym momencie szyfrant ma czas na 

wymyślenie 3 skojarzeń do 3 z 4 haseł wylo-

sowanych przez jego drużynę. Pierwsze poda-

ne skojarzenie powinno wskazać drużynie, że 

chodzi o hasło nr 4, drugie wskazywać na nr 1, 

a ostatnie na nr 3. W tym samym czasie dru-

żyna przeciwna również próbuje zgadnąć sek-

wencję podawaną przez wrogiego szyfranta. 

Jednak nie wiedzą, jakie hasła wylosowane 

zostały na początku gry – muszą zgadywać. 

Kiedy obie grupy będą gotowe, zaczyna dru-

żyna przeciwna. Jeśli udało im się odgadnąć 

sekwencję, dostają żeton sukcesu. Grę wygry-

wa drużyna, która zdobędzie 2 żetony sukcesu. 

Jeśli nie zgadną, nic się nie dzieje i sekwencję 

odczytuje drużyna szyfranta. Jeśli odgadnie – 

nic się nie dzieje. Jeśli nie odgadnie, dostaje 

żeton porażki. Grę przegrywa drużyna, która 

zdobędzie 2 żetony porażki. Na koniec rundy 

drużyny notują na specjalnych arkuszach po-

prawną sekwencję oraz hasła użyte przez 

szyfranta. Robi się to z dwóch powodów. Po 

pierwsze, żadne skojarzenie nie może zostać 

użyte drugi raz, nawet przez przeciwników. Po 

drugie, drużyna przeciwna z każdą rundą bu-

duje bazę haseł użytych przez oponentów, co 

pomaga im w zgadywaniu. Kiedy obydwie 

drużyny skończą notować, role się zamieniają  

i szyfrantem zostaje gracz przeciwnej drużyny. 

W Decrypto podoba mi się przesunięcie sku-

pienia na zgadywanie haseł przeciwnej drużyny 

– zgadywanie własnych jest obowiązkiem i nie 

jest nagradzane. Kolejnym plusem jest redukcja 

czasu oczekiwania: obie drużyny myślą w tym 

samym czasie. Pasuje mi także podejście do 

wymyślania skojarzeń. Nie musimy łączyć haseł 

jednym skojarzeniem. Zamiast tego podajemy 

po 1 skojarzeniu do 3 haseł, ale te skojarzenia 

muszą być wystarczająco jasne dla naszej 

drużyny, a niejasne dla przeciwników, którzy 

dysponują wszystkimi podanymi przez nas sko-

jarzeniami. Im dłużej trwa gra, tym trudniej jest 

wymyślać hasła, które nie pomogą 

przeciwnikom. Jeśli podobają Ci się Tajniacy, 

ale szukasz czegoś bardziej wymagającego  

– zagraj w Decrypto.                                         ▪ 



 

 

 

 

 

 

 
 

Każdy kojarzy Harry’ego Pottera, “Chłopca który prze-

żył”. W książkach z serii pojawia się dużo różnych 
magicznych potraw i napojów – jednym z bardziej roz-
poznawalnych jest kremowe piwo. Wbrew nazwie nie 
jest to napój alkoholowy, choć oczywiście można go 
wzbogacić o procenty (sam jeszcze tego nie próbo-
wałem). Jeżeli chcielibyście spróbować tego trunku, 
przedstawię Wam pokrótce przepis. Tylko małe 
ostrzeżenie: gotowy napój jest bardzo słodki, trudno 
będzie jednej osobie wypić całe przygotowane piwo.  
  

Składniki:  
● 3/4 szklanki brązowego cukru  
● 200 ml śmietanki kremówki  
● 300 ml gazowanej wody  
● 2 łyżki syropu waniliowego  
● 2 łyżki masła  
● 3 łyżki cukru pudru  
● kieliszek whisky (opcjonalnie) 
 

 Wykonanie:  
Do małego garnuszka wlać 4 łyżki śmietanki 
kremówki, resztę ubić z 3 łyżkami cukru pudru. 
Do śmietany w garnuszku dodać cukier i podgrzewać 
mieszając, aż się rozpuści. Do rozpuszczonego cukru 
dodać masło i syrop waniliowy. Po wymieszaniu 
dodać gazowaną wodę, szybko mieszając, aby nie 
dopuścić do krystalizacji cukru pod wpływem 
temperatury. Gotowy napój najlepiej podawać w kuflu 
(można oczywiście w zwykłej szklance), a na wierzch 

nałożyć bitą śmietanę.                                                 ▪ 

 
Wizarding World of Harry Potter - Hog's Head pub beverages 

Doug Kline                      przycięty, udostępniony na podstawie  

                                 Creative Commons Attribution 2.0 Generic 
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W Bastionie nie brakuje wielbicieli Magic: the Gathering, najpopularniejszej  

karcianki kolekcjonerskiej świata. W co dokładnie gramy i czym się to je?

MtG powstało w 1993 roku i od tamtej 

pory wciąż święci triumfy. Corocznie 

wychodzi kilka dodatków, a osobnych 

kart jest już ponad 15.000. 

W Magicu zbieramy karty i budujemy  

z nich talie, a następnie walczymy  

ze sobą, odgrywając podróżujących po 

światach Multiverse’u Planeswalkerów. 

Grę startujemy z siedmioma kartami  

w ręku. W każdej z naszych tur 

dobieramy kartę, a następnie możemy 

zagrać jedną kartę lądu – dają one 

manę, za którą rzucamy karty zaklęć. 

Mogą to być stwory, atakujące prze-

ciwnika i broniące nas przed wrogimi 

oddziałami; magiczne aury i artefakty; 

lub też zwykłe oraz szybkie zaklęcia, 

mające najczęściej jednorazowy efekt. 

Gracze zaczynają grę z 20 punktami 

życia. Ich utrata oznacza przegraną! 

Najlepiej jednak poznaje się gry w pra-

ktyce. Jeśli jesteście zainteresowani 

nauką, zgłoście się na spotkaniu! 

Mamy sporo prostych, idealnych na 

start talii. 

 

W klubie gramy w wiele różnych 

formatów. Najpopularrniejszy jest zde-

cydowanie Commander; mamy dużo 

talii – jeśli nie macie własnego decka, 

zawsze znajdzie się jakiś do po-

życzenia. 

Część klubowiczów oddaje się także  

z chęcią Standardowi. Mocne decki do 

T2 oraz klasery pełne kart z Guilds of 

Ravnica oraz Ravnica Allegiance to 

ostatnio często spotykany widok. 

Grywamy także w limited. Odbył się u 

nas już draft GRN, operacyjny jest  

także nasz Cube – złożony tylko z 

commonów i uncommonów, ale pier-

wsze testy wykazały, że mimo to wciąż 

bardzo przyjemny. Kostka wymaga 

jednak dalszego ogrania! 

 

W kolejnych numerach Rawelinu Przy-

stanek Planeswalkera będzie miej-

scem na relacje z eventów, recenzje 

setów, ogólne porady do gry. Kolumna 

powinna zatem w przyszłości być 

znacznie ciekawsza!                            ▪                  
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