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Wstępniak 
 

W 
 drugim numerze to ja piszę 

wstępniak bo 3d jest strasznie 

leniwy :P. Nie sądziliśmy, że 

pierwszy numer okaże się aż takim sukce-

sem, pomimo licznych błędów, których 

nam oczywiście wytknęliście :). Myślę, że dzięki temu ten 

numer jest lepszy, no i przede wszystkim większy. Przy-

były 4 strony! A na nich między innymi pierwsza polska 

recenzja tłumaczenia Pokemon Platinum Dark_Archona, 

napisana przez Mentosa, nowy poddział Forum Revival—

RETRO-AKCJA, w którym nowsi bywalcy będą mogli prze-

czytać stary jak XIPOG FanFic—‖Revifal‖. Ponadto o pro-

wokacji Lorda_Seakiga na Pokemon Polska, o 4xI i jego 

wybryku, o tym, jak PokeMan ratuje świat, oraz o krótko 

o nadchodzącym Nintendo 3DS! Ponadto, co bardzo nas 

zaskoczyło, „Pytanie miesiąca‖ przenieśliśmy do PressRo-

omu, z powodu rangi do którego urosło. Nie sądziłem, że, 

będzie ąż tyle odpowiedzi! No, ale Hyde Parków też jest 

więcej, zatem przestrzeń się jakoś magicznie zapełniła. 

Ponadto otworzyliśmy nasz osobisty portal  

http://pokezin.pokemonpl.net, na którym na bieżąco 

informujemy o postępie prac, oraz wrzucamy nowe nume-

ry :). Ponadto jest tam także zwykłe forum, tylko bez flej-

mów proszę. Pozostaje mi tylko życzyć Wam miłej lektury 

i do zobaczenia za miesiąc, a może prędzej :)[De] 

Co w numerze? 

Str. 3  Co nowego? 

    Nintendo 3DS nadciąga!  

Str. 4  Hyde Park 

Kontakt w sprawie zamieszczenia reklamy: pokezin@ssij.org 

PokeZin, nr.2 (09/2010) Redakcja: De (red.nacz.), 3d (z-ca red.nacz.), Plutonio, Vulpi, Gusiek Współpracowali: Berbel, AtoMan, Mentos, 
Lessie aka Lord_Seaking Skład: De  
 
Materiały wysyłajcie na pokezin@ssij.org  
kontakt z czytelnikami pokezin@ssij.org (w tytule z dopiskiem „List‖) 
 

Str. 9 Forum Revival 
Mały kącik dla 3d - „HAHAHA! Disregard that, I suck 

cocks!” 

Revelvet - Braki na PPSie, czyli PokeMan saves the 

Word! 

RETRO-Akcja 
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Prowokacja administracji udana! 
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Str. 13 Różne 
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Co nowego? 
Fakty, plotki, nowości 

Cóż, jak słusznie zwrócił uwagę Never, temat o 

3DS'ie jest przepełniony bredniami lub entu-

zjastycznymi okrzykami, a trudno w nim zna-

leźć konkretne informacje. Otóż chciałbym w 
tym temacie zebrać wszystkie POTWIERDZONE 

informacje o 3DS'ie.  

 

Wymiary: 5,3x2,9x0,8 cala długości  

 

Masa: Maksymalnie 8 uncji(~226 gram)  

 

Ostateczny wygląd nie jest jeszcze potwierdzo-

ny.  

 
Górny ekran: 3,53calowy wyświetlacz LCD o 

rozdzielczości 800x240 z możliwością przed-

stawiania obrazu 3D bez noszenia okularów.  

 

Dolny ekran: 3,02calowy dotykowy wyświe-

tlacz o rozdzielczości 320x240  

 

Grafika: 3DS będzie korzystał z układ firmy DMP o nazwie Pica 200.  

O innych częściach wewnętrznych nic nie wiadomo. Zapewne możemy 
się spodziewać oprócz podstawowego procesora, procesor z DS'a tj. 

Arm9.  

 

Kamery: 1 po wewnętrznej stronie oraz 2 po zewnętrznej o rozdzielczo-

ści 640x480(0,3Mpx)  

 

Nośnik dla gier: Kartridże, które na początku będą miały pojemność do 

4GB, w przyszłości może to się zmienić, kartridże DS'a.  

 

Wifi: Obsługa WPA/WPA2, utrzymywanie połączenia nawet w stanie 

uśpienia(!)  

 
Sterowanie w grach: ABXY, krzyżak, 2 triggery L i R, Start, Select, 

"Slide Pad", Kamery, żyroskop, czujnik ruchu, wbudowany mikrofon.  

 

Inne przyciski: Suwak do sterowania nasileniem efektu 3D

(umożliwiający całkowite wyłączenie go), przycisk Power, Home, prze-

łącznik Wifi.  

 

Stylus: Teleskopowy o maksymalnej długości 10cm przy pełnym rozło-

żeniu :O  

 
Wejścia/Wyjścia: port obsługujący kartridże dla 3DS'a oraz DS'a, slot 

kart SD, zasilanie, wyjście na słuchawki oraz port podczerwieni.  

 

INFO(teraz już nie będzie tak sztywno ):  

 

-będzie można na nim oglądać filmy 3D  

-projekt Sora / Kid Ikarus:Uprising , pierwsza pokazana gra na 3DS  

-grafika na poziomie PSP lub wyższym  

-brak multitoucha(ekran zbudowany na zasadzie DS'owego TS'a)  
-efekt 3D jest jeszcze niestabilny i nie pozwala na wykonywanie gwał-

townych ruchów konsolą  

-bateria będzie litowo-jonowa  

-Konsola najpierw pojawi się w Japonii, do Europy trafi w I kwartale 

2011 roku.  

-Cena nie została jeszcze ujawniona.  

-Będzie obsługiwać format mp3  

-Przez obecność 1 slide pada z obsługą gier mogą mieć problem osoby 

leworęczne  
-Brak wibracji  

-Problemy z jednoczesnym użytkowaniem czujnika ruchu i efektu 3D

(problemy z utrzymaniem trójwymiarowości przy poruszaniu konsolą)  

-Podczas korzystania z 3D będziemy musieli trzymać konsolę w odległo-

ści ok. 40cm.  

-Kompatybilność z Wii(podobnie jak w DS'ie)  

-System kontroli rodzicielskiej podobny jak w DSi.  

-Para kamer z przodu będzie pozwalała na robienie zdjęć 3D(tzw. ka-

mera stereoskopowa- nihil novi )  

-Póki co zostały zaprezentowane 3 kolory: Czarny, Czerwony, Niebieski  
 

Lista zapowiedzianych tytułów(by vha):  

Legend of Zelda: Ocarine of Time 3D  

DJ Hero® 3D  

cubic ninja  

Etrian Odyssey  

Shin Megami Tensei  
Shin Megami Tensei: Persona  

Shin Megami Tensei: Devil Survivor  

RESIDENT EVIL® REVELATIONS  

SUPER STREET FIGHTER IV 3D Edition (name not final+)  

FIFA Soccer  

Madden NFL  

The Sims™ 3  

Asphalt GT  

Gra muzyczna od Harmonix  

Bomberman franchise  
DECA SPORTS franchise  

KORORINPA franchise  

Baseball franchise  

Contra franchise  

Frogger franchise  

HIDEO KOJIMA‘S METAL GEAR SOLID SNAKE EATER 3D 

―The Naked Sample‖  

PRO EVOLUTION SOCCER franchise /  

WINNING ELEVEN franchise  
Professor Layton and the Mask of Miracle (name not final)  

BloodRayne: The Shroud  

A Boy and His Blob  

Face Racers: Photo Finish  

Lion‘s Pride: Adventures on the Serengeti  

Martha Stewart  

WonderWorld Amusement Park  

BOKUJYOUMONOGATARI 3D (name not final)  

Dragon Ball® franchise (name not final)  

Gundam® franchise (name not final)  

PAC-MAN™ & GALAGA™ (name not final)  

RIDGE RACER® (name not final)  
Super Robot franchise (name not final)  

Animal Crossing™  

Kid Icarus™: Uprising  

Mario Kart™  

nintendogs™ + cats  

Paper Mario™  

PilotWings Resort™  

Star Fox 64™ 3D  

Steel Diver™  

Crash-City GP  
VS-robo  

Sonic (name not final)  

Super Monkey Ball (name not final)  

CODENAME: Chocobo Racing® 3D  

DRAGON QUEST® franchise  

FINAL FANTASY® franchise  

KINGDOM HEARTS franchise  

Carnival Games® franchise  

DEAD OR ALIVE® 3D (name not final)  
DYNASTY WARRIORS® (name not final)  

NINJA GAIDEN® (name not final)  

SAMURAI WARRIORS® 3D (name not final)  

LOVELY LISA 3D  

NARUTO SHIPPUDEN ACTION  

de Blob 2  

Kung Fu Panda Kaboom of Doom  

Marvel Super Hero Squad Infinity Gauntlet  

The Penguins of Madagascar  
Puss N Boots  

Saints Row: Drive-By  

Assassin‘s Creed™ Lost Legacy  

Battle of Giants™: Dinosaur Strike  

Driver® Renegade  

Hollywood 61 (name not final)  

Tom Clancy‘s Ghost Recon™  

Tom Clancy‘s Splinter Cell Chaos Theory™  

Batman franchise  

LEGO franchise  
 

Po oficjalne screeny dla części gier zapraszam tutaj:  

http://e3.nintendo.com/3ds/ (dół strony) [mefisteso, forum ndstuff] 

Nintendo 3DS nadciąga! 

http://e3.nintendo.com/3ds/
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Hyde  

Park 

Miałem nieco przerobić HydePark, ponieważ dosta-
łem tego tyle, że w poprzedniej formie to wszystko 
by tutaj się nie zmieściło, a zależało mi na tym, bo 
w tym miesiącu HP są „bardzo opiniotwórcze” :). 

„Pytanie miesiąca” przerzuciłem na sam koniec, 
także nie martwcie się. Przysyłajcie swoje HP na 
pokezin@ssij.org. [De] 

De 
 

Po złożeniu połowy obecnego numeru… coś się 

zesrało. Magiczny jeden plik, w którym znajdowała 

się kilkugodzinna praca po prostu się popsuł i tyle. 

Wszystko trzeba było robić od nowa, więc ten numer 

miał w większości wyglądać inaczej. Do Retro-Akcji miał dołączyć 

także ciekawy flejmik z 2006 r., który przeczytacie niestety w 

numerze 3. Ponadto, abstrahując od Zinu, zainstalowałem sobie 

znowu Fedorę. Mint chyba mnie znudził swoją wszechobecną pro-

stotą, no i yum jako menadżer pakietów jest niezastąpiony. Aha, 

Jerzy, e17 ssie gałe :). 

AtoMan 
 

Berbel nie rozumie nie rozumiejących, bo sa dla niego niezrozumiali. A może niezrozumiani? xD Ja 

osobiście podchodzę do Pokesceny w sposób "tu i teraz + łatka", bo mam sklerozę (Daru zaciera 

rączki) i nie pamiętam, kto był adminem na PMPL i w którym roku za co Berbel dostał warna. Pamię-

tam za to, że robiłem dla PMPL grafiki forumowe, pamiętam swoją okładkę do pisma GBMore, którą 

szpanowałem na zajęciach z przedsiębiorczości, i pamiętam, jak po nocnym tłumaczeniu odcinka Pokemonów 

wpadł mi do głowy ostatkiem sił pomysł na tytuł, który zrobił furorę na Revivalu. PoPL jaki jest każdy widzi, nawet 

jeśli nie panuje na nim aż taka "zgnilizna moralna" jak kiedyś tam, to nie udawajmy, że to zupełnie inne forum, bo 

to nieprawda. A skoro nie widać różnicy, to po co zaprzątać sobie tym głowę? Pamiętajmy o tym, co fajne, ja je-

stem Sławny, Berbel jest Statystyczny, a Daru adminem PV ;-) 

Vulpi 
 

Nie znoszę shoutboxów, a tych nie odświeżających się to już w ogóle. Jeśli 

jakieś forum posiada dostępnego shoutboxa to albo ze względu na zło 

konieczne, albo ze względu na głupotę administratora. Pamiętam te cza-

sy, kiedy na forum nie było sb, a dzięki temu tematy wypełniały się cieka-

wą treścią, wieloma sporami dotyczącymi wszystkiego. SB to zniszczył. I wcale nie jest 

tak, że jak jakieś forum nie ma SB to od razu staje się "martwe". Po prostu ludzie nie 

zaprzątają sobie głowy pisaniem o bzdetach. Dlatego na przykład na Revie, tak bardzo 

nalegałem na usunięcie SB, lecz uległem pod naporem ostrej krytyki. 

Emachel 
 

Stara gwardia? Dla mnie to od zawsze było określenie oznaczające osoby, które na pps-ie więcej zajmują się pps-em niż pokemonami, co jest 

zjawiskiem groteskowym, żeby nie powiedzieć - idiotycznym. No ludzie! Tworzymy sobie scenę zrzeszającą fanów pokemona, po to, żeby po 

jakimś czasie ludzie, którzy uważają się za lepszych, bo dłużej na niej siedzą, zaczynało koncentrować się tylko i wyłącznie na niej samej? Prze-

cież to paranoja jakaś jest...  

Lessie 
 

Do Pokezinu wstąpiłem 

wyłącznie, by powstrzy-

mać mojego odwiecznego 

wroga Berubaala od wypi-

sywania na mój temat bzdur (co pewnie i 

tak uczyni). Czaks mi polecał linuksa i się 

skusiłem, ale pamiętajcie dzieci: Fedora to 

ostatnie, co powinniście wybrać. A jeśli już, 

to nie słuchajcie fanbojów KDE. Bycie admi-

nistratorem PoPLa to niełatwe życie. W 

sowieckim PoPLu użytkownicy pastują 

podłogi adminem! Ale takie już moje zada-

nie: zbierać baty za innych. W sumie, co ja 

mogę? Jestem tylko pieskiem. 

Berbel 
 

Znowu czaks pokazał ze 

może wszystko na forum, 

a administratorów ma 

takich, a nie innych tylko 

dlatego ze mu się tak podoba. Jest drama 

niejakiego Crackera13, pojawia sie czaks z 

komendą "Berbel tobie nie zależy, chcesz 

adma?". No i nowym rootem został Tra-

wek, a ja zostałem zielony. A przyłączenia 

się do UEPC dalej nie ma... . 

plutonio 
 

Użytkownicy Valhalli (a przynajmniej niektórzy) są dla mnie co 

najmniej zabawni. Kiedy Vulpi "przybył na ich stronę zaczęli knuć 

teorie spiskowe (w sumie tylko Maddox to robił, reszta tylko zro-

biła sensacje). Jedna z tych teorii głosi bodajże (nie chce nic prze-

kręcić), że Vulpiemu nadal zależy na Vallhali. Było ich chyba, wię-

cej jednak nie zapamiętałem wszystkich. Dla mnie to trochę żało-

sne. Chociaż i tak zachował się gorzej. To pokazuje, że także fo-

rum ma wady. Pierwszy lepszy MG może zmienić komu chce profil 

od tak. 

3d 

 

Jest platyna po polsku! 

Dziękujemy Ci Archon. 

Zastanawialem sie ostatnio 

nad tym całym UEPC i wy-

wnioskowałem, że to bardzo dobry pomysł. 

Przez to rozmyślanie uznałem, że chciał-

bym zobaczyć co by się stało gdyby doszło 

do fuzji wszystkich for. Wtedy najlepiej 

reprezentowalibyśmy Polskę - całą paczką, 

niestety natura człowieka na to nie pozwo-

li, bo każdy chce być 'kimś'. Na tym jednym 

forum niestety adminami nie mogliby być 

wszyscy. 
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IRCStat 

<lessie> PS. JESTEM PRAWICZKIEM 

——————————— 

<RvN> mario-reg nie moj administrator  
—–—————————– 

<telefang1> tylko przy tabeli napisz 

wilkbardzoprzegranyzyciowo  

——————————— 

<cracker13> czy Lord_SEAKING to 

teraz PrintScreen? :| 

<Concorde> ta 

<Concorde> zaczynał jako admin, 

skończył jako klawisz  

——————————— 
<mario-reg> nudzi mi sie, cos bym 

porobił, ale mi sie nie chce :| 

<mario-reg> lipa :| 

<Boss> ja ide do lider price 

<mario-reg> po co 

<mario-reg> po wódeczke? 

<Boss> nie 

<Boss> po odznake 

<Boss> xD 
<Concorde> lol 

<mario-reg> co xD 

<mario-reg> aaaaaa 

Mail w domenie pokemonpl.net 

Darmowe usługi e-mail w domenie @pokemonpl.net. Skontaktuj się na  

pokezin@ssij.org 
Pokemon Polska 

Co tam  

na forum? 
 
Pokemon Polska nigdy nie za-
wodzi, w tym numerze aż dwa 
w miarę duże teksty. Cytaty 
wyszły jak wyszły, był jeden 
fajny i MĄDRY ale niestety zaj-
mował za dużo miejsca :).[De]  
 
„przecież pokemony nie istnie-
ją„ [Hound] 
 
„Nie było bólu dupki wcześniej, 
mieli zabrać krzyż i tyle, ale ogłosi-
li to, więc krzyżowcy wpadli, za-
częli odpier***ać, część osób się 
wku***ła, zaczęła odpier***ać, 
więc krzyżowcy się bronili i zaczęli 
jeszcze bardziej odpier***ać... i 
tak w kółko. „[gbanshee] 
 
„[To a propos Woodstocku—De]
Znam osoby, które jechały bez 
grosza w kieszeni, najebały się 
dzień w dzień, najadły i jeszcze 
wróciły z ponad pięcioma dychami 
w kieszeni ;P „[Timhay] 
 
„Ryuki , argument zmiany kreski-
ewolucji artysty- DO nich zwyczaj-
nie NIE DOCIERA, wyśmiewają cię 
wtedy i w ogóle lelelelele :
( „ [Shinjiru] 
 
„Futrzaki są, jak powszechnie wia-

domo, czystym złem i jako takie 
powinny być oczyszczone... 
ogniem. „[Sabishii]  
 
„a tak xD pamietam iceya xD 
userzy sie podzielili na dwie grupy, 
jedna wspierala czaksa, druga ice-
ja wlasnie xD smiesznie bylo, ja 
bylem za tym drugim jesli mnie 

pamiec nie myli „[neg] 
 
„ja byłem nad morzem wte-
dy :|„ [mario-reg] [Taka mała dys-
kusja o dawnych czasach :) - De] 

S 
zata graficzna forum od dłuższego 
czasu nie ulegała większym mody-
fikacjom. Prócz minimalnych ko-
smetycznych poprawek w bramce 
IRC oraz zmianie facjaty Zangoose 
w nagłówku nic od dłuższego cza-

su się nie działo… aż do teraz! 
 
Nowy layout był w przygotowaniu od dłuższego 
czasu, a teraz ma szansę w końcu wypłynąć. 
 
Pierwszy koncept był w kolorach zielonych, ze 
sporym logiem. Układ był taki sam jak obecnie, 
największym problemem było całkowite przero-
bienie kolorystyczne i semantyczne tabel. Dla-
tego, po dłuższych debatach, administracja 
zdecydowała się na zupełne przemodelowanie 

forum. Nowy layout jest w kolorach czerwo-
nych, co jasno nawiązuje do pochodzenia – w 
końcu Polska to barwy biało-czerwone. Ikony 
na forum także będą bardziej „pokemoniaste‖ 
– będą w kształcie Pokeballi. Layout zajmo-
wać będzie całą szerokość okna przeglądarki, 
oczywiście Zangoose w logo zostanie, z tym, 
że z oryginalną twarzą :P. 
 
Problem na jaki natrafiono obecnie to przy-
stosowanie stylistyczne bramki IRC, co jest 
winą bardzo chaotycznego kodu modyfikacji 
wprowadzonych w skrypcie. Nie mniej nic nie 
jest nie do pokonania, dlatego myślę, że już 
po wakacjach będziecie mogli cieszyć się fo-
rum Pokemon Polska w zupełnie nowej szacie.
[De] 

Nowe 

szaty 

forum! 
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W 
 pewien ponury, deszczowy 
dzień, jakich w ostatnim 
czasie było pod dostat-
kiem, Lord_SEAKING - 

znany na IRCu jako "lessie" - wyższy 
administrator Pokémon Polska, niespo-
dziewanie przyszedł do swojego najbar-
dziej znienawidzonego przeciwnika Ber-
bela, który zawsze zatruwał mu życie, 
będąc wtedy użytkownikiem bez 
uprawnień. Od dłuższego czasu nic się 

nie działo, a forum rozwijało się wzoro-
wo. Lessie narzekał na nudę, na co 
Berbel natychmiast znalazł lekarstwo: 
―To daj crackerowi13 administratora‖. 
To miało wywołać wielkie oburzenie na 
forum. 
 
Wkrótce na PoPLu pojawił się kolejny 
czerwony nick. Nowy temat, założony w 
ogłoszeniach, mówił jasno:  
 
―Forum zrobiło się strasznie, strasznie 
nudne. Potrzebujemy wyszkolić nową, 
świeżą krew, która wtłoczy w forum 
wspaniałego, młodego ducha. Ogła-
szam crackera13 łże-administratorem 
na próbę, będzie pod moim okiem.‖.  
 
Problem polegał na tym, że irytacja 
społeczności wcale nie nadeszła, czym 
obaj organizatorzy imprezy byli szcze-

gólnie zmartwieni. Wobec tego zapropono-
wano, by cracker13 zorganizował prawdzi-
wy, adminowski konkurs z nagrodami. 
 
Niestety, cracker13 odmówił - nie miał po-
mysłu na nagrody. Ponadto, Berbel nama-
wiał go do zakupu drogich nagród z Allegro, 
które będzie mógł wręczyć zwycięzcom. O 
ile lessie nie wymagał aż tyle, wystarczyły-
by laurki w MS Paintcie, o tyle cracker13 
nie przystał na nic. Zmartwiony lessie ode-

brał mu prawa. Biedny cracker13 
miał status najwyższego administratora 
forum przez około dwóch godzin. Na forum 
pojawił się nowy post:  
 
"Z WIELKĄ PRZYKROŚCIĄ OGŁASZAM, że 
cracker13 negatywnie nas zaskoczył. Muszę 
odebrać mu administratora, bowiem nie 
spełniał naszych oczekiwań. Jest to jeden 
ze smutniejszych dni w historii forum." 
 
Cracker13, jak łatwo można się domyśleć, 
bynajmniej nie był wniebowzięty - jak rów-
nież i lessie z Berbelem, widząc, że nikogo 
na forum cała sprawa nie obchodzi. I obe-
szli by się smakiem, gdyby nie Sprite, który 
zapowiedział, że skoro lessie wybrał sobie 
ucznia, to i on chce. Wybrał mario-reg. A 
ten, jak to marian, po prostu zmasakrował 
profil crackera13: zmienił mu avatar na 
Justina Biebera ściskającego jakieś serdusz-

ko i podpis na "kocham Bieberka". Po tym 
odebrał sobie administratora. 
Cracker tego nie zdzierżył i napisał temat 
pod tytułem "Zniewaga!", gdzie oskarżył 
Lord SEAKINGa (lessie), o uszkodzenie 
mu profilu. W tego zaś uderzyła nadzieja, 
czując, że marian nie tylko dostał adma 
na próbę pod protekcją Sprite (który sam 
zresztą, nie konsultując się z nikim, bez-
terminowo wziął sobie najwyższe stano-
wisko), ale jeszcze narozrabiał. 

 
Ludzie dostali szału. Lessie wrzucił 

screenshot z panelu administracyj-
nego, pokazujący, że winnym jest mario, 
ale marian wyedytował tą grafikę, aby 
pokazać, że Jego Królewska Mość crac-
ker13 sam sobie zrobił krzywdę. Gdy do 
tematu dołączył się Sachi (obrażający 
crackera) oraz Rainy (broniący go), na-
pięcie sięgnęło zenitu. Do dyskusji nawet 
włączył się sam czaks - który stwierdził, 
że on też chce nowego adma: Berbela. 
Berbel zaś mówił, żeby zastąpić lessiego 
Trawkiem, ale ostatecznie Trawek dostał 
łże-admina (najwyższe stanowisko), a 
Berbel jego poprzednią posadę: admini-
stratora. 
Gdy Sprite wrócił, zastał zamknięte sześć 
stron flejma. A lessie z Berbelem odeszli 
usatysfakcjonowani. [Lessie] 

Prowokacja  

administracji  

udana! 

Pokemon Polska 

„Ogłaszam crackera13 łże-administratorem na próbę, będzie pod moim okiem.”  
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Co tam  

na forum? 
 
PVF się rozkręcił i to nieźle, 
wraz z tym cała dawka cał-
kiem fajnych postów Waszych 
idoli. Co mnie zdziwiło, to dość 
wysoki poziom językowy, co 
jest współcześnie wśród mło-
dzieży rzadko spotykane :P. 
[De] 
 
"heh jak zobaczyłem wygląd 
gruntsów to się załamałem jak 
wyjdzie gra jestem ciekaw czy mi 
na gba wejdzie bo heart gold 
wszedł^^a jak nie to kupie bo i 
tak mam ds'a^^"[mak_fly] 
 
„Bardzo ładnie i schludnie wyko-
nana strona. Mnogość informacji, 
a także ich prawdziwość i obiekty-
wizm bardzo dobrze świadczy o 
tym jakże profesjonalnym serwi-
sie. Widać, że autor włożył w nie-
go dużo wysiłku, a także część 
mrocznej strony jego duszy. Bra-
wa dla niego, coś czuję, że pps 
zmieni swe oblicze pod wpływem 
tej cudownej stronki.  
 
PS Żartowałem. „[emachel] 
 
„Kiedyś byłaś inna. Kiedyś byłaś 
pokemonem, tj dzieckiem neo-
strady, naszej-klasy, samosi i 

Arceus sam wie czego jeszcze. 
Ponoć swoje cytaty z tamtego 
okresu wciąż można odnaleźć na 
mistrzach... „[emachel] 
 
„Jak będziecie robić SOK jeszcze 
raz to zanim wrzucicie przesłu-
chajcie sobie to sami i dojdziecie 
do wniosku ze nie da się tego 
słuchać bo uszy bolą nic dziwnego 
ze temat zeszedł z innego toru i 
teraz jest wilka gadka o revie 
„[kurnik3478] 
 
„OjejQ, h0w $W33T f0ĆQ4! 
^^„[666heaven] 
 
„Dzial propozycje - ja proponuje 
oddzielić PokeMana od statystyk, 
wtedy jestem pewinen, że już w 
ogóle się nie odezwie, bo wszyst-
ko co mówi, opiera na nich. „[3d] 
 
„Czyli zazwyczaj MG w nocy siedzi 
i czeka, a czasem postanowi od-
nowić HP w realnym życiu i wyko-
na atak Rest, a takto to gracz 
może się spodziewać odpisu? : > 
Dziękuję bardzo, po tym zdaniu 
już nie muszę wchodzić żeby oce-
nić poziom forum. „[Legends] 
 
 

Pokemon Valhalla 

F 
orum istnieje zaledwie MIESIĄC, a już za-
czynają się pojawiać pierwsze prawdziwe 
afery i flejmy. Tak trzymać chłopcy (i 
dziewczynki), dzięki temu mamy czym na-

karmić nasze opasłe i tak strony PokeZinu :). 
Zaraz po premierze pierwszego numeru rozegrała 
się akcja godna prawdziwych flejmów 2006. Tym, 
którzy przespali, urodzili się wczoraj, bądź byli w 
tym czasie martwi przypomnę tylko, że równo z 
pierwszym dniem sierpnia pojawił się post Daru, w 
którym spokojnym tonem oświadcza, że szuka osła 
który nadużywając swoich moderatorskich upraw-
nień zmienił Vulpiemu i 3dowi tytuły użytkownika 
na "HAHAHA DISREGARD THAT, I SUCK COCKS‖, 
jednocześnie pozbawił uprawnień wszystkich mo-
deratorów. W swoim administratorskim szale usu-
nął także przypadkowo cały dział „Dyskusje ogól-
ne‖. Rozpoczęła się ostra batalia, w której każdy 
pisał, że „to przecież nie ja‖ w co Daru niezbyt 

chciał uwierzyć. W pewnym momencie pojawił się 
też bardzo ciekawy post: 
 
„Proponuje rozpatrzyc to, ze poszkodowani mogli 
sobie sami to wpisac. Dlaczego? Dla beki ;s. Argu-
mentem jest tez to, ze owy vulp mogl przewidziec 
ze Daru nie bedzie mial logow z akcji.”[Valadin] 
 

Tymczasem sami poszkodowani byli z leksza 
„confused‖: 
 
„Lol, nawet nie wiedzialem, że cos sie stało 
xD”[3d] 
 
Po drodze oczywiście przyznał się Sprite, ale nikt 
go nie potraktował serio. W końcu, wraz z 26 
postem doszło do rozwiązania całego konfliktu: 
 
„nie wiem, ile już naliczyłem strolowanych w tym 
temacie, no ale to teraz nieważne, czas na prze-
prosiny: sorry guys, I Disregard that... I suck 
cocks”[4xI] 

 
Winowajca – czyli 4xI, rzekomy kandydat na ad-
ministratora (pomimo, że Daru stwierdził, iż to 
wyłącznie jego chora wizja) do teraz zasłania 
swój czyn, obracając go w żart, twierdząc, że 

jakby inni znali internetowe memy, to dowcip 
byłby śmieszniejszy. Niestety, panie 4xI dowcip 
śmieszny nie był. Oczywiście winowajca został 
ukarany pozbawieniem rangi moderatora, chociaż 
do teraz zdaje się próbuje ją bezowocnie odzy-
skać. [De] 

 

4xI atakuje  

memami! 
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O 
d kilku dni piję sobie wita-
minki. Liżę tabletkę, a na-
stępnie wrzucam ją do 
szklanki pełnej wody. I chy-
ba dzięki temu od paru dni 
niepokoi mnie podrażnienie 

warg i dolnej części jamy ustnej, co wiąże 
się z okropnym bólem, oraz drętwienie ję-
zyka. Podobnie zbawienne działanie na mój 
organizm ma nowe forum Pokemon Valhalli, 
codziennie "liżę i wypijam" nową dawkę 
czegoś, co miało działać pozytywnie. Wy-
szło jak zwykle. 
 
I kiedy myślałem, że już nic mnie bardziej 

nie załamie niż czytanie kolejnych postów o 
tym jak to PokeMan nie ma do siebie dy-
stansu, a vulpi to świnia (sam bym nigdy go 
o to nie podejrzewał, jego głos przypomina 
raczej małego słodkiego szczurka), ujrza-
łem opis pewnego użytkownika na mojej 
liście Gadu-Gadu. Mówił on o pomyśle stwo-
rzenia "polskiego Serebii". Szybko udało mi 
się dowiedzieć, że chodzi o przetłumaczenie 
całej strony Serebii.net na nasz piękny oj-
czysty język. Równie szybko powiedziano 
mi, że administrator tejże strony, Serebii, 
nie wyraził na to zgody. Początkowo był co 
prawda zainteresowany tym pomysłem, ale 
gdy tylko dowiedział się, że chodzi o polską 

wersję, kategorycznie powiedział nie, ponieważ w 
jego opinii Polska jest krajem zacofanym. Ale co 
z tego, przecież ta strona nigdzie nie jest zareje-
strowana, można śmiało tłumaczyć i bez jego 
przyzwolenia! 
 
Poczułem się tak, jakby ktoś na siłę wrzucił mi do 
buzi tabletkę witaminową i kazał ssać tak długo, 
aż się nie rozpuści. GlossyGem, bo to on jest 
twórcą tego pomysłu, okazał się w moich oczach 
człowiekiem okazującym kompletnie zero szacun-
ku dla czyjejś długoletniej pracy czy po prostu 
woli. Jest to dla mnie również typowo polskie 
pójście na łatwiznę - zamiast samemu postarać 
się zrobić stronę, która dorównywałaby pozio-

mem największym angielskim serwisom, lepiej 
ukraść wszystkie materiały. No bo w sumie, czym 
to się różni od tłumaczenia mangi czy tworzenia 
polskich napisów do serialu anime! 
 
Najbardziej załamała mnie jednak świadomość, 
że wymyśliła to osoba w moim wieku. Zrozumiał-
bym, gdyby ten delikwent był 4-5 lat młodszy 
ode mnie. Ale nie, w listopadzie tego roku Glos-
syGem kończy osiemnastkę i wkracza w dorosłe 
życie. A może to ze mną jest coś nie tak? Może 
powinienem tak jak pokemon_sensei przy ostat-
nich jego galeriach z "Galaktycznych bitew" po 
prostu zmienić rozmiar obrazków z Serebii.net i 
udawać, że wszystko jest w porządku? Może i 

powinienem, ale nie będę tego robił. 
Wstawianie galerii z bieżących odcinków 
lada dzień powróci na Valhallę i będą to 
galerie robione przeze mnie. 
 
Dołująca jest też opinia Joe Merricka o 
Polsce. Wynika ona zapewne z kontaktu z 
konserwatywnymi osobnikami, które w 
dodatku mają złe zdanie o swoim kraju. 
Serebii powinien jednak wziąć pod uwa-
gę, że i w Wielkiej Brytanii są ludzie, któ-
rzy nie potrafią pojąć, iż "Rysa" bynajm-
niej nie jest dobrym tłumaczeniem ataku 
"Scratch", mimo wielu tłumaczeń. 
 

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że projekt 
polskiego Serebii.net upadnie lada dzień 
lub jego autor szybko się zreflektuje. 
Niestety na niego nie wpłynę, ludzi na 
forum też nie zmienię. Najlepsze, co mo-
gę teraz zrobić, to zaprzestanie przyjmo-
wania musujących witamin. Może dzięki 
temu, przy odrobinie szczęścia, nie zejdę 
z tego świata jeszcze w tym roku, a może 
nawet dożyję do dubbingu 13 serii Poke-
mona... Chociaż przed nami najpierw 
koniec sezonu 12, a coś mi mówi, że nie-
jednym negatywem zdoła mnie on jesz-
cze zaskoczyć. [Daru] 

Pokemon Valhalla 

Polskie Serebii 
Przyczyną załamania Darkowego 
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Pokemon Valhalla 

Emisja serialu Pokemon w Polsce 

 
TV TOKYO:  
Pokemon Diamond & Pearl  
Czwartek - 12:00 

Cartoon Network (ang.): 
Pokemon Diamond & Pearl: Sinnoh League Victors 

Sobota - 13:00 

DISNEY XD: 
Pokemon Diament i Perła Galaktyczne Bitwy 

Poniedziałek - Czwartek - 8:30/18:45 - NOWE ODCINKI 

Soboty i niedziele - 13:30/17:30/22:20 
Piątkowy maratony 27 sierpnia - pięć odcinków o 8:30 

(do 10:40) i 18:20 (do 20:30) 

FIMBOX: 
Pokemon Film 5 (lektor) 

18.08 - 07:20, 
24.08 - 10:10 

(…)Ujawnione zostały kolejne trzy nowe Poké-
mony: Pokémon jeleń – Shikijika, Pokémon łabę-
dź/bocian o nieznanej jeszcze nazwie, a także 

ewolucja Minezumi – Miruhoggu . Potwierdzono 

również, że zespół, z którym będziemy musieli 
zmierzyć się w grze to Team Plasma. [Santer, 
30.07.10] 

Coraz więcej Pokemonów  

ujawnionych!  
Na japońskiej stronie Yahoo przypadkowo 
wyciekły rysunki nowego Pokémona, a 
także Shikijiki i Pokémona łabędzia. Dzięki 
innej grafice wiemy też, że typy Victini to 
Psychic/Fire, jest to Zwycięski Pokémon i 
posiada nową zdolność o nazwie Victory 
Star. Ma 0,4 m wysokości i waży 4 kg. 
Dodatkowo wyciekły też rysunki Aloe, 
Dento i Teamu Plasma.[Santer, 03.08.10] 

Dzięki trwających obecnie w Japonii 
imprezom promującym gry Pokémon 
Black i White, poznaliśmy kolejne 
nowe Pokémony. Pierwszy to Emon-
ga, Pokémon latająca wiewiórka. Ma 
0,4 m wzrostu i waży 5 kg, jego 
zdolność to Static, a typy Electric/

Flying. Kolejnym jest Darumakka, 

jednak obecnie nie mamy o nim żad-
nych informacji. [Santer, 07.08.10] 

Zakończenie serii  

Diamond and Pearl  
Na oficjalnej stronie serii Diamond and 
Pearl poinformowano, że seria ta zakoń-
czy się 9 września aa2010. Po prawie 
czterech latach (pierwszy odcinek wyemi-
towano 28 września 2006) zostanie ona 
zastąpiona przez serię Best Wishes. 
Pierwszy odcinek nowej serii zostanie 
wyemitowany prawdopodobnie 23 wrze-
śnia. [Santer, 03.08.10] 

Nowi bohaterowie w sezonie Best Wishes! 

Iris jest dziko zachowującą się 
dziewczyną, która lubi wspinać 
się na drzewa i jeść jagody. Z 
jakiegoś powodu podróżuje ze 
swoim przyjacielem, smoczym 
Pokémonem Kibago.  
 
Dento to Pokemonowy somme-
lier, będący jest źródłem wiedzy 
i doświadczenia. Potrafi on 
sprawdzić ("zdiagnozować") 
bliskość między trenerem a 
Pokémonem i daje im rady, jak 
stać się lepszymi przyjaciółmi. 
Czy to jest jednak na pewno 
prawdą? [Santer, 01.08.10] 
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Forum Revival 

Co tam na forum? 
 
Brawo Prevement! Dzięki Tobie mieli-
śmy sporo materiału do tego kącika w 
tym miesiącu. Naprawdę jesteś skarb-
nicą różnych cytatów, zatem nie prze-
stawaj pisać wierszy i trollować, bo 

inaczej ta rubryka bez Ciebie pad-
nie :P.[De] 
 
„I drugie pytanie: Czy Grosik, to ładne 
imie dla Metagrossa?‖ [nikt1010] 
 
„Gempuś Kochany nie przybył tu z rana  
Na kompa nie pozwoliła mu usiąść jego 
własna Mama  
Więc w południe jak i również z rana  
Pomyślał , aby wstawić na awatara Bana-
na.  
 
Ma grę u Fircia , mego znajomego  
Jest za***ista tak jak ty kolego  
Więc biegnij na kibel wisiusiać się śmiało  
Aby ci z ku**sa nic nie leciało. [Artyzm w 
czystej postaci! - De]„ [Prevement]  
 
„Prevement jest miły , przyjazny , otwarty  
Użytkownicy uwielbiają jego zajebiste 
żarty  
Wchodzi trollować z samego rana  
By ujrzeć zrozpaczonego Revivala.  
 
Wstaje jak zwykle by spamić rano  
Nie pamięta niczego co mu powiedziano  
Loguje się szybko by wyzwaniu sprostać  
Jak wk*rwić miliony i ostrzeżenia nie do-
stać. „[Gemp] 
 
„Najbardziej spodobał mie się ten tekst z 
kutasem, naprawdę, bardzo dobry, inteli-
gentny i wyrafinowany, czekam na dalsze 
twoje publikacje. Naprawdę, rzadko się 
czytuje dzieła takiej rangi spod piór tak 
młodych umysłów. „[Gemp] 
 
„3. Jak wiemy Firegon niedawno był sobie 
za granica! Siedząc sobie w domu , przy 
komputerku na Revie! Nagle ktoś puka do 
drzwi i ujrzałem duszę Firegona przy mo-
im domu. Brakowało mi słów gdyż nie 
wiedziałem , że on potrafi do mnie zajść 
(zawsze ja do niego ) „[Prevement] 

 
 
„Obliczając że każdy sezon to 1 rok wy-
chodzi na to że Ash ma 13 lat. Co do po-
zostałych bohaterów wiadomo że:  
Misty jest PRAWDOPODOBNIE w tym sa-
mym wieku co Ash więc równiż ma ok. 13  
Brock na początku podróży prawdopodob-
nie miał 14 lat więc teraz ma ok. 17 lat.  
Tracey ma z wyglądu 15 lat (Tak mi się 
zdaje)  
May w drugiej japońskiej serii miała 10 
więc teraz ma ok. 11,5  
Max ma 9 (May w serii D&P nie mówiła nic 
o tym że jego starterem został Treeco, a 
wiadomo że darzył sympatią tego Poke-
mona)  
Dawn ma w 3 serii 10 więc to samo co w 
przypadku May - pod koniec D&P będzie 
miała 11 [Post nie jest jakoś szczególnie 
zabawny, ale dobrze oddaje sedno dysku-
sji która toczy się od dłuższego czasu - 
De]‖[Luna]   

T 
ak, nowe forum stro-

ny Pokemon Valhal-

la, może nie rośnie w 

oczach, ale z pewno-

ścią rozwija się i to całkiem 

nieźle. Jest to oczywiście za-

sługa olbrzymiego suportu ze 

strony Valhalli, ale również 

flejmy dają o sobie znać w 

niektórych tematach i zwięk-

szają zainteresowanie po-

mniejszych userów. Flejmów 

na szczęście w ostatnim cza-

sie nie brakowało. Wszystko 

zaczęło się od 4xI, po przez 

‗nierozważnego Darka‘ na 

groźbach Sprite‘a kończąc. 

Nie mam miejsca w ramce, 

aby rozwodzić się nad wszyst-

kimi [jak chcesz więcej to 

mów - De], więc postanowi-

łem skupić się na pierwszej 

sprawie, która z resztą doty-

czyła bezpośrednio mnie. 

Otóż osobnik 4xI w formie… 

żartu? A może własnej głupo-

ty, wlazł nieproszony do pro-

fili użytkowników: vulpi oraz 

3d i w tytule napisał: 

„HAHAHA DISREGARD THAT, 

I SUCK COCKS‖. Sam po-

mysł wejścia i edytowania 

czyjegoś profilu powinien być 

nagrodzony warnem (chyba, 

że  to admin chcący usunąć 

jakieś nieprawidłowe treści), 

ale uważam, że 4xI sam się 

na tyle ośmieszył, że warn 

był absolutnie niepotrzebny. 

Czemu tak sądzę? Otóż po 

tej akcji, po przeproszeniu 

nas i ogólnym zażenowaniem 

społeczności, 4xI stwierdził, 

że chciał nas strollować i mu 

się udało! Tak! Taki właśnie 

miał cel, zostać wywalonym 

z MG bez możliwości powrotu 

w najbliższym czasie, żeby 

pokazać jakie to on wymyśl-

ne meme internetowe zna. 

Brawo 4xI! Wyśmienity plan! 

Co więcej, 4xI przyznał, a 

może mu się wymsknęło?, że 

Daru nie tyle co obiecał, co 

nie wykluczał przyjęcia go na 

stanowisko administratora, 

na szczęście szybko ten po-

mysł uleciał mu z głowy, bo 

jak zobaczył, co 4xI wypra-

wia mając moda na jeden 

dział, to aż trudno sobie wy-

obrazić co gościu zrobi jak 

dostanie admina. Podejrze-

wam, że zamiast regulaminu 

wprowadziłby Rules of the 

Internet, a każdy kto nie 

umie triforce nie miałby 

wstępu na forum. (po zrozu-

mienie tego co napisałem 

zapraszam na encyclopedia-

dramatica.com) Na szczęście 

Dariusz przejrzał na oczy i 

oficjalnie oświadczył, że po-

zbawia 4xI rangi MG bez 

możliwości powrotu w naj-

bliższym czasie oraz nie bę-

dzie administratorem  już 

nigdy (zabrzmiało jakby kie-

dykolwiek był). Kolejne self-

ośmieszenie to fakt, że głów-

ny bohater tego artykułu nie 

miał zupełnie pojęcia dlacze-

go Darek nie da mu admina, 

bo przecież on nic takiego 

nie zrobił! Wypadałoby jesz-

cze wspomnieć, że gdyby 

nas nie przeprosił dostałby 

zwyczajnie Bana na forum. 

Postawa Darka w tej sprawie 

+10.[3d] 

HAHAHA DISREGARD THAT, 

I SUCK COCKS 
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Revelvet 
Do artykułu z poprzedniego numeru 
dodałem PDF "Maddox +3", zainte-
resowanych pełną sprawą opisaną 
w "Gorzkie żale Maddoxa" zapra-
szam do pobrania dokumentu z 

Uniwersum Revivala. 
   
PS: Ponieważ lubię niebieski, dzisiejsze cytaty 
są na niebiesko i bez "cudzysłowia" ;) 
 
Na nowym forum Valhalli (PVF) była niedawno 
wielka dyskusja na temat bodaj ratowania świa-
ta, czy coś takiego przez niejakiego biednego, 
schorowanego, wiecznie walczącego palladyna 
PokeMana i jego świtę w postaci 4xI oraz Ema-
chela. Razem planują oni "rule the world!", czyli 
podnieść załamaną, straconą i pozbawioną życia 
głównie przez złego rachitycznego vulpa, Polską 
Scenę Pokemon! (jak to dumnie brzmi, kiedy 
pisze się to z dużych liter!)[vulpi] 

Forum Revival 

1 husteczka: Kompletna dezorienta-
cja! 
Zaczyna się bardzo trywialnie, nowym te-

matem na PVF, w którym można wyznaczyć 
braki forum. Dzielny palladyn, obrońca kwieci-
stej pokesceny - "Pokeman: The brave and the 
bold" wyznacza granice burdelu i totalnej poraż-
ki Polskiej Sceny Pokemon (nadal nie mogę się 
nadziwić, jak to dumnie brzmi, kiedy się to czy-
ta z dużych liter!): 
  
Phi, na każdym elemencie PPSu NIGDY nie ma 
na czas aktualizacji i jest kompletna dezorienta-
cja. Podobnie tutaj, wiadomo, lepiej napisać 

nowe niusiki, artykuliki/cokolwiek nowego niż 
napisać Historię strony, Dodatkowy dział po-
święcony wszystkim byłym redaktorom od 2003 

r., jasne zasady, obyczaje strony itp. 
  
Rozumiem, że najważniejszą sprawą dla dziel-
nego obrońcy światłości Pokemana, nie jest 
pisanie tego co dzieje się teraz i będzie się dzia-
ło w przyszłości w Pokemonach, tylko poświęca-
nie czasu gównianej (spójrzmy prosto w oczy) 
przeszłości z lat 2003? LOLWUT? 
  
Tak jest niestety wszędzie i nic się nie zmieni, 
bo sposób myślenia ludzi odpowiedzialnych za 
to, się nie zmienia ( bo gdyby się zmienił, to na 
Revie nie byłoby grochu z kapustą, […]  
  
Groch z kapustą? A jakby się zmienił to co? 
Byłaby fasolka po bretońsku? Nasz dzielny 
"Pokeman the vulpikiller" chyba trochę przesa-
dził. A może po prostu wymienił swoją nielubia-
ną potrawę? 

  
2 husteczka: Daru jest nierozważny!!! 
Niestety takiego podejścia nie podziela 
obrońca światłości, Emachel znany również 
pod bohaterską postacią "I have got you in 

my ass", który w innym temacie, gdzie Daru 
aka "Mam admina i nikt mi nie podsko-
czy" (który robi z siebie pośmiewisko stwierdza-
jąc, że najpierw ma logi, potem, że nikt mu nie 

udowodni, że nie ma, potem że gdzieś tam 
ma, potem że jednak nie ma, a na końcu, że 
w ogóle to on jest dobry, a my jesteśmy źli), 
stwierdza, że jednak nie będzie stanowił 
chłosty na forum w postaci admina dla dziel-
nego obrońcy wszechsceny pokemon 4xI aka 
"Nie wiem, za co nie znoszę vulpa", za to, że 
4xI zrobił wielki comming out stwierdzając (i 
tu cytuję) I SUCK COCKS. Wracając do Ema-
chela: 
  
4xI miał być adminem? Niby po co? Żeby 
siedzieć i nic nie robić, tylko flejmy wywoły-
wać? Ludzie, dajcie sobie spokój, oddzielmy 
żarty od rzeczywistości. 
  
Cóż za piekielnie ostre słowa! 
  
A tak w ogóle, historia PPSu jest świetna. 
10% to robienie czegokolwiek, 90% to roz-
czulanie się nad przeszłością... Typowo pol-
skie.  
  

Cóż, nie sposób się z tym zgodzić. Tylko cze-
mu ten opis pasuje mi idealnie do Pokema-
na? 

  
3 husteczka: Wszystkie projekty są 
do dupy - nawet Rev! 
Dzielny palladyn, rycerz światłości pol-
skiego Pokemona - Pokeman, postano-

wił oświecić swoją wątłą wiedzą innych, czy-
tając mi w myślach (i to jak!) i ukazując naj-
straszliwszą prawdę na forum PVF: 
  

 
[…] Tylko teraz już tak ni ma, a Vulp leje na 
Reva, bo nie chce mu się zdjąć nieaktualnych 
ogłoszeń ( lackey i radyjko ) i w ogóle. 
Ahhh ciepły mocz.. Mmmmmmmmm…. 
  
[…] Poza tym, teraz to już nikt chyba tam nie 
będzie chciał forum swojego projektu [ całe 
forum może w każdej chwili zniknąć przez 
humory admina, nieodpowiedzialność, bała-
gan zamiast jego sprzątnięcia robi się nowe 
( zazwyczaj niepokemonowe ) projekciki z 
czego jak dotąd tylko jeden wypalił - ROA ].  
  
Ah te moje humory :) Moja nieodpowiedzial-
ność, która sprawiła, że forum istnieje już 4 
rok! Mój bałagan, przez co u mnie moderato-
rzy mogą zmieniać innym wszystko w ich 
profilu! BA! Mogą nawet wystawiać ostrzeże-
nia każdemu za nic! 
Ale najlepsze są projekciki. Otóż ROA jest 
oczywiście JEDNYM z nich. Cóż, nasz dzielny 
Avatar światłości Pokeman, zapomniał po-
chwalić się swoimi… a może i nie zapomniał? 
Są takie projekty, którymi mógłby się po-
chwalić? Ano jednak nie ma ani jednego. 
  

Cała paczka husteczek: Projekty? 

Ano są!  
Pokeman zapytany o swoje projekty 
nie odpisał. Posłał tylko serdeczne po-

zdrowienia dla Revivala i skomentował jego 

projekty, które nagle jak wysypka na du-
pie się pojawiły!: 
  
Konkurs Pokeball ? Miały być kolejne edy-
cje ( info z ROA ) i nima. 
  
Cóż. Były 3 serie konkursów z Ballami, 
nawet "Mędrzec zapomnianych krain po-
plowych - Berbel znany również pod po-
stacią Światłego i Naznaczonego" chwalił 
się, że dostał czapeczkę! No ale oczywiście 
dzielnemu odkrywcy krain pokemonowych 
Pokemanowi to za mało, bo przecież jak 
nic się nigdy nie wygrywa, to trzeba 
gdzieś się wyżalić, a już najlepiej na orga-
nizatorów tego dennego konkursu, czyli 
tego "Zgniłego, mrocznego nekromanty - 
Vulpiego, znanego również jako czerwone-
go REVolucjonistę, dyktatora i PRow-
ca" (Public Relations, a nie tam jakiś po-
kerank). 
  
Czat ? Też ni wypalił...Zapomnieliście, że 

coś takiego jest od początku w skrypcie 
forum, i przez wiele mies. był czat z jakie-
go zewn. skryptu na którym każdy mógł 
się podszyć pod każdego - ot, wada IRCa/
czatów. Upadł, bo mieliście problem z ser-
werem którego zasoby marnowaliście na 
coś, co było jak RAM - ulotne. Przez co 
pożytku z tego, ni było żadnego. Ot, p_s 
jak ni było Vulpa to mi dawał tam mo-
da abym przez godzinkę miał radochę. 
  
Jak mało wystarczy naszemu Pokemanowi 
do radochy? Ciekawe, czy za admina do-
stałby orgazm jak emachel przy niejed-
nym "rozpakowywaniu"? Hihi :D 
  
FIŚ ? Blog na którym pojechano głównie 
po mnie, PokeRangu i moich sprzymie-
rzeńcach.  

  
No przecież! 
  
I masa innych chwilowych projektów które 
były niepotrzebne.  
  
A więc jednak jakieś są! 
  
Też robiłem dużo podobnych, a do dzisiaj 
jeden z nich mi procentuje - konto na YT 
gdzie codziennie jestem zawalany zapro-
szeniami itp. i nie nadążam z akceptowa-
niem tego  
 
Toż to przecież projekt wszechczasów!!! 
Ja się nadal dziwię, czemu to konto na YT 
nie zastępuje całej Valhalli, jej forum i 
popla i nawet jeszcze Reva, przecież tam-
to PROCENTUJE!!!!! Aż mi mowę zatkało! 
  

 Morał z tego jest wyłącznie jeden. Drogie 
dzieci, nie jedzcie herbatników, bo owiecz-
ki na polance będą miały wzdęcia. 
[a palce porosną włosiem? - De] 
 
Oczywiście i tym razem - póki pamiętam - 
nie zostawiam was na pastwę losu i przed-
stawiam PDF (którego być może już zna-
cie) zatytuowany: Rev, Pokeman, Popl i 
inne, którego ściągniecie z linku poniżej: 
http://xipog.pisz.pl/ru_revelvet/
popl_na_pvf.pdf [vulpi] 

Braki na PPSie, czyli PokeMan saves the world! 

http://xipog.pisz.pl/ru_revelvet/maddox_plus_3.pdf
http://forum.xipog.pisz.pl/viewtopic.php?t=4320&start=0
http://forum.xipog.pisz.pl/viewtopic.php?t=4783&start=0
http://forum.xipog.pisz.pl/viewtopic.php?t=4011
http://xipog.pisz.pl/ru_revelvet/popl_na_pvf.pdf
http://xipog.pisz.pl/ru_revelvet/popl_na_pvf.pdf
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Forum Revival 

Kiedyś, dawno temu, kiedy był jeszcze 
Kajeczek i Tomuś Glonowy, 3d zwany 
3dzi0 napisał FanFic—‖Never ending 
story‖. Fanfic, który nie opowiadał żad-
nej szczególnej historii, za to porówna-
nia oraz dialogi bohaterów doprowadza-
ły do skurczów jelit ze śmiechu. Aż dwie 
osoby od tego musiały umrzeć, aby 3d 
zwany 3dzi0 napisał kolejny FanFic, 
którego bohaterami była administracja 
ówczesnego XIPOGa. Było to dawno, bo 
w 2006. Teraz, cztery lata później warto 
przypomnieć, co też MY obecni wielcy-
super-hiper administratorzy wszystkiego 
w Polsce, robiliśmy jak byliśmy nubka-
mi :D. Zapraszam![De] 

„Revifal” 
Nie, nie bylem w ostatnią niedziele w kosciele. 

Tym razem myslałem w domu. Nie chce mi sie 

kontynuowac NESa wiec postanowiłem zrobic 

historyjke o tutejszych "ludziach" . Opowiadanie 

nosi tytuł "Revifal" jendka podtytułem jest 

"Druzyna DŻ" (Coś jak Drużyna A, tylko przystoj-

niejsi).  

 

Odcinek 1 

 

W pokoju było ciemno i mroczno. 7 osób, męż-

czyzn, młodych mężczyzn jak kto woli siedziało i 

spokojnie wyczekiwało. Atmosfera pozwalała 

wyczuć ze zaraz stanie się coś ważnego, ponieważ 

Jack obgryzał paznokcie. Robił to tak intensywnie, 

ze zdawało sie ze zaraz poprosi o reke siedzącego 

obok vulpiego. Jednak nie... vulpi, kapitan druzyny 

zawsze nosił rękawiczki. Plotka głosi ze nie ma 

jednego palca, wiec w rekawiczke upycha sobie 

wate, ale to tylko pogłoski. Naprzeciw nich rozwa-

lony na kanapie lezłą Kykiske. Troche jeczał bo 

katana, którą miał uwieszoną na plecach niejedno-

znacznie kłuła go w pośladki. Jednak Kyk silny i 

mężny znosił taki ból (musiał, bo i tak by nie wstał 

o własnych siłach). Na pozostałych dwóch kana-

pach spokjnie siedzieli: Umbri, Darkened, MagMit 

oraz 3dzi0. W pewnej chwili Darkened póścił bąka 

i atmosfera się nieco rozluźniła. Nagle do pokoju 

wdarł sie blask księżyca, coś zaświstało, zazgrzy-

tało, Umbri spadł z kanapy i *poof* nasi mężni 

chłopcy ujżeli przed sobą Baboka. Jak później 

opisał to vulpi: Wyglądał jak człowiek, no jak 

prawie człowiek, znaczy sie taki troche podczlo-

wiek, hmm.... w zasadzie to on nigdy nawet nie stał 

obok człowieka Vulpi chwycił swoje Uzi, Kykiske 

odziwo podniósł się, jednak jego katan go przewa-

żyła i znów upadł, Jack chwycił podręczną finke 

młodego harcerza, Umbri złapał za Darkeneda, 

Darkened za firanke i juz byli dobrze schowani. 

MagMit chwycił pistolet na kapiszony, a 3dzi0 

poszedł kupe. Gdy wszyscy byli gotowi do ataku 

Babok przemówił "Que Pasa?? Yy... nie wiecie 

chopaki gdzie jest droga na Ostrołękę?". Umbri, 

który miał niezwykłą umiejętnosć powiedzial mu, 

a Babok poszedl sobie. Chcecie wiedziec jaka to 

umiejętność? Tego dowiecie sie w nastepnym 

odcinku.  

Odcinek 2 

 

W zasadzie to Umbri nie miał żadnej umiejetnosci 

tylko poszedl po mapę i mu powiedział. Jezeli juz 

mowa o umiejetnościach Druzyna DŻ była niezwykle 

zumiejetnościowana. Każdy umiał coś potrzebnego 

(tylko nie wiedział co to jest) więc znakomicie się 

uzupełniali. Wracając do opowiadania. Drużyna DŻ 

myślała, ze to juz wszystko co miało się wydarzyć tej 

nocy więc rozeszli się do domów. Jack i MagMit poszli 

w jedną stronę, vulpi, Darkened w drugą, 3dzi0 w 

jeszcze inną, a Umbri i Kykiske zostali pograć w bierki 

i w wodnego misia. Darkened, ktory mieszkał najbliżej 

powoli dochodził juz do swego domu. Wczesniej roz-

stał się z vulpim na rostaju dróg. Nagle usłyszał prze-

raźliwy ryk. Serce zadrżało mu, a nogi zazęly się 

trząść. Usiadł on sobie na trawce i zacząl myśleć co to 

mogło być. Po dłuzszych kontemplacjach doszedł do 

wniosku ze właśnie słucha sobie na swoim nowiutkim 

MP4 System of a Down "Wake up" (warto dodać, ze 

Druzyna DŻ jest bardzo bogata, bo za misje które 

wykonują dostają kupe forsy). Darkened w takim ukła-

dzie poszedł do domu i w kime. Vulpi również dotarł 

do swej posiadłosci jednak coś nie dawało mu spoko-

ju... nie mógl zasnąć, przewracał sie z boku na bok. 

Poszedł zrobić kupe jednak i to nie dało żadnego efek-

tu. W końcu zasnąl niespokojnym i bojaźliwym snem. 

W tym samym czasie Kiska i Umbri skończyli grać w 

podwodne szachy i też zbierali się do domu gdy.... 

drzwi zatrzasnęly sie!! Okna pozamykały sie prawie 

jednocześnie. Wszelkie miejsca, którymi moznaby było 

sie wydosać ze starego domu Copperfieldów (bo w 

takim początek akcji się rozgrywał) były zamnięte! 

Przerażeni czlonkowie Druzyny DŻ wołali o pomoc, 

ale nikt nie odpowiadał. Wszyscy byli za daleko.... Co 

się z nimi stanie?, Czy przyjdzie im tam umrzec?, Czy 

Kiska wpadnie na to, ze ma krótkofalówke w kieszeni? 

i wreszcie najważniejsze pytanie. Co dzieje sie w tej 

chwili z Jackiem i MagMitem, albowiem z drogi, którą 

oni szli słychać przeraźliwe krzyki....  

 

Odcinek 3 

 

Godz 5 rano, lekkie przejasnienia. Wszystko wokól 

domu vulpiego jest zamglone i slabo widoczne. Na-

gle… 

 - vulpi!! vulpi!! - zawołał Jack do okna sypialni, w 

której smacznie drzemał vulpi sniąc o Majonezie z 

brokułami...  

- eee? - odpowiedzial vulpi przewracając sie na drugi 

bok  

- vulpi!!!!!!!!!!!!! - jeszcze glosniej wrzasnąl Jack  

- co???!!! - odkrzyknąl mu vulpi wciąz jeszcze leżąc w 

lózku.  

- stalo sie cos strasznego!! choc tu natychmiast!  

- vulpi jak prawdziwy mężczyzna spał tak jak go Bozia 

stworzyła wiec wstając z łózka nie uniknąl spojrzenia 

Jacka ktory stał za oknem.  

- ale masz małego pyrdka - powiedzial Jack  

- zamknij sie! zajmij sie swoimi sprawami! - odpowie-

dzial zarumieniony vulpi i poszedl sie ubrac. Po chwili 

juz był na dworze gotowy rozmawiac z Jackiem  

- co sie stało ciulu? - zapytał vulpi  

- stało sie cos strasznego! - krzyknąl Jack  

- oplułes mnie wiesz... - powiedzial vulpi  

- oj, sory.......  

- no to co sie w koncu stało? - zapytał zniecierpliwiony 

vulpi  

- członek naszej druzyny NIE ZYJE! widziałem jego 

trupa!!  

- hm... czy ten trup miał nogi? - spytał vulpi badawczo  

- y.. tak  

- hm... to zeczywiscie musiał być trup -oznajmił tryum-

falnie vulpi. Tak wogóle to czemu on nie zyje??  

- zabił go Szatan Serduszko! - wyjąsnił Jack  

- kto? - zapytal vulpi  

- Szatan Serduszko!  

- kto to jest Szatan Serduszko? - znowu zapytał vulpi  

- a niee... tak se wymyśliłem... - odpowiedzial Jack  

- jak wymyślona postać mogła zabić czlonka naszej 

druzyny?!  

- nie naciskaj vulpi.. nie naciskaj... - powiedzial zmie-

szany Jack  

- ach... powiedz mi wszystko od początku. Co sie sta-

ło? - zapytał jeszcze raz spokojnie vulpi  

- więc zacząl gonić nas wielki dzik!! tak ogromny ze 

siegał do pępka Schwarzennegerowi!! - zacząl wyja-

snienia Jack  

- acha juz rozumiem i dzik dorwał was, ty uciekles a 

jego zabił tak?  

- a nieeee - odpowiedzial Jack - my ucieklismy mu 

daleeeko. Tylko potem nas znów dogonił  

- i zabił go wtedy tak? - zapytał vulpi  

- a nieeee - on sie wkurzyl i chciał go zabic pistoletem 

na kapiszony  

- i nie zabil go tylko go dzik zjadł? - zapytal ponownie 

vulpi  

- a nieeee, sie okazało ze to był niedźwiedź bo on wziąl 

latarke i zaświecił mu w oczy i spytał sie kto tam a on 

na to "Nie świeć". No i znowu uciekliśmy  

- dobrze a jak zginął ten czlonek naszej druzyny?! - 

zapytal wyraźnie zniecierpliwiony vulpi  

- a no juz mówie - odpowiedzial Jack, wiec gdy tak 

uciekalismy trafilismy na jakąs chatke, a w niej byl taki 

wielki czarny babok z hakiem zamiast reki  

- i on zabił tego kogoś?  

- a nieeee, on to sie Andrzej nazywał i nas zaprosił na 

frytki i denaturat. Tylko potem ten babok przelączył na 

jednyke a tam byla "Młoda na Sukces" i sie okazalo ze 

Rich zradził Brooke i MagMit sobie podciąl żyły....!!!!  

- CO???!!! Rich zdradził Brooke!?, no cos ty?! - spytał 

oburzony vulpi  

- no na serio, ale se myśle "niee ja se żyl nie podetne 

bo potem kto vulpiemu to opowie. No babok nie bo sie 

boi wychodzic poza dom las. Tylko czasem denaturat 

w chemicznym kupuje. Potem kurde ja wychodze za 

dom a tam konie...  

- zielone? - spytał vulpi  

- co zielone? - spytał Jack  

- te konie były zielone? - spytal vulpi  

- niee całe stado - odpowiedzial Jack.  

- ty ale co to ma wspólnego ze smiercią MagMita? - 

spytał vulpi  

- a no nic tak mówie...  

- wejdziesz na sniadanie? mam maslo i ketchup - za-

proponował vulpi  

- a wiesz chetnie...  

Niestety na trzecim odcinku się skończyło. 
Nigdy nic dalej nie było, nie wiemy jak 
skończyła się ta historia. Ale wiem, że cze-
ka nas jeszcze masa innych ciekawych rze-
czy które działy się wtedy, kiedy PPS prze-
żywał rozkwit, a wszyscy mówili, że to upa-
dek. To gadanie o upadku, to chyba wszyst-
kim weszło już w krew :). [De] 
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PokeSerwis + PokeCollect 

Typowo PokeSerwis z PokeCollectem dali 
dupy w tym miesiącu, nie oferując żadnych 
nowych interesujących materiałów. Jako, 
że głupio by było, aby dział jednego z naj-
większych serwisów w Polsce, tak po pro-
stu zniknął zebrałem wszystkie wiadome 
nam informacje nt. nadchodzących zmian.
[De] 
 
 

P 
ozwolę sobie na krótką zapowiedź całko-
wicie nowego PokeSerwisu, nad którym 
pracuję od kilku miesięcy. Mam nadzie-
ję, że z publikacją zdążę jeszcze w te 

wakacje. PokeCollect zostanie całkowicie wcielo-
ny w stronę i ujednolicony. Bez obaw: wszystkie 
tematy i posty również się zachowają. System 
logowania na forum (PokeCollect) będzie wspól-
n y  z e  s t r o n ą  ( P o k e S e r w i s ) .  
 
Wygląd całości będzie bardziej poważny niż 
obecny.  
 

Wprowadzę również dosyć mocno krytykowaną 
w sieci politykę polegającą na ograniczeniu 
pewnych aspektów (kosmetycznych) strony dla 

użytkowników przeglądarki Internet Explorer. ;)  
 
Pozdrawiam.  
———————— 
 
Strona i forum będą całkowicie ujednolicone, 
chociaż będą miały oddzielne systemy zarządza-
nia, jako że nie ja będę zajmował się forum, a 
wole uprzyjemnić sobie pracę  
 
Wiem, że nowe IE całkiem nieźle sobie radzi, ale 
ma z jedną rzeczą problem, więc wyłączyłem w 
całości udogodnienia dla użytkowników tej prze-
glądarki.  
 
Zawsze współpracowałem wspólnie z Raikiem. 
Prawdopodobnie gdyby nie Raik, w ogóle nie za-
wraca łbym tym sob ie  dupy .  ^ .^  
 
Z forum jest tak, że mnie już od bardzo długiego 
czasu nie kręcą fora pokemonowe (różnica wieku 
robi swoje). [Vingt, 10.07.2010] 
 

 
 
 

Nowa odsłona  

PokeSerwisu! 

LATO 2010 

Co tam  

na forum? 
 
W tym miesiącu PokeCollect 
wypadł w ogóle strasznie 
biednie, także w kwestii cy-
tatów. Nie było nic wartego 

uwagi, za to sporo cieka-
wych nowych rozwiązań ję-
zykowych, do których zgłę-
bienia zapraszam poniżej. 
[De] 
 
 

„Słuchajcie prubuję ewoluło-
wać Eevee w Espeona pokazu-
ją się w poketchu nad nim 2 
serduszka, a on nie ewolułu-
je ;/ czy to, że gram teraz w 
jaskinji ma jakiś wpływ na nie-
go? Ma on 34 lv.Gram w Pla-

tynke.‖[piecka21] 
 
„a chciałbyś żeby np.Golem mi 
chate rozwalił bo jest wściekły? 
Albo Tauros strtował?  
 

albo co roku jakaś katastrofa 
się działa bo jakiś cuwalnia ko-
lejną legendę?? „[Negus Do-
minlol] 
 
„Dzięki za wielką pomoc.Bez 
ciebie normalnie nie dał bym 

rady.A tak na serio to jak 
massz tak pomagać to nie po-
magaj wo gule.‖[mewtwo] 
 
„czy będziecie oglondać jeśli to 
możliwe jak asz będzie miał 30 

lat i być może będzie liderem 

sali albo mistszem pokemon 
„[pika] 
 
„- Kagamine, nie uważasz, że 
jesteś za mokry?! - zawołała, 
podchodząc do Ciebie. Zapew-
ne jej Pokemon (wiedziałeś 

tylko, że jest typu Ognistego) 
siedzi sobie w Pokeballu, skoro 
go nie widzisz„ [Inaka] 
 
„Na komary ubieraj się w jasne 

ubrania nie biegaj lub nie ćwicz 

wieczorem, komary uwielbiają 
ludzki pot.„ [hauru] 
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Różne 

Pokemon Platinum PL 
Recenzja tłumaczenia Dark_Archona 

W 
iększość fanów Pokemon za-
pewne w tym momencie wy-
c zeku je  na j św ie żs zy ch 
newsów na temat zbliżających 
się wielkimi krokami nowych 
produkcji ze stajni Nintendo 

oraz GameFreak, czyli Pokemon Black&White. 
Pokemon Platinum jest obecnie najnowszą wyda-
ną grą z serii Pokemon na konsole DS, nie licząc 
remake'ów, czyli HeartGold&SoulSilver. Jest jed-
ną z pierwszych gier o kieszonkowych stworkach 
(obok swoich sióstr Diamond&Pearl) z elementa-
mi trójwymiarowymi. Zapewne dzięki m.in. tej i 
dzięki wielu innym cechom użytkownicy forum 
Revival (http://forum.xipog.pisz.pl) odpowiedzieli 
na pytanie dark_archona: "Jaką z gier z serii Po-
kemon przetłumaczyć na nasz rodzimy język?" po 
dłuższych dyskusjach i głosowaniu uznali: 
"Platinum!". Tłumaczenie zajęło dark_archonowi 
około 8 miesięcy. Każdy ze zniecierpliwieniem 
czekał na premierę projektu. Czy było warto? 

 Duży wkład pracy i staranność o szczegóły 
widać od momentu ściągnięcia paczki z grą. Niektó-
rzy mogli ściągnąć archiwum z plikami do "sklejenia" 
romu, a inni załapali się już na paczkę z gotową grą. 
Dla tych pierwszych, "co i jak" zostało starannie opi-
sane w polskojęzycznym PORADNIKU TRENERA, do-
łączonym do każdej z paczek. Ci z drugim typem 
ściągniętego folderu mają łatwiej - wystarczy załado-
wać rom na skonfigurowany emulator lub nagrać na 
specjalny cartrige lub kartę i już można grać! 
 
 Pierwsze wrażenie jest bardzo dobre - zaraz 
po uruchomieniu gry naszym oczom ukazuje się tak-
że przetłumaczony ekran startowy z dumnie brzmią-
cym nagłówkiem POKEMON WERSJA PLATYNOWA. 
Wciskamy to, co trzeba i zaczynamy grę. W grze 
przetłumaczone jest niemal wszystko - po polsku są 
wszystkie dialogi, pokedex, interfejs, grafiki (np. te z 
typem pokemona), przedmioty (pokeballe posiadają 
oryginalne nazwy), a nawet ataki. Zdania na temat 
tłumaczenia ruchów naszych stworków były i zapew-

http://forum.xipog.pisz.pl
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Różne 

ne nadal są mocno podzielone. Po dłuż-
szych dyskusjach i rozmowach między 
dark_archonem i użytkownikami Reviva-
la postanowiono przetłumaczyć je, bo, 
jak zostało stwierdzone, "jak po polsku, 
to wszystko!". 
 Jakość tłumaczenia list dialogo-
wych jak i innych czynników składają-
cych się na grę można śmiało ocenić w 
skali szkolnej na 5+. Tłumaczenie nie 
razi nas zdaniami żywcem z translatora. 
Teksty są przetłumaczone językiem zro-
zumiałym dla każdego Polaka. Często 
pojawiają się wyrazy pochodzenia po-
tocznego, jak np. "w trymiga". Autorowi 
tłumaczenia udało się także wprowadzić 
polskie znaki do gry oraz, w większości 
słów, odmianę przez przypadki. W walce 
widzimy np. "Turtwig używa Pchnięcia", 
nie sztywne "Turtwig używa Pchnięcie". 
Nie udało się natomiast wprowadzić pol-
skich ogonków do klawiatury z 
"nazywaniem" kogoś lub czegoś, np. 

Turtwiga nie możemy nazwać "Zioło", tylko musi nazywać się "Ziolo". Bo-
hater nie będzie nazywać się "Łukasz", tylko "Lukasz". Kiedy wybierzemy 
płeć "Kobieta", i tak inni wyrażają sie do nas jak do mężczyzny, lecz 
dark_archon nie potrafi tego naprawić, gdyż nie jest to kwestia, którą 
można edytować. Ocenę, czy bardzo przeszkadza to w rozgrywce, zosta-
wiam każdemu z osobna. Czynnikiem, który przeszkodził archonowi w 
nazwaniu niektórych rzeczy bardziej logicznie i po ludzku był limit znaków 
na niektóre słowa, jednak ten feler jest niemal niezauważalny podczas 
rozgrywki. 
 
 Kolejną wadą w tłumaczeniu są występujące w wielu miejscach 
błędy interpunkcyjne. Ci słabsi w temacie ortografii i interpunkcji nie za-
uważą tego błędu, jednak Ci bardziej obeznani mogą czuć lekki dyskom-
fort widząc "Wiesz jaki Zbychu potrafi być niecierpliwy.", zamiast " Wiesz, 
jaki Zbychu potrafi być niecierpliwy. ". Sam dark_archon na forum swoje-
go projektu przyznał, iż inter-
punkcja nie jest jego mocną 
stroną i postara się wszystko 
poprawić do czasu wydania wer-
sji 1.00. W tłumaczeniu występu-
ją też nieliczne literówki, niezau-
ważalne przy szybkim czytaniu 
dialogów. Jeśli podczas gry za-
uważycie jakieś błędy, piszcie w 
temacie na Forum Revival lub w 
temacie na Oficjalnym Forum 
Projektu - pomożecie tym jesz-
cze bardziej udoskonalić tłuma-
czenie! 
 
 P o d s u m o w u j ą c  -  
dark_archon odwalił kawał na-
prawdę dobrej roboty. W Plati-
num po polsku gra się o niebo 
lepiej niż w wersję angielską. Nie 
musimy tłumaczyć sobie w gło-
wie kolejnych zdań i słów wypo-
wiadanych przez naszych boha-
terów, tylko skupiamy się na 
rozgrywce, perfekcyjnie i bez 
problemu poznając fabułę gry. 
Teraz wiadomo, w jaki sposób 
atakuje pokemon, co mu jest i co 
do czego służy. Jestem niemal 
pewien, że tłumaczenie w wersji 1.00 bez zastanowienia będzie można 

ocenić na 6+, gdyż będzie pozbawione tych nielicznych błędów, które 
można wyeliminować. Koniec z szukaniem w Internecie odpowiedzi na 
nurtujące nas pytania dotyczące anglojęzycznych zwrotów. Koniec z nie-
zrozumiałymi dialogami! Nigdy więcej zastanawiania się, czym właściwie 
nasz pokemon atakuje przeciwnika! Niech żyje Pokemon Platinum PL! 
Niech żyje dark_archon![Mentos] 
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Press Room (pokezin@ssij.org) 

Korespondencja 

Coś ciekawego o Maddoksie 
 
Otóż kiedy pojawiłem się na nowym forum 
Vall Maddox od razu na shoucie zaczął 
snuć swoje teorie spiskowe, że jam stał się  
"Revivalowskim psem" i szpieguje. Wtedy z 
wielkiej opresji wybawił mnie Legends, 
mówiący o równości wszystkich userów. 
Niedługo potem w czasie rozmowy z Ema-
chelem zdradził mi, że się pogodzili, a 
Maddox miał dla mnie wiadomość. Niestety 
nie mam oryginału, ale brzmiała ona mniej 
więcej tak: 
 
"Powiedz mu, że jeżeli zdecyduje się 
odejść z Reva to jestem gotów mu wyba-
czyć i przyjąć go z otwartymi ramionami" 
 
Wersja skrócona. Mhm, jakoś wszystkim 
moim znajomym z PPS'u to nie przeszka-
dza > >. Nie rozumiem jego zachowania, 
skoro jego wszystkie problemy  z Revem 
są według niego winą Vulpiego. Więc? 

Co ma nasze pogodzenie z moim odej-
ściem stąd? To tak jakby wyznawał katoli-
cyzm i nie akceptował tego, że jestem Ate-
istą |D 
 
Już nawet nie chcę wspominać o incyden-
cie z Podkastem _^_  
[firegon, Forum Revival] 
 
De: Nieco chaotycznie napisane, ale oddaje 
meritum sprawy z trochę innej perspekty-
wy. 
Vulpi: Jak widać, skroiła się dość gruba 
sprawa. 

Trochę czepiania się 
Teraz się będę czepiał, żeby 
było lepiej następnym ra-
zem... 
Strona 8. - jakby nieaktual-
na już - patrz tematy Lac-
key Revival League i Lackey 
Valhalla League, na odpo-
wiednich forach w odpo-
wiednich działach 
 
De: Zbyt późno się o tym 
dowiedzieliśmy, a vulpi jako 
admin jest strasznie niedo-
informowany ;P. 
Vulpi: Sam jesteś admin! 
 
Strona 9. - "Moderatorzy: 
(...) Cynd Nina" WTF?! 
 
De: Uchwałą redakcyjną 
jednogłośnie stwierdziliśmy, 
że Nina zdecydowanie ład-

niej do Ciebie pasuje. A tak 
serio, to ta pieprzona auto-
korekta. 
Vulpi: Nina, to przecież ład-
ne imię… zwłaszcza dla face-
ta :D 
 
Strona 11. - "Nazwa japoń-
ska: Tsutaja" - powinno być 
'Tsutaaja' albo 'Tsutāja' niby 
niewielki błąd, ale jakoś 
mnie to razi xP 
 
De: Zapraszam do PokeSer-
wisu się żalić, nie do nas :). 
 
"Klasyfikacja: Grass Snake 
Pokemon (pl. Pokemon Za-
skroniec)" - ZABIJĘ, ZABIJĘ, 
POĆWIARTUJĘ I POWIESZĘ 
ZA NOGI (NIEKONIECZNIE 
W TEJ KOLEJNOŚCI) TEGO, 
KTO TO NAPISAŁ. Wiem, że 
Grass Snake to angielska 
nazwa zaskrońca, ale Japoń-
czycy podali czarno na bia-
łym - "trawiasty wąż" a ze-
stawienie to efekt uboczny 
dosłownego tłumaczenia... 
 
De: Patrz wyżej 
 
Strona 12. - mógłbym się 
przyczepić, ze Gear jest w 
japońskim orginale zapisany 
fonetycznie Giaru ale się nie 
przyczepie, jest ok ;P  
[Cynd Ninja, Forum PV] 
De: Swoją drogą co za idio-
ta wymyślił Pokemona – 
zębatkę? A może bieg? Albo 
strój? 
Vulpi: Według mnie Poke-
mon-kosiarka i Pokemon-
lodówka już dawno przebili 

idiotyzm całej serii. 

Smutne 
Smutne jest to, że wymieniałeś jedną rangę w ekipie PVF. A szkoda, bo 
wychodzi na to że spocony nie jest mg, a np. emachel czy ja nie jeste-
śmy modami ;P. Więcej Some Pokemon Thing :D. 
[Legends, Forum PV] 
 
De: Smutne to są pogrzeby, a „Some Pokemon Thing‖ na razie będzie 
tylko takie. 

Teeldeer 
 
Spodziewałem się teeldeera. I jest teeldeer. Ale w końcu o to 
chyba chodzi. 
 
Niezbyt to bezstronne, ale taki już mamy fandom. Ogólnie nie 
jest źle. Pomysł oryginalny, długo nie pożyje, ale liczy się wy-
obraźnia i nowatorstwo. 
 
De: Jak zaczynaliśmy nagrywać ROA też mówili, że „długo nie 
pożyje‖ :). 
 
Cytaty - suchary jakich mało. A zamieszczanie wypocin Clouds-
harka raczej poziomu wam nie przysporzy. Wiem, że chcecie 
chłopcu poprawić samoocenę - to bardzo miłe z waszej strony, 
ale radzę nie robić tego regularnie. Lepiej wybierać cytaty z 
sensem. 
 
 
De: Cytaty nie mają być wyłącznie śmieszne. Chcemy publiko-
wać także te posty, co niosą ze sobą jakąś myśl, ale także ty-
powe głupie „suchary‖ Cloudsharka, które bardzo dobrze odda-
ją pewien folklor panujący w dyskusjach na forum :). 

 
Zdarzenia w polskim fandomie mnie dawno nie rajcują, wręcz 
nie chcę być na bieżąco. Ale jakby co, macie mój "Seal of 
Approval" i mogę służyć ewentualną pomocą. Powodzenia. 
[Maxim, Pokemon Polska] 
 
De: Dzienki miszczu :) Wysyłaj co chcesz na pokezin@ssij.org. 
 

Trochę  połaziłem po forach, pozbierałem 
Wasze, gorące jeszcze opinie i 

pytania, i tak o to mamy pierwszy prawdziwy 
Press Room :). Póki co zajmuje aż jedną stronę. 
Wyselekcjonowałem to ja, vulpi się potem dopi-

sywał do ciekawszych tekstów. Mam nadzieje, że jeśli cała ko-
respondencja przekroczy moje możliwości przeczytania jej, 
trochę mnie odciąży :) .Póki co urósł nam skromny, chociaż 
konkretny Press Room, zatem zapraszam do lektury.  
[De + Vulpi] 
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Press Room (pokezin@ssij.org) Some Pokemon Thing... 

Do 3 numeru włącznie zamieszczenie reklamy w naszym ZINie jest darmowe. Od nu-

meru 3 obowiązuje następujący cennik: 

Strona 1 (okładka) - 10 zł/mała, 15 zł/duża 
Strona 2 (spis treści) - 1,50 zł/mała, 3 zł/średnia, 5 zł/duża 

Strony tematyczne - 3 zł/mała 

PressRoom - 1,50 zł/mała, 3 zł/średnia, 5 zł/duża 

 

Wielkość reklam określona jest wg. wzorca na tej stronie i na stronie 2. Ceny obowiązu-

ją jednorazowe pojawienie się reklamy w jednym numerze w jednym miejscu.  W spra-
wie zamieszczenia reklamy proszę się kontaktować pokezin@ssij.org, gg:1253561 

Adresy do serwisów obecnych w numerze: 
Pokemon Polska - http://pokemonpl.net,  
Forum Revival - http://forum.xipog.pisz.pl,  
Pokemon Valhalla - http://pokemony.com,  
PokeSerwis - http//pokeserwis.pl,  
PokeCollect - http://pokecollect.net.pl,  
NDStuff - http://ndstuff.pl 
PokeZin Portal—http://pokezin.pokemonpl.net 

Są cycki, jest okejka ^__^ [De] 

Pytanie miesiąca: 
„Czy piąta generacja będzie ostatnią ge-

neracją?” 
 
Nie sądziłem, że spotkam się z aż tak sporym odzewem na 
forum w sprawie pytania. Dlatego przeniosłem je tutaj, gdzie 
jest znacznie więcej miejsca :). Pisownia oryginalna. [De] 

Redakcja: 

De: Oby, już trzecia mi się nie podobała. 

Vulpi: Nie, myślę, że nie będzie to ostatnia gena, choć wolałbym, 

żeby była... 

AtoMan: Póki słońce w górze świeci,  

póki młodzi robią dzieci,  
póki w Polsce są libacje,  

będą nowe generacje.  

Mentos: Nowe generacje pokemonów będą tak długo, jak Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy - do końca świata i jeden dzień dłużej. 

Obydwie wymienione przeze mnie rzeczy zawsze będą zbijać wielką 

kasę na swojej działalności. A póki jest z czegoś sałata, to opłaca się 

uprawiać pole. [Sałatę się na grządkach uprawia - De] 

3d: Głupim pomysłem byłoby zarzynać kurę, która znosi złote jajka.  

Plutonio: Ziew, to było tyle razy przerabiane. Dopóki będzie kasa, 

dopóty będą pokemony.  

 

Czytelnicy: 
Gbanshee: To pytanie pojawiło się już przy czwartej generacji (być 

może i przy trzeciej też, nie jestem w stanie stwierdzić), pojawiło się 

teraz przy piątej i zapewne pojawi się przy szóstej. Spójrzmy praw-

dzie w oczy: twórcom ciągle nie brak pomysłów na nowe stworki, i 

choć niektóre z nich są powodem sporu fanów (co można zauważyć 

na każdym forum o pokemonach, czasem nawet o innej tematyce) o 

to, czy dana generacja jest dobra czy nie, to jednak liczba pokemo-

nów ciągle rośnie i nie wydaje mi się by zakończyło się to na 5 gene-

racji.  

 

Mieliśmy już Arceusa, pokemona, od którego rzekomo wszystko się 

zaczęło - wszystkim wydawało się, że to najlepszy punkt na skończe-
nie serii i 4 generacja będzie ostatnią, a jednak nadchodzi nowa gene-

racja z kolejną porcją stworków. Oczywiście wiąże się to również z 

chęcią zarobku twórców, ale nie ma w tym nic dziwnego - dopóki 

pokemony dobrze się sprzedają (może nie w Polsce, ale na zachodzie i 

dalekim wschodzie) i nie zanosi się na to by miało się to w najbliż-

szym czasie zmienić.  

 

Czy 5 generacja będzie ostatnią? Według mnie nie, ciągle jest ogrom-

na ilość zwierząt, roślin, legend i zjawisk na których można wzorować 

nowe stworki, a także ciekawych miejsc, które mogą zainspirować 

twórców do stworzenia kolejnych regionów. Pozostaje jeszcze kwestia 

remake Pokemon Ruby/Sapphire/Emerald i regionu Hoenn, który jako 

jedyny nie pokazał nam się w "nowych szatach". [Zdecydowanie się 
chłopak lubi szeroko wypowiadać :) - De] 

Firegon: Nie, ale wtedy byłoby lepiej  

P4key: 5 generacja nie będzie ostatnią, bo mają jeszcze pomysły, a 

Ato musi mieć co nagrywać.  

Punkt: Pokemony skończą się, gdy będą się źle sprzedawały. Nadejdą 

prawdopodobnie nowe,ciekawe gry i w Nintendo nie będzie miejsca 

dla pokemonów. Na pewno nie wykończą im się pomysły, ponieważ 

możliwości na stwory są miliardy. Producenci zrobią wszystko dla 

pieniędzy, ale jak ich nie dostaną, usuną to,z czego nie ma kasy.  

Chax: Generalnie z tego co pamiętam Nintendo ogłosiło, że 4. gene-

racja miała być tą ostatnią. Problemem tu na pewno nie jest pomysło-

wość - pieniądze przynosi to takie, że kupno kolejnego "Pokemona" 
problemem nie jest. Moim zdaniem, twórcy pragnęli odejść w chwale, 

ale rada nadzorcza na to nie pozwoliła z wiadomych przyczyn. Wraca-

jąc do pytania - tak, będzie 6. generacja.  

Deena: Wasze WNUKI beda sie zastanawialy czy SETNA generacja 

bedzie ostatnia  

Mario-reg: OVER 9000 POKEMONUF! 
 

PokeZin Portal 
 
Otworzyliśmy oficjalny, niezależny, wyłącznie dla nas PokeZin Por-
tal, na którym publikować będziemy najnowsze wydania PokeZinu, 
różne bonusy, na które nie ma już miejsca w numerze (bo są za du-
że, bądź zbyt multimedialne) oraz ankiety, opinie, a także najśwież-
sze informacje o postępie prac i pieczarki. Serdecznie zapraszamy na 
http://pokezin.pokemonpl.net (wkrótce będzie bardziej niezależ-
na domena :)) 

http://pokemonpl.net
http://forum.xipog.pisz.pl/
http://pokemony.com
http://pokeserwis.pl
http://pokecollect.net.pl
http://ndstuff.pl
http://pokezin.pokemonpl.net
http://site.pokemonpl.net/pokezin

