#3

• KOMPEDIUM NEWSÓW POLSKIEJ POKESCENY •

Nowy
gracz
na
scenie!
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Najmniejsza konsola na świecie
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Skany z Coro-Coro—informacje o nadchodzących
grach

rzeci numer robiło nam się
bardzo ciężko. Tematów ciekawych praktycznie nie było. Kiedy PokeScena jest spokojna
nie mamy o czym pisać, taka
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prawda :). Forum Revival nam nawaliło, dwie strony z

PokeSerwis
+ PokeCollect

Zina wyskoczyły ot tak. 3d też nawalił, ale on tak już ma.
Myślę jednak, że z tej posuchy wyjdziemy obronną ręką.
Skoro Scena nam nie daje materiałów, to skupiamy się na
czymś innym. Dlatego też unikatowa relacja z konwentu
Nejiro 2 w Lublinie, przygotowana przez Berbera, konkretny i dokładny opis Pokemon Mini - konsoli zapomnianej i
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niezbyt w Polsce znanej. Ponadto na łamach pojawił się

Nowy gracz na scenie!

kącik MPokemon. Serwisu, który od zeszłego roku nie jest
już aktualizowany, aczkolwiek jego bogata baza wszelakiego rodzaju tekstów nadal stoi i ma się dobrze. Dlatego
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Pokemon Valhalla

Str. 8

Forum Revival

też, co jakiś czas wybierać będziemy jakiś ciekawy artykuł
i go Wam przypominać, aby duch MPokemona nie zaginął.
Jeśli jesteśmy w temacie przypominania, to w tym numerze przypominimy Wam także wielką wojnę Pokemon kon-

Revelvet - „LAB, czyli laboratorium małego vulpistera”

tra Kościół. A konkretnie przypomnimy jednego z obrońców Kościoła, Davida Browna. Pamiętajcie, nie pokazujcie
rodzicom, bo Wam jeszcze zakażą w karty grać :). Miłej
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Fakty, plotki, nowości

Co nowego?
Nabór do redakcji Portalu
Pokemon Polska otwarty!
Niedługo działalność rozpocznie nowy projekt pod
patronatem Forum Pokemon
Polska—Pokemon
Polska
Portal. Nabór do redakcji
portalu trwa, zgłosić się
może każdy. Więcej informacji o portalu dalej w numerze :)

Milion
zamówionych
Czarnych i
Białych

Horn Drill, Sheer Cold), działa teraz jak Focus Sash (jeśli
atak przeciwnika normalnie pokonałby twojego Pokemona, pozostanie mu 1HP).

Strony 6 i 7
- Kurumiru to trawiasto/robaczy Pokemon. Jego umiejętności to Swarm oraz Chlorophyll. Zna atak Bug Resistance, który atakuje dwa Pokemony naraz. Ma 30 centymetrów oraz waży 2,5 kilograma.
- Moguryuu jest Pokemonem kretem, typu ziemnego.
Jego umiejętnościami są Sand Throw oraz Sand Power. Ta
druga zwiększa atak podczas trwania burzy piaskowej.
Zna atak Drill Liner, jego ewolucją jest Doryuzu. Ma 30
centymetrów, waży 8,5 kilo.
- Mamamabou to Pokemon pielęgniarka. Jej umiejętności
to Hydration, oraz Healing Heart, który leczy specjalne
statusy całej drużyny (typu zatrucie, sparaliżowanie itd.).
ostatnich dniach dużo się działo. Do internetu
Jest ewolucją Ludvisca. Mierzy 1,2 metra, waży 31,6 kiloprzeciekły najnowsze skany Coro Coro, zapregrama.
zentowano kilka nowych Pokemonów oraz STOS - Miruhoggu to ostrożny Pokemon. Jego zdolności to Keen
informacji. Poniżej możecie obejrzeć skany oraz Eye oraz Illuminate. Jest ewolucją Minezumiego. Według
dowiedzieć się co każdy z nich przedstawia. Miłej lektury!
CoroCoro: "Wzorki na jego ciele zaczynają świecić, kiedy
chce wystraszyć swoich przeciwników". Ma 1,1 metra
Za skany dziękujemy serwisowi Bulbanews, a za ich angielwzrostu, 27 kilogramów wagi.
skie tłumaczenie Pokebeach.com.
- Shikijika to sezonowy Pokemon. Jego kolory zmieniają
się wraz z porami roku. Jego typy to normalny oraz traOkładka i tył
wiasty. Dysponuje zdolnościami Chlorophyll oraz Herbivore, która zwiększa jego atak, gdy jest atakowany przez
ruch typu trawiastego. Ma 0,6 metra wzrostu i waży 19,5
- Każda z gier Pokemon Black i White posiada alternatywną
wersję rysunku na pudełku. Oprócz standardowej wersji, są kilogramów. jego wygląd zmienia się wraz z porami roku wiosną ma kolor różowy, latem zielony, jesienią pomarańjeszcze rysunki z "naładowanymi" ogonami Reshirama i
czowy, a zimą brązowy.
Zekroma (czerwone płomienie Reshirama, oraz elektrycz- Pory roku w grze będą się zmieniać co miesiąc. Każda
ność Zekroma).
- Pudełko nowej wersji posiada białe, lub też czarne wzorki. wystąpi więc trzy razy w ciągu prawdziwego roku. Wpłyną
one na występowanie dzikich Pokemonów oraz różnice
Zależy to od wersji gry, którą się kupuje.
terenowe, np. podczas zimy ze śniegu usypie się górka,
- Cena gry nie uległ zmianie w stosunku do poprzednich
która umożliwi dostanie się na szczyt niedostępnego lageneracji. Nadal jest to 4800 yenów. Wynosi to około 175
tem urwiska.
zł.

W

Nowe informacje o nadchodzących grach!

Całkiem niedawno Nintendo
otworzyło system zamówień
preorderów na nadchodzące
tytuły Pokemon Black i White. Sam gigant mocno się
zapewne zdziwił, gdy okazało się, że liczba zamówień
dochodzi do… miliona! Prognozy firmy to Ok. 1,5 mln Strony 2 i 3
sprzedanych egzemplarzy w
samej Japonii do 18 wrze- Victini, którego złapiesz po uzyskaniu Liberty Ticket bęśnia!

Skany z Coro-Coro

Daty premier
gier Pokemon
Oficjalny przedstawiciel prasowy Nintendo poinformował nas o datach wydań
nadchodzących spin-offów
gier Pokemon. PokePark
Wii: Pikachu’s Adventure,
będzie wydane 1 listopada
tego roku, a Pokemon
Ranger: Guardian Signs
4 października.

dzie znał następujące ataki: Incinirate, Quick Attack, Endure
i Confusion. Pierwszy z nich sprawia, iż jagody należące do
przecwinego Pokemona, stają się bezużyteczne.
- Victini to Pokemon Mistrz, posiada dwa typy: ogień i psychiczny, ma 0,4 m wysokości, waży zaś 4 kg. W Isshu Dexie
znajduje się pod numerem 000, a sam Pokedex mówi o nim
tak: "Wytwarza nielimitowaną ilość energii w swoim ciele.
Wyzwala ją na każdym Pokemonie, który go dotknie.".

Strony 4 i 5
- Od 14 sierpnia do 12 września na gry z czwartej będzie
można otrzymać Manaphy w McDonaldzie i Nintendo Zone.
Pokemon będzie na 50 poziomie i trzymał Lanset Berry, a
znał będzie ataki: Aqua Ring, Water Pulse, Water Sport i
Heart Swap.
- Swana to Pokemon łabędź typu wodnego/latającego. Jego
zdolność to Keen Eye lub Pigeon Heart, zna on nowy atak o
nazwie Windstorm, który powoduje zmiany w celności ataków w zależności od pogody. Waży 24,2 kilograma i ma 1,3
metry wzrostu.
- Gigaiasu to Wysokonaciskowy Pokemon typu kamiennego.
Jego zdolność to Sturdy, która w grach piątej generacji,
zamiast tak jak wcześniej blokować działanie ruchów pokonujących przeciwnika jednym ciosem (Fissure, Guillotine,
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Strony 8 i 9

- PokeShifter to minigra, która umożliwia przetransportowanie Pokemonów z 4 generacji do Black i White. Zabawa
polegać będzie na trafieniu z "łuku" Pokeballami w sześć
transferowanych przez ciebie Pokemonów, podczas gdy
one wyskakują na chwilę do trawy. Będzie dostępna dopiero po pokonaniu Elitarnej Czwórki.
- Podwójne walki z dzikimi Pokemonami występować będą
w ciemnozielonych trawach.
- Miastem startowym jest Kanokota.
- W Karakusa pierwszy raz spotkamy się z Zespołem Plasma. Jeden z jego dowódców wygłasza mowę do miejscowych trenerów: "Jako ludzie, co powinniśmy zrobić?". Ze
wcześniejszych reklam dowiadujemy się, że mówi też "To
o czym mówimy to wyzwalanie Pokemonów", co może
sugerować, iż szefem Zespołu Plasma jest N.

Strony 10 i 11
- TMy w noych grach nie znikają po użyciu.
- Po raz kolejny naszym celem będzie zdobycie ośmiu
odznak.
- Dento jest pierwszym liderem. Jego sala bardzo przypomina kawiarnię. Ma salę w Sanyo. Jego odznaka znajduje
się w prawym gónym rogu skanu.
- Ayoe to druga liderka, z miasta Shippou. To miasto z

Co nowego?

PokeSerwis + PokeCollect
Co tam na forum?

tradycją. Sala jest połączona z muzeum. Koleje w Shippou mają ponad sto lat.
- W obu salach przed walką z liderem należy odpowiedzieć na pytania testowe.

Strony 12 i 13
- Rotacyjne walki to tryb potrójnych walk, w których ty i twój przeciwnik możesz atakować tylko jednym wybranym Pokemonem na turę.
- Miracle Shooter pozwala na używanie przedmiotów w walkach bezprzewodowych; w każdej turze dostajesz punkty, które możesz wydać na wybrany
przedmiot. Można również zablokować tą opcję.
- Battle Subway to miejsce, gdzie można stoczyć siedem walk pod rząd. Po
wygraniu wszystkich z nich otrzymujesz punkty, które można wymienić na
cenne nagrody.

Jeśli dalej na PokeSerwisie nie będą nic robić, to ten
dział w ogóle całkowicie zniknie :(. Nie mniej czytajcie,
co udało nam się z forum wygrzebać.[De]
„Jakie kody powinienem wpisać jak już to wszystko zrobiłem?” [ODB]
„Nagle poczułem lekki wstyd, że on jest taki "koks" a ja mam
rękę spaloną przez własną głupotę. „[poxer]
„... bo chciała rabarbar... „[piecka21]

„witam. Jestem tu dopiero od wczoraj(nie wiem czy coś takiego
było) ale zdążyłem zauwarzyć opowiadania i wpadłem na pomysł by zrobić pojedynki. Wybiera się sobie jakiegoś poka (5lv)
- Musicale Pokemon będą się odbywać w Musical Hall. Wygląda na to, że zastąi się wyzywa się kogoś na pojedynek a np ktoś z moderatorów
pią one Pokazy Pokemonów.
- Goods Case przechowuje akcesoria potrzebne do Musicali Pokemon. Po musi- byłby sędzią i np. pisał jakie dmg, cz ember podpalił przeciwnicalu możesz odebrać upominki od swoich fanów z publiczności.
ka i czy w ogóle trafił „ [17ALIENO17]
Strony 14 i 15

- Makomo mieszka w Sanyou.
- Deru Power to określenie na zdolności, które można zdobyć poprzez misje
High Link. Istnieją zdolności, które podwajają zdobyte doświadczenie w walce
albo obniżajają o połowę ceny w Pokemarcie. Osoby będące niedaleko również
otrzymają tą zdolność, dzięki kontaktowi poprzez C-Gear.
- Deru Power otrzymuje się od Wejściowego Drzewa w High Link Area.

Strony 16 i 17
-Vaporeon spotkany w Dream World ma zdolność Hydration, co oznacza że
Pokemony tam występujące będą miały niespotykane dotąd u nich zdolności!
- W Isshu nie występują Jagody (Berry). Można je znaleźć tylko w Dream
World.
- Można wymieniać jagody i przedmioty zdobyte poprzez High Link z innymi
osobami.
- Global Link umożliwia pobranie nowych aplikacji do C-Geara i Pokedexa oraz
nowych piosenek do Musicali.

PokeCollect
idzie na wojnę!

Strony 18 i 19
- Na lewej stronie można wkleić naklejki z Pokemonami z piątej generacji,
które są dołączone do magazynu.
- CoroCoro reklamuje nową serię anime, "Best Wishes", słowami: ""Best
Wishes" (dosł. Najlepsze Życzenia, u nas: Wszystkiego Najlepszego) to słowa,
którymi życzymy szczęścia osobie, która wyrusza w podróż. Ten tytuł jest zapowiedzią nowej przygody w regionie Isshu".
- W wymowie japońskiej, Best Wishes zawiera człon "Isshu". Równocześnie
pierwsze litery (Best Wishes) są odniesiem do gier Pokemon Black i White.
- Dento, Iris oraz Kibago dołączą do Asha podczas podróży po Isshu.

R

Rozpoczyna się Kampania Wrześniowa :)

odacy na naszym forum rusza Kampania Wrześniowa! Przewiduje ona kilka mniej lub bardziej istotnych
wydarzeń. Każde z nich ma swój osobny temat. Po
szczegółowe informacje patrz w linki.
1) Kolejna edycja PokeTrophy
2) Zakończyła się Wakacyjna Liga Pokemon
3) Powstała nowa grupa "Emeryci"
Kilka dni później, pojawiło się również nowe demo, z którego wyciągnięto te
4) Jeszcze w tym miesiącu rozstrzygnięcie obecnej i start kolejinformacje:
nej edycji PokeArt’u. informacje o obecnie trwającym konkursie.
- Akcja dema rozgrywa się w mieście Sekka.
5) Rezygnacja Marona z funkcji moderatora forum. Klik!
- Gracz ma trzy losowe Pokemony z piątki: Tsutaja, Mijumaru, Pokabu, Shikijika, Zorua. Zmieniają się one, tak jak pory roku, przy każdej rozegranej grze. 6) Po wielu miesiącach zastoju na nowo ruszyła Gazetka Pokecol- Mijumaru ma wysoką statystykę ataku.
lect. Z jej najnowszym wydaniem możecie zapoznać się tutaj.
- Pokabu ma wysoki atak oraz HP, lecz małą obronę.
7) Z racji na owy zastój rusza nabór na redaktorów naszej Poke- Statystyki Tsutaji nie zostały dokładnie sprawdzone, jednak prawdopodobnie
Collectowej gazetki. Po więcej informacji zapraszamy tu.
ma on wysokie statystyki "specjalne" oraz szybkość.
8) W końcu na forum powrócił Pan Henryk czyli nasz bocik.
- Shell Blade jest popisowym ruchem Mijumaru. Ma 75 podstawowej siły,
9) Tajne
95% celności oraz może obniżyć obronę rywala.
- Nitro Charge to atak Pokabu. Ma 50 podstawowej siły, 100% celności, oraz
10) Tajne
może podwyższyć szybkość Pokabu.
11) Tajne
- Grass Mixer ma 65 podstawowej siły, 90% celności. Może obniżyć celność
12) Tajne
przeciwnika. Jest to popisowy atak Tsutaji.
13) Tajne
- Shikijika umie Double Kick, Faint Attack, Leech Seed i Take Down.
- Zdolność Illusion zmienia wygląd użytkownika w drugiego Pokemona w drużynie. Nie zmienia ona jednak jego ataków oraz przestaje działać, kiedy Pokemon zostanie trafiony jakimkolwiek ruchem zadającym obrażenia.
- Darumakka to nowy Pokemon, preewolucja Hihidarumy.

UFF... Tym razem to chyba naprawdę najdłuższy z newsów na Valhalli (i okropnie sformatowany - De) . Do premiery Black i White pozostało zaledwie 37 dni.
Czekamy! [Legends, Pokemon Valhalla]
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Kolejne punkty będą odtajnianie, więc czuwajcie i czekajcie na
kolejne nowości! Zapraszam do komentarzy i odgadywania utajnionych spraw!
Chciałem również dodać, że sierpień był pierwszym miesiącem od
dawna w którym zanotowaliśmy wzrost liczby napisanych postów
uczyńmy to samo we wrześniu! Niech to będzie nasz główny
front forumowych działań! [Draqo, 01.09]

Hyde
Park

Dostałem kilka pytań, dlaczego
w Zinie nie publikuje prac fanów. I oto są, na razie trzy, ale
są! Tak, m.in. Dlatego też, że w
tym numerze w ogóle wszyscy
byli mało płodni. Zapraszam do
oglądania i do czytania najnowszych HydeParkowych wypocin
redakcji :)[De]

De

Lord_Seaking

Dla mnie jako fana Nintendo DS., zakończone niedawno targi
„GamesCom” okazały się totalną klapą, ponieważ Nintendo
zupełnie je olało. To, że oni nie lubią pokazywać się na dużych
konferencjach to już wiemy. Wolą formułę E3, gdzie żadne informacje przypadkiem nie wyciekną do publiki, a embargo nałożone na redakcję skutecznie pohamuje ich zapędy do publikacji unikatowych materiałów. Potem jest
zdecydowanie łatwiej, jak nie trzeba tych wszystkich plotek dementować.
Mam jeszcze dwie linijki HydeParku swojego do napisania, zatem z braku
laku powiem Wam - idźcie do szkoły się uczyć, a nie czytacie jakieś jęczenia
maruderów :P.

Vulpi

Nid

Dzisiejszy PPS mogę nazwać "Nowym PPS'em". Przetoczyło się
tu wiele twarzy, które jednak przypominają mi niektórych z
2003 i 2004 roku. Dla przykładu:
Emachel to taki dzisiejszy Toma z przeszłości,
wiecznie zapłakane, dziecko bez miłości.
PokeMan to chyba Tails_Potter znany,
przez niektórych oTTem czasem nazywany.
Sosouke to Matt, obrońca sławy i chwały,
tak jak jego sobowtór: zuchwały i mały..

AtoMan
Atmosfera się zagęszcza! Na forum PV pojawiła się tajemnicza Fintan, już na
pierwszy rzut oka ktoś "zza kulis", oznajmiając, że trzynasty sezon anime
Pokemon jest już "dziubany" przez studio dubbingowe. Poszukując inspiracji
namawia fanów do przemyśleń na temat samego tłumaczenia - niestety, nie
wszyscy zrozumieli o co chodzi i temat wkrótce stał się miejscem narzekań na rzeczy, których zmienić się nie da; poza tym ruszyła akcja obywatelska "piszemy sobie czołówkę". Na
to wszystko wpadł Maxim i stwierdził, że on na Smeargle'a będzie mówić "Szmergiel", po
czym sprawa ucichła i wszyscy poszli do szkoły. Niemniej jednak temat nie jest jeszcze zamknięty i co poniektórzy użytkownicy z pewnością jeszcze zaskoczą nas swoimi nieokiełznanymi procesami myślowymi.

Jak to fajnie jest być studentem. Wakacje taaaakie długie, narazie mi sie to podoba choć studia jeszcze sie nie zaczeły... . Ciekawe jak to bedzie z tymi sesjami,
matura co pol roku. Ale czas na adminowanie na PoPLu bede mial!
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Wełniak-San

Berbel

Pokemon Polska

Mail w domenie pokemonpl.net
Darmowe usługi e-mail w domenie @pokemonpl.net. Skontaktuj się na
pokezin@ssij.org

Co tam
na forum?
Trochę pomógł Berbel, ale generalnie to za bardzo nie było w
tym miesiącu z czego brać. Jakoś tak dziwnie żadnych flejmów, a i nubasy jakby mądrzejsze :P.[De]
„Ze mnie się kolega śmiał po tym,
jak podałam mu mail w domenie
pokemonpl.net :<„[Concorde]
„<lessie> nie czytam pokezina
<lessie> to pudelek.pl pokesceny
„[Lord_Seaking]

Nowy gracz na scenie!

L

ord_Seaking, znany jako Jerzy, mój
partner w „adminowaniu” na Pokemon Polska niedawno wpadł na całkiem niegłupi pomysł stworzenia kolejnego serwisu na Polskiej Scenie.
Prace już trwają od dłuższego czasu,
rozpoczął się nabór (w chwili pisania trwa druga
tura) z której wyłoni się przyszły skład redakcyjny
oraz administracja w serwisu. Jerzy, chociaż niechętnie, to jednak zdołał się przemóc i trochę mi
opowiedzieć o planach, także cieszcie się, bo Jerzy
z natury jest dosyć nieśmiały.

jest to, co robię.
De: Czyli, ze generalnie sam nie zamierzasz
się w treść angażować?
Jerzy: Nie, zamierzam stronę uruchomić i
oddać, czuwać nad nią, ale nie być aktywnym.
Nie mam na to czasu. Stąd nabór na administratora.
De: Nie będzie ci szkoda trochę, jak przyjdzie
jakiś przychlast i zesra coś?

De: Jaki masz plan rozwojowy dot. portalu?

Jerzy: To się zrobi drugi nabór i będzie że coś
robię. i tak dobrze i tak świetnie.

Jerzy: Nie ma planu xD Co powstanie, z tego
będziemy dumni

De: Widzę, ze generalnie polityka jak na PoPLu i to mocno :P

De: To może jakiś plan na najbliższe pól roku? Co
byś chciał osiągnąć?

Jerzy: Yeah! Chociaż wychodzi to lepiej niż
miałem ambicje.

Jerzy: URUCHOMIĆ STRONĘ xD. Nie mam zamiaru aspirować do polskiego Serbii.

De: Zauważyłem ze nawet się Chax trochę
zaczął udzielać w kwestii portalu

De: Polskie Serebii chyba by się przydało. Przynajmniej cos, co by miało regularniej newsy niż
Valhalla

Jerzy: No, postaram się tego nie zmarnować

Jerzy: No. Ale to już kwestia ludzka.
De: Tzn.?
Jerzy: Bez kogoś kto chce to robić sobie możemy…Ja tego nie zrobię, więc wiesz - mogę co najwyżej uatrakcyjnić portal i zachęcać ludzi. I to

Obecnie na stronie możemy już oglądać gotowy wygląd, który prawdopodobnie wiele się
nie zmieni. Całość oparta jest na systemie
MediaWiki, przerobionym pod działalność portalową. Według wcześniejszych wypowiedzi
Jerzego taki system sprawdza się najlepiej i
działa najwydajniej. Jak to będzie wyglądało w
praktyce? Przekonamy się zapewne za ok. dwa
miesiące![De]
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„>wracam z kumplem do domu
>za nami jedzie blondynka, rozmawia przez telefon, w drugiej rece
trzyma fajke i jednoczesnie prowadzi
>wiem ze za chwile bedzie olbrzymia dziura w jezdni, wymijam
>w lusterku widzimy jak tepa cipa
wpieprza sie wprost w ta dziure,
telefon wypada przez otwarte okno
„[neg]
„Jak tam pierwszy dzień w budzie.
Szłem do I gim.
Kocili mnie „[Kasho]
„Postawmy krzyż upamiętniający
obrońców krzyża. „[Thorin]
„Chciałem se wgrać pokemony shiny gold na psp , wszystko wgrałem
dobrze , wiem ze dobrze bo tak
samo robiłem z fire redami , dobra
ale wróćmy do shini gold , wgralem
je chce se zagrac i jak wiecie pokazuje sie napis GameBoy i Nintendo,
Nintendo jest zamazane od dołu , i
na tym momencie sie zacina i dalej
nie idzie nic .
I co mam zrobić ???”[Keciam]
IRCStat
<i> PokeCollect, konkurs artystyczny
<XaroX> moderatorzy mogą brać
udział? [tu XaroX wkleja trollface]
<QuerryPass> XaroX mam pytanko...Co
do cholery, ta głowa, którą narysowałeś
ma wspólnego z pokami? o.o
<Salamencer> Czy mi się zdaje, czy coś
podobnego wydziałem w Google?
<QuerryPass>XaroX chyba nie jest taki
głupi, żeby na konkurs wystawiać czyjąś
pracę...Albo?
————————————
<matex2> jaki MGb by mnie przyjol
<9Tales> może poczekaj do końca naboru i zapisz się do któregoś z nowych
MG
<matex2> kiedz kończy się nabór?
<mg> Nie przyjoł by cię żaden z taką
ortografią.
<matex2> sory miałem niemiecką klawiaturę ustawioną
<matex2> mg: pisze się przyjął
sprawdz w słowniku

Co tam
na forum?

Pokemon Valhalla

Nie ma to jak flejmogenne
nowe forum Pokemon Valhalla. Ostatni bastion, w którym
spory mogą toczyć
„Revivalowcy” z „Anty Revivalowcami”. Za kilka lat i tak
będziemy te kłótnie wspomish, Dawn i Brock płyną do nać z sentymentem :D. OczyTwinleaf, rodzinnego miasta wiście pisownie zachowano
Dawn, jednak z powodu oryginalną. [De]
działań Zespołu R nie będzie to spokoj"Wypoleruj gówno, dalej będzie
na podróż.
Kolejny odcinek Doktor Pokémon – gównem" [emachel]

Zapowiedź Best Wishes!

A

Brock! zostanie wyemitowany w Japonii już 2 września. Poniżej znajdują się zwiastun tego odcinka i nowa
zapowieź serii Best Wishes, w której
zobaczymy m.in. jak w regionie
Isshu będzie wyglądał Ash.

Nowy Pokémon Yanappu
w Pokémon
Sunday

W

„"Miliony much nie mogą się mylić" [firegon]

„od min. 6 lat mówi się PSP - Polska Scena Pokemon, ktoś omyłkowo zmienił to na PolskaPoke SceNowa seria swoją premierę na i tak sie nauczyliście : P „[3d]
będzie miała w czwartek,
23
września
o
18:59 "To kawałek tutaj dla wszystkich
(11:59 czasu polskiego) [ jako, że cykl wydawni- chłopaków, co latają z łysą głową
czy jest jaki jest, można już ją oglądać w Interne- na siłownię." [Piecia]
cie. My wam adresu nie podamy, bo to nielegalne,
ale znajdziecie sobie sami :) - De] w TV Tokyo. „ale hejterzy hehehe
Wiemy już, że Iris głosu użyczy Aoi Yuki, a Dento ale dla tych walczacych o pokemona i wogole; te podle 'trolle' do
– Mamoru Miyano. [Santer, 26.08.10]
tych dzialow nawet nie zagladaja
wiec nie ma co sie bac 'starej
gwardii' „[hound]

Krótka reklama
Pokemon Black/White
w Yokohamie

W

Pokemon Center w Jokohamie można
obejrzeć krótką reklamę gier Pokémon
Black i White. Ujawnia ona dwa nowe Pokémony i
dzisiejszym odcinku Pokémon potwierdza, że znany od niedawna Tabunne jest
Sunday ujawniony został kolej- prawdziwy. [Santer, 19.08.10]
ny nowy Pokémon, który pojawi się w grach Pokémon Black i
White. Jest nim Yanappu, Po-

émon trawiasta małpa. Jego typ to Grass, zdolność
– Gluttony, ma 0,6 m wysokości i waży 10,5 kg.
Zna nowy atak Acrobat, którego moc jest dwukrotnie większa, jeżeli Pokémon nie trzyma żadnego przedmiotu. Dodatkowo, w potrójnych walkach,
tym atakiem można trafić dowolnego Pokémona
przeciwnika – niezależnie od pozycji. [Santer,
22.08.10]

„Rysowanie to chyba najlepszy
sposób na wyrażanie samego
siebie na bierząco. Twoje rysunki
są zawsze takie napełnione emocjami które w tobie po cochutku
siedzą i mają ochotę gdzieś
wyjść, wszystkie są takie zawstydzone światem i nieśmiałe jak
sama ty i takie radośnie słitaśne
xD MA się ochotę taki rysunek
złapac i wyściskać, a tulić tulić
tulić tuliiiić a potem ściskać, ściskać, ściskaać na śmierć *____*
<33 „[Fen]
„Chciałbym mieszkać w Alabasti w
regionie Kanto, ponieważ to właśnie tam chciałbym zacząć przygodę trenera Pokemon. Może
miałbym też takie domki letniskowe w innych regionach, tak na
stare lata. „[Grey12]
„PokeMan napisał(a):
Na sugestie ludzi z boku ( np.
Mnie ) , w np. 2009 r. nic nie reagowano
Ej no hołmi, jak można się sugerować zdaniem człowieka, który
reaktywuje świetną swego czasu
stronę na fora.pl?”[Piecia]
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wywalenie z "posady" mg na forum tak
przeżywać to dla mnie ostra kpina. Z resztą, Cynd pochwalił się jeszcze swoją znajomością patriotycznych przyśpiewek cytując "Rotę" w swoim poście, co już kompletnie rodzi we mnie duże WTF i rodem z
4chana: "pic unrelated" (powinno być
"rota urelated", ale co mi tam.

Forum Revival

Revelvet
Na wstępie tylko krótka informacja,
żeby mnie czasem listva nie ubiegł i
nie pisał jakiśtam farmazonów pisanych z palca [wanna bet? - De] (by
podnieść wartość merytoryczną PokeZina) jak
to robi pokeman i "emejczel":
Tak, Revival padł, tak straciliśmy serwer i tak,
nie wiemy kiedy wstaniemy. Może to być w tym
miesiącu, a może być w przyszłym roku. Jakby
co na blogu i być może blipie będą informacje
na bieżąco, ale jak na razie jest źle, bo nie mamy kasy na nowy serwer, a ci z Kylosa zażyczyli
sobie, żebyśmy opłacali VPSa za 60zł miesięcznie i jeden wielki ROTFL im na ryj. [vulpi]

Biedny, popłakany Been. Ale zaraz? Płakać
przez forum internetowe? Czy to taka metaJedyne trzeźwe myślenie zachował listva
fora była? (z doświadczenia wiem, że meta(+5 do buntów, +5 do kłótni, +3 do
forą to nie musi zawsze być)...
"reprint", +1 do mącenia w głowie):

Na Revie siedzę od wakacji '08 roku. Do tamtej zimy poznawałem was jako ludzi, jak się
gra na PBFie, wtajemniczałem się w zawód
MG ponieważ nieziemsko mi się spodobał. Na
koniec stycznia zostałem Mistrzem Gry. Był
to mój jeden z najszczęśliwszych dni tutaj.
Mijały miesiące. To byłem, to mnie nie było,
ponieważ miałem problemy z internetem.
Kiedy tylko miałem czas odpisywałem graczom, rozmawiałem sobie z innymi, słowem poświęciłem Revowi dużo czasu. Bardzo was
polubiłem, swoją drogą. Z jednym można
było pogadać, u drugiego zbierało się baty za
ubię eksperymentować. Doświadczenia
głupotę, z trzecim kłóciłem się na temat reliprzeprowadzam nie tylko w laboratorium
gii... Poznałem takich ludzi, jakich chciałbym
(studia chemiczne), ale również i na lupoznać w rzeczywistości.
dziach, których perfidnie można w bardzo prosty sposób zmanipulować na przykład na forum
Mówiłem, że to dobry materiał jest na dointernetowym.
świadczenie? :D

L

Bo robicie z igly widly, jak ja bym sie mial
przejmowac ze mnie z jakiegos forum
wywalili to bym mial nieustajaca depresje.
Cała paczka husteczek: Wnioski z
doświadczenia.
Zgodnie z przeprowadzonym doświadczeniem stwierdza się, że świadomość
zbiorowa bardzo dobrze trzyma się na
forum, drążąc małe mózgi biednych dzieciaków. Stwierdza się, że po przeprowadzeniu eksperymentu, świadomość zbiorowa zadecydowała bojkot przeciwko forum
w którym uczestniczyła "elita" PPSu na
czele z Legendsem, Aggym oraz BeenHakierem, przy czym każdy z osobników
doświadczalnych
(tudzież
"materiałów
doświadczalnych") podszedł do tego od
innej strony.

LAB, czyli laboratorium małego vulpistera
Vulpi, tutaj zwracam się bezpośrednio do
Ciebie. Wiem, że patrzysz na mnie krzywym
okiem, bo kiedyś należałem do "kultu PokeMana", czy jak to się zwało. Są też pewnie
inne powody, ale wybudowałeś tutaj zasadę
wodza - jesteś nieomylny, nie zmieniasz zdania, jak to kiedyś Hitler, Stalin, Mussolini. O
tych powodach nie dowiem się nigdy. Tak jak
PokeMan nigdy nie dowie się o swoich. Odwaliłeś mi najgorsze świństwo, jakie
Przedstawiam państwu pierwszy globalny eksmogłeś. Jednak nie podałeś prawdziwego
peryment o nazwie LAB (nie wiem czemu niepowodu. […]
którzy nazwali go "BAL", dla mnie ta nazwa jest
bardziej śmieszna, a co za tym idzie gorsza, ale
Jezusicku, jak Been delikatnie połechtał moje
to już nie moja sprawa). LAB miał za zadanie
ego, aż mi się policzki zarumieniły :)
sprawdzić jak zachowają się ludzie na forum
internetowym, z momencie zagrożenia jakim
Potem było jakieś pier****nie o tym jaki to
jest wywalenie ich posad z forum (ale bez wyja jestem zły i w ogóle, wszyscy to wiedzą,
walania ich całkowicie z forum). Wnioski są tawięc po co mam powtarzać. No ale mniejsza,
kie jak przewidywałem. Poleciała świadomość
chodzi o reakcję, a reakcja była istotna jak
zbiorowa! :)
na świadomość zbiorową.
Słyszeliście kiedyś o świadomości zbiorowej?
Takie coś mają ryby i ptaki dla przykładu, jeśli
jedna ryba czy ptak nagle się zrywają do
ucieczki, w ślad za nimi idą wszyscy. Takie zachowanie jednocześnie obronne, z drugiej strony często niepotrzebne, w realiach, gdy świadomego zagrożenia nie ma, powoduje tylko popłoch i burdel.

1 husteczka (albo nawet dwie na raz!):
"Najzwyczajniej w świecie chce mi się
płakać"
Uderzyłem bardzo ostro, gdyż od razu w trzech
szanowanych MG z Revivala, którzy wydawali
się być idealnym materiałem. Byli to: Legends,
Aggy i BeenHakier. (LAB)

Stwierdza się również, wzmożoną niechęć
do niejakiego vulpiego za wyżej wymienione doświadczenie, również przez osobniki,
które nie mają zielonego pojęcia co się
stało, bądź nie znają/nigdy nie przeprowadzały rozmowy, bądź starały się nawiązać
kontakt z osobnikiem, lecz świadomość
zbiorowa nakazuje im być wrogo nastawionym do wyżej wymienionego laboranta.

Z przeprowadzonego eksperymentu można również wysnuć wnioski z których wynika, iż nastąpiła nieoczekiwana ekspansja
środowiska PPSu, na kolejne forum, żerujące na starym, do którego uczestnictwa
przyłączyły się wyżej wymienione materiały doświadczalne, wraz z całą świadomością zbiorową, dzięki czemu forum-matka
(bądź "forum doświadczalne") zostało
praktycznie całkowicie usunięte ze świadomości zbiorowej, a jego wybuchowość
3 husteczka: "Tajemnicze układy,
zmalała do niskich progów, nie mierzalukładziki…"
nych przez urządzenia (poniżej progu
Oprócz tego, że delikatnie mówiąc zawrzało
oznaczalności).
na SB, to było kilka odpowiedzi na forum:

Założone badania zostały przeprowadzone
Popłakałem się ;(
i świadomość zbiorowa została udowodnaprawdę mi cię szkoda, stary... Ogromne
niona, czego dowodem są wyżej wymiePo umieszczeniu stosownej informacji, wszyscy
współczucie… (spoconyzenek)
nione załączniki.
przyjęli to z podejrzeniem, że coś się kroi.
Pierwszy odezwał się BeenHakier (+1 do płaczu,
Kolejny płacz na PPSie, normalnie jak przed
inż. vulpi
+2 do świadomości zbiorowej, +5 do buntu, -1
obrazem Matki Boskiej!
do mg):
Papier toaletowy: Posłowie
Kurna żal mi Ciebie człowieku strasznie, nie
W chwili gdy piszę te słowa, najzwyczajniej w
wiem czemu vulpiemu coś odbiło i wyrzucił
Drodzy użytkownicy wszystkich for na
świecie chce mi się płakać. Nie dlatego, że zaporządnych ludzi z porządnego stanowiświecie:
czął się luty, nie dlatego że zbliżają się walenska. (Cynd Ninja)
Internet to nie życie.
tynki, których nienawidzę. Chce mi się płakać
Życie to jedno wielkie doświadczenie.
przez to, w jaki sposób potraktował mnie drogi
Kolejne żale. Ja rozumiem, że można przeżyadministrator Vulpi.
wać wywalenie z jakiejś posady w pracy, ale
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MPokemon

O

d całkiem niedawna, Dark
Lugia była pokemonem. Wiedziano o tym, że istnieje,
jednak mało, którym udało
się ją złapać, czy choćby zobaczyć. Ja
miałam dużo szczęścia, bo ją złapałam.
Niestety szczęście było "przerobione",
jak i przerobiony był ROM gry. Kolega,
który mi go sprzedał dostał w przysłowiowe "bambuko". Jednak to dzięki niemu zajęłam się sprawą Dk Lugii. Nikt mi
nie wierzył, że ją złapałam, więc posta-

się popsuła. A teraz przyjrzyjmy się naszemu gwoździowi
programu. Jak widać na rysunku (6,7) nie jest to ten z wersji
r/b/g/y, bo nie jest to zlepek
romu, ale... ściany budynków
(Gym'ów, PC, Marktów i innych) lub napisów na kieszeniach w plecaku(items itp.)
Zawsze występuje na leverze
0. Nie umie żadnego ataku.
Dopiero na 1 uczy się "Poision
Pin". Na ** uczy się "Snore", a
na ** uczy się "Meditate". Na
** ewoluuje w ????! i jest typu steel
(wcześniej był psychic). Wpisując kod
na missingno252 podczas walki z dowolnym dzikim pokemonem, nasz przeciwnik mioenia kolor, na złoty (lub
czerwony,czarny- miałam taki przypadek ( 8 i 9). A teraz coś o złapaniu tego
osobnika. Nie należy to do najtrudniejszych zadań. Wystarcz rzucić zwykłego
pokeballa, będzie widać, że się odbił,
ale i tak go złapiesz. Po złapaniu lub
zobaczeniu tego osobnika grafika bzika

Cała prawda o Dark Lugii!
nowiłam udowodnić jej istnienie. Dostałam w łapy tgb duala i zaczęłam eksperymentować z kodami GameSharka i tak
znalazłam lukę między kodami na jajko
(01fdedd), a Celebi (01fbedd). Wpisałam kod (01fcedd) i pojawiło się missingno0, a tak właściwie Newmissingno252. Grafę tak zniszczyło, że nie
wiedziałam gdzie można, a gdzie nie
można chodzić. Skutki złapania lub zobaczenia Newmissingno252 są różne,
zależą od ROMu gry i emulatora. Badania prowadziłam na 12 różnych ROMach
i 12 różnych emulatorach z 12 różnych
stronach, które niech zostaną anonimowe. Zrobiłam ponad 50 screenów i wybrałam najlepsze. W badaniach pomagała mi Celebitka. Teraz i emulatory, i
ROMy nie nadają się do użytku, ale są
screeny. Jak mówiłam wcześniej grafika
wygląda jak po wybuchu bomby atomowej. Możecie zobaczyć na screenach
1,2,3 i 4. W moim starym ROMie Ho-Oh
założył okularki (patrz 5). Niektóre gry
się restartowały, zawieszały lub nie
można było ich znowu uruchomić. Z
jednej strony ściągnęłam Golda i zagrałam na tgb dualu z tej samej strony.
Włączyłam kod na Newmissingno252
powalczyłam, złapałam i włączyłam Pokedexa. Pisze jak byk: cath:999 seen:
(jakiś japoński znaczek). Screena nie
zdążyłam zrobić, bo gra się wyłączyła i

dostaje (10, 11, 12). Wtedy możesz
chodzić po wodzie, dachach, drzewach
itp. Poza tym jak dopadną Cię przeciwnicy wystawiają same Missingno252 z
rysunkiem(13, 14) samych siebie
(trenerów). Jakie ataki? Nie wiadomo,
bo gdy już walczysz z owym zapaleńcem nie możesz nic zrobić. Możesz jedynie zresetować emulatora , wczytać
save'a i ominąć gościa... Niekiedy kasuje save'a lub powiela item w plecaku
(to pierwsze zdarza się o wiele częściej). Potem, gdy chciałam walczyć
nim przeciw innemu missingno252 cuda
się dziać zaczęły (9,15). Po pokonaniu,
go dostałam 0 exp., ale mój ?????
awansował na...100 poziom. Nauczył
się parę ataków w tym Barier, Buble,
Sweet kiss, Dragonbreathi ewaluował
w...Ivysaura (16)! Dlaczego piszę o
missingno252, a nie o Dk lugii? Bo missingno252 i Dark lugia to jeden i ten
sam zły numer. A jakim cudem te zlepki ścian i napisów mogą być Dk lugią???
Otóż ten missingno252 przyciemnia
siebie i pokemona przeciwnika. Kolor
mamy wyjaśniony, ale co z wizerunkiem Dk lugii??? Jeżeli widziałeś wcześniej Lugię, a następnie spotkałeś się z
missingno252 bez kodów- wtedy spotkasz Ciemną lugię (17).
[Quilava + Celebitka]
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Różne

Pokemon Mini

F

Przenośne Pokemony dla każdego!

irma Nintendo jest znana od
swoich prostych, acz grywalnych produktów na cały
świecie. Można jest spotkać
dosłownie wszędzie. Kiedy
powstała pierwsza generacja przenośnej konsoli do gier o nazwie Game Boy jej dalszy rozwój i
sławę zdobyła głównie dzięki grom
Pokemon. Owe gry stały się motywem
przewodnim kolejnych konsol, a nawet dały początek czegoś zupełnie
nowego. Otóż inwazję poków wzmocnił kolejny gadżet Nintendo, Pokemon
Mini. Czym ów zabawka jest?

naszego pupilka. Pokemon Party mini to
paczka mini gier, która jest dołączona do
konsoli. Są w niej: Rocket Start, Baseline
Judge, Ricochet Dribble, Dance Delight,
Boxing Frenzy, Speedy Fake Out, Battlefield, Celebi's Clock. Wszystkie są głównie
boks, taniec i "trzęsienie pokemonem na
czas". Następnie do oddzielnego kupna mamy Pokemon Pinbal Mini i chyba każdy się
domyśli o co w tym chodzi. Potem Pokemon
Puzzle Collection, która jest kolekcją gier
logicznych oraz jest też część druga, która
posiada osiemdziesiąt nowych zagadek.
Kolejne Pokemon Zany Cards, podobnie
kolekcja gier karcianych. Pokemon Tetris i
to również oczywista oczywistość. Dalej
mamy Pokemon Race, ktora jest grą wyścigową. Pokemon Breeder, w której musimy
opiekować się PocketMonsterem np. Mudkipem. Potem mamy bardziej rozbudowaną
grę o nazwie Togepi's Great Adventure, w
której musimy wyprowadzić togepi z wieży
pełnej pułapek. Kolejne Pichu Bros. Mini,
która jest kolejną paczką mini gier tym
razem z Pichu. Na koniec ekskluzywna gra
Pokemon Channel o nazwie Snorlax's
Snacktime, gdzie musimy Karmić Snorlaxa
zanim spróbuje zjeść Pichu.

Pokemon Mini to jak nazwa wskazuje malutka
konsola, która wszystkie swoje gry skupia na tematyce kieszonkowych stworków. To obecnie najmniejsza konsola, która wykorzystuje kartridży jako nośnik danych, czyli gier. To również
6 gemeracja przenośnych konsol, jest to jednak głównie zabawka podobna do Tamagotchi
z wirtualnym Pikachu. Ciekawym jej elementem jest wbudowany czujnik wstrząsów, posiada wbudowany wibrator, zegar oraz port podczerwieni do gry bezprzewodowej. Miniaturowa konsola w wyglądzie przypomina pomniejszoną wersję Game Boy Color, posiada 96x64
pixelowy
wyświetlacz
LCD,
krzyżak
(krzyżakowany kontroler) trzy przyciski A, B i
C.

Pokemon Mini została wydana 14 Grudnia
2001 roku w Japonii. Swoją premierę w
Europie miała 14 Marca 2002. Na dzień
dzisiejszy możemy ją kupić za ok. 30 zł
[firegon]

Pokemon Mini posiada spory wachlarz miniaturowych gier dla
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Różne

W

dniach 21-22
sierpnia w Lublinie odbył się
konwent mangi
i anime pod
nazwą "Nejiro
2". Jest to największe
spotkanie fanów animców w województwie
lubelskim. Oczywiście spotkałem wielu
ludzi, którzy nie pochodzili ze wschodu zjechała się cała Polska, od Katowic, przez
Warszawę, po Gdańsk. Tyle słowem wstępu, bo jak wiadomo - to, co w tym Zinie
Was interesuje, to jakby nie było - Pokemony! Tak, tak, na Nejiro nie zabrakło tych
starych, nadal zarabiających fortunę stworków.
O tym, że będzie wiedzówka o Pokemonach, wiedziałem od dawna. Na stronie
konwentu wcześniej pojawiła się stosowna
informacja zapowiadająca konkurs wiedzy
z Pokedexu. Przygotowywałem się do niego
baaardzo długo (dzień przed wyjazdem
przeleciałem w piętnaście minut Pokedex,
który jest na PokeSerwisie! :D ). Widząc,
jaka jest frekwencja na wcześniejszym
panelu o Maximum The Hormone (20
osób), nie nastawiałem się pozytywnie do
tego konkursu, wiedząc do tego, że obok
prowadzony jest panel o serii Fallout. Idąc
z dwoma kumplami do sali pięć minut
wcześniej śmieliśmy się, czy ktoś w ogóle
tam będzie. Kiedy otworzyłem drzwi, doznałem szoku – w sali nie było gdzie
usiąść, na oko znajdowało się w niej 50-60
osób (chyba tylko pokaz cosplayu przyciągnął więcej widzów). Widząc tych ludzi,
chciałem w jednym momencie po prostu
odwrócić się na pięcie i wyjść. Większość z
nich zresztą była ode mnie młodsza (WTF,
skąd oni wiedzą coś o Pokemonach, mając
piętnaście lat, przecież oni nie uczestniczyli
w manii Pokemonów w naszym kraju!).
Niestety, wyjść nie mogłem, bo koledzy mi
nie pozwolili. Tak więc silnie zmotywowany
("Ej, stary, idź tam! Grasz w to gówno ponad 10 lat, na pewno cos umiesz!") poszedłem.
Konkurs był prowadzony przez niejakiego
Mroczusia (chłopak ma łeb jak sklep, zna

Relacja z drugiej edycji konwentu Nejiro!

Pokemon Gina?
Nigdy w życiu!
takie szczegóły – nie tylko pokemonowe – że
takiej pamięci tylko warto pozazdrościć, nic
dziwnego więc, że zgarnął mnóstwo punktów
konwentowych (wymienianych na nagrody) w
różnych konkursach), który miał przygotowany opis wszystkich poksów z Pokedexów z
różnych gier. Pokemony były rozmieszczone
losowe, także wybierając jedynkę nie trafiało
się na Bulbasaura. W konkursie na początku
brało udział ponad dwadzieścia osób. Po
pierwszej fazie pytań towarzystwo trochę się
wykruszyło, zniechęcone poziomem trudności
pytań (najłatwiejsze dostałem ja: "Ma cztery
ręce?" – no rzeczywiście, nawet w sali rozległ
się śmiech). Każdy uczestnik musiał odpowiedzieć poprawnie na cztery pytania. Po jednej
informacji i dobrej odpowiedzi można było
otrzymać cztery punkty, prosząc o pierwszą
podpowiedź można było dostać dwa, po następnej podpowiedzi do zgarnięcia był jeden
punkt. Po trzech turach tak naprawdę liczyły
się 4 osoby, które zajęły całe podium (tak,
cztery, nie trzy, bowiem jeden uczestnik był
parą – WTF, każdy miał brać udział solo, więc
nie wiedzieć czemu na to zezwolono). Zgadnijcie, kto wygrał? Tak, wygrała owa para, w
końcu co dwie głowy, to nie jedna, więc zdobyła komplet punktów (16/16). Z ogromną
radością zgarnąłem drugą nagrodę - miałem
czternaście punktów na szesnaście do zdobycia, a koleżanka, która siedziała obok mnie,
po prostu nie wierzyła, jakie dostaję pytania –
niektórych Pokemonów w konkursie w ogóle
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nie znałem, innym uczestnikom trafiały
się naprawdę trudne zagadki. A ja? Machamp, Bellsprout, Nidoran i Tauros. Ten
właśnie zestaw z pierwszej generacji zapewnił mi drugie miejsce. Podsumowując,
poziom konkursu był bardzo wysoki.
Trzeba było się popisać swoją wiedzą albo
mieć ogromnego farta (patrz: ja).
Drugą częścią Pokemonów na konwencie
był panel przygotowany również przez
Mroczusia pod tytułem: „Pokemon Black
& White”. Panel na początku był ogólnie o
tym, co czeka nas we wrześniu - na początku o zmianach w serii, potem o postaciach. Dyskusja pod koniec zeszła
ogólnie na Pokemony. Na panelu było już
znacznie mniej osób - około dwunastu.
Niespecjalnie mnie on jednak zachwycił –
mania na Pokemony już dawno mi przeszła, ciekawią mnie już tylko gry, dlatego
takie zmiany, jak wprowadzenie śpiewania zamiast pokazów niezbyt mnie interesowało.
Fakt, że w ogole na konwencie o mandze
i anime pojawiają się dyskusje o Pokemonach, a konkurs przyciąga rzesze ludzi
(podobna ilość była chyba tylko na Tekkenie...) jest niewątpliwie sukcesem. Póki
ludzie chcą jeszcze o nich rozmawiać i
bawią się nimi, Pokemon nie umrze.
[Berbel]

Kiedy dowiedziałem się tego, kto posiada
prawa autorskie do amerykańskiego wydania
gry Pokemon, wtedy wiedziałem już, że nie
jest to niewinna gra dla uczniów szkół podstawowych.

D

ruga Retro-Akcja będzie trochę
niecodzienna. Pragnę Wam, młodszym czytelnikom przypomnieć
pewien artykuł autorstwa Davida L. Browna, człowieka głęboko wierzącego, który
nie zapoznawszy się dokładnie z materią
którą omawia postanawia ją zełgać odwołując się do Biblii. Artykuł swojego czasu
został wydrukowany w katolickim magazynie „Nowe Życie”. Jako, że dla każdego
pokefana jest to lepsza rozrywka niż kabaret na dwójce, zapraszam do lektury :). I
nie dawajcie tego rodzicom :P.[De]

Następnie przyjrzałem się postaciom występującym w komiksach, wideo-grach, filmach
Pokemon. Jakimi wartościami się one kierują?
Ash Kethiim (chłopiec) jest jednym z ich
głównych bohaterów. Opisany jest jako
"energiczny i zdecydowany dziesięciolatek...
nieco zbyt rezolutny". Ma on obsesję chwytania Pokemonów i kieruje nim żądza "stania się
największym na świecie Mistrzem Pokemonów". Oczywiście można być pewnym, że
Pokemonowa piosenka - mantra w stylu Rap
będzie w tych materiałach stale się pojawiać "Przemierzę cały kraj. Przeszukam go wzdłuż i

Problem z Pokemonem!
David L. Brown
Ostatnio zadzwonił mój syn i zapytał: "Tato, czy
wiesz coś na temat gry dla dzieci z kartami do
kolekcjonowania o nazwie Pokemon?" Powodem, dla którego o to pytał było przyniesienie do
domu przez mojego siedmioletniego wnuka kilku
takich kart, które otrzymał od kolegi w kościele.
Pokazał je swojemu ojcu i wspomniał przy tym,
że są one naprawdę super. Po spojrzeniu na kilka
z tych kart, jego ojciec był innego zdania. Chociaż patrząc na nie, nie potrafił wskazać niczego
konkretnego, do czego mógłby mieć zastrzeżenia, to jednak żywił względem nich bardzo wyraźne, złe przeczucia. Chociaż niczego wcześniej
na temat tych kart nie czytał, ani nie oglądał, to
jednak było w nich kilka przesłanek do tego, aby
stał się w tej sprawie podejrzliwy. Zdecydował,
że jego syn nie będzie się nimi bawić dopóki on
nie przyjrzy się sprawie dokładniej. I to okazało
się być mądrą decyzją. A oto co odkrył.
Historia Pokemona
Nazwa Pokemon pochodzi ze zbitki dwóch słów:
kieszonkowy potwór (ang.: pocket monster).
Pokemon zabawiał widownię telewizji japońskiej
od 1995 roku. Choć jest to raczej rzadkością dla
kultury japońskiej, aby była kopiowana na Zachodzie, Pokemon okazał się być wyjątkiem.
Pokemon przeniósł się do Stanów Zjednoczonych robiąc furorę i fascynując umysły uczniów
szkół podstawowych w całym kraju. Pokemon
jest wszędzie: w wideograch Nintendo, kreskówkach telewizyjnych, filmach, komiksach, zabawkach, na ubraniach, kasetach VHS, płytach DVD
i w szeroko rozpowszechnianej grze w karty.
"Wirus" Pokemona zakaził praktycznie wszelkie
możliwe media i planowo "wirus" ten sprawił
epidemię pośród dzieci w wieku szkoły podstawowej sprawiając w nich gorączkowe poszukiwania coraz większej ilości zabawek związanych
z Pokemonem. Niezliczone rzesze uczniów mają
teraz obsesję na tle Pokemona.
Ocena Pokemona w świetle Biblii
Bez zbędnego tłumaczenia się przyznaję, że
piszę ten artykuł z perspektywy biblijnej. Wie-

rzę, że na świecie toczy się bitwa o umysły naszych dzieci i wnuków. W rzeczy samej szatan i
jego diaboliczne oddziały chcą skazić umysły
zarówno dzieci jak i dorosłych! Jednym z problemów jakich obecnie doświadczamy jest to, że
szatan zyskuje przewagę ze względu na obojętność chrześcijan wobec jego taktyk nakierowanych na zanieczyszczenie umysłów mężczyzn,
kobiet, chłopców i dziewcząt. Szatan rzadko
przypuszcza bezpośrednie ataki. Raczej poprzez
ludzkich pomocników używa on subtelnych, zawoalowanych i zwodniczych metod, aby propagować fałszywe doktryny. Zatem w jaki sposób
możemy wykryć te zwodnicze metody i fałszywe
doktryny? Biblia mówi: Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie (l Ts 5,21).
W innym miejscu Biblia mówi: A więc: Czy jecie,
czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwalę Bożą (l Ko 10,31) oraz: Miłość
niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego (Rz 12,9). Dlatego musimy
oceniać również wszystkie zabawki Pokemona
zgodnie z tym, co Biblia mówi na temat ich wartości. Zatem uczyńmy to.
Jakie wartości, przekonania i filozofie są promowane przez tę grę?
Jedną z pierwszych rzeczy jakie uczyniłem, to
sprawdziłem kto jest producentem kart do tej gry.
Oto dokładny cytat ze strony internetowej producenta: "Gra z kartami do wzajemnego się nimi
wymieniania jest nową grą z kolekcjonowanymi
kartami wyprodukowaną i dystrybuowaną przez
Czarownika z Wybrzeża. Jest to ta sama firma,
która wypuściła jedną z najlepiej sprzedawanych
gier
"Magia:
Gromadzenie"".
Gra "Gromadzenie" jest grą z kartami do wymieniania się o silnych powiązaniach okultystycznych, a była bardzo popularna w latach 90. Jestem w posiadaniu raportu z badań przeprowadzonych nad tą grą zatytułowanego: "Strzeż się
Magii: "Gromadzenie"", który jest do wglądu na
stronie internetowej "Logos" pod adresem: http://
logosresourcepages.org/magic-g.html
Powinienem jeszcze wspomnieć, że Czarownik z
Wybrzeża jest właścicielem TSR, producentem
wszystkich materiałów z serii Jaskinie i Smoki.
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w szerz, by zdobyć każdego Pokemona i zrozumieć moc, którą w sobie ma. Muszę mieć je
wszystkie!"
Ostatni werset Pokemonowej mantry: Muszę
mieć je wszystkie! pojawia się wciąż na nowo
w zabawkach Pokemonowych, ponieważ podsyca pragnienie, by mieć więcej kart, gier,
zabawek, gadżetów i komiksów Pokemona.
Przyjrzyjmy się innej postaci, towarzyszki
Ash'a - Misty . Jest ona opisana jako twardogłowa i uparta... stale kłócąca się z Ashem... i
zdaje się też skrywać głębsze uczucia względem niego. Następnie mamy trzeciego członka
należącego do tego trio, Brock, który jest cokolwiek zbytnio hormonalny. Jego fascynacja
płcią przeciwną czasem wplątuje jego samego,
lub całą grupę w porządne tarapaty. Spójrzmy
też na Garego, trenera Pokemonów. Jest on
prawdziwym błaznem... egocentryczny, mściwy
i przykry w kontaktach z ludźmi. Następnie
występują Jassie i James. Oto jak są scharakteryzowani na wspomnianej stronie Internetu:
"Przygotuj się na kłopoty... będą podwójne...
Lessie, James... są tajemniczym i złym gangiem, który pragnie ukraść wszystkie rzadkie
Pokemony". Jassie i James są zarozumiali,
idący za modą i chętni, by ubierać się jak płeć
przeciwna.
Twardogłowi, uparci, kłótliwi, egocentryczni,
mściwi, przykrzy w kontaktach z ludźmi,
"hormonalni", zaabsorbowani seksem, źli,
kradnący, przebierający się za osobników płci
przeciwnej, błazeńscy. Nie są to z pewnością
biblijne wzorce postępowania! Te postaci z
pewnością nie odzwierciedlają biblijnych wartości. Pokemon nie wytrzymuje krytyki!
Czy są tu promowane moce nadprzyrodzone, a jeśli tak, to jakie jest źródło tych mocy? Czy są tu wykorzystywane symbole lub
postaci z dziedziny okultyzmu lub New
Age?
Pokemon ma dostęp do nadprzyrodzonych

mocy. "Niektóre Pokemony rosną lub ewoluują".
Dzieje się to dzięki "kartom z energią", które
"sprawiają, że twój Pokemon jest większy i potężniejszy." A jakie jest źródło tej mocy? Jest to
panteistyczna (zakładająca, że wszystko jest
cząstką boga) moc okultystyczna a nie nadnaturalna moc Boga. Znalazłem dwie karty, które
sugerują to bardzo jasno (możliwe, że jest ich
więcej). Noszą nazwy Abra i Kadabra. Takie są
ich
rzeczywiste
imiona.
"Abrakadabra" to stare jak świat słowo, od dawna związane z dziedziną okultyzmu i magii.
Słownik Webstera definiuje je w ten sposób: 1.
słowo, które ma mieć moc magiczną i z tego
powodu używane w zaklęciach, na amuletach,
itd. 2. magiczna formuła. Nie jest więc przypadkiem, że dwie karty Pokemona o nazwach Abra i
Kadabra są kartami posiadającymi magiczną
moc.
Na karcie Abra czytamy: "Używając jej możliwości do czytania cudzych myśli, będziesz mógł
zidentyfikować nadchodzące niebezpieczeństwo
i teleportować się w obszar bezpieczny". Następnie są tu okultystyczne symbole na karcie Kadabra. Na czole znajduje się wizerunek pentagramu, SSS na piersi i lewą ręką wykonuje satanistyczne pozdrowienie. Wszystko to ma silnie
okultystyczne zabarwienie. Jest jednak jasne z
Biblii (5Mo 18,10-12), że mamy nie brać udziału, ani nie mieć nic wspólnego z działaniami
okultystycznymi.
Niektórzy z czytelników bez wątpienia zaprotestowaliby
w
tym
miejscu:
"Ależ to tylko gra!" Oczywiście, że jest to gra,
ale gra, która wcale nie przynosi chwały Bogu!
Kiedy Bóg mówi, że coś jest złe, - to jest to złe niezależnie od formy, jaką przybiera. I nie tylko
to, gdyż wiele dzieciaków grając w tę grę jest
zwiedzionych do tego stopnia, że zaczynają wierzyć w zasady, których ona w subtelny sposób
UCZY.
Oto zaledwie jeden przykład: Zwróćmy uwagę
na to, co napisane jest w broszurce dołączonej do
Pokemona – "Witamy w świecie Pokemona, tym
szczególnym miejscu, gdzie ludzie tacy jak ty
szkoleni są, by mogli stać się Numer Jeden Mistrzami Pokemona na cały świat!" Ale czymże
jest ów Pokemon - zapytasz. "Pokemony są niesamowitymi stworzeniami współistniejącymi na
tym świecie z ludźmi" - powiada profesor Oak,
znany autorytet z dziedziny badania tych potworów. "Jest obecnie 150 udokumentowanych gatunków Pokemona... Każdy Pokemon ma swoje
własne, unikalne zdolności do walki... Niektóre
rosną, lub ewoluują w stronę jeszcze potężniejszych stworów... Noś swojego Pokemona ze
sobą, a będziesz gotów na wszystko! Masz moc
w swoich rękach, wiec używaj jej!"
Popatrz, dzieciaki noszą ze sobą swoje Pokemony jak magiczne talizmany. Autor i badacz Berit
Kjos cytuje pewną matkę, która usłyszała następującą rozmowę dwóch chłopców dyskutujących
na temat ich kieszonkowych potworów. Jak rozmowa się rozwijała, jeden z chłopców powiedział: "Zaraz użyję moich psychicznych mocy".
Widać wyraźnie, że tzw. fantastyczny świat Po-

kemona już ukształtował
myślenie
tych chłopców w ten
sposób,
że
przyjęli
kluczową doktrynę okultyzmu - psychiczne moce!
Pokemon promuje wartości okultystyczne a nie biblijne i dlatego powinien być odrzucony!
W którą stronę kierowane są myśli i wyobrażenia graczy?
Już wcześniej pokazałem,
że Pokemon powstał w Japonii. Na co jeszcze
nie zwróciłem uwagi to to, że Mistrz Pokemon
jest jedną ze szkół mistrzostwa sztuk walk
wschodnich w Japonii. Mistrzowie Pokemona są
liderami szkół walki lub walczących gangów,
które rozwiązują swoje problemy poprzez pobicia swych oponentów. A jak one to robią? Ich
mała książeczka mówi: "Niektóre ataki powodują, że broniący Pokemon będzie uśpiony, zaskoczony, sparaliżowany lub otruty."
Biblia ostrzega nas, abyśmy byli ostrożni, czym
zaprzątamy nasze myśli (Prz 4,23). Gry, w które
gra dziecko, programy telewizyjne, które ono
ogląda i rzeczy, których słucha - mają potężny
wpływ na kształtowanie ich umysłów. Specjaliści od zdrowia psychicznego w końcu dochodzą
do wniosku, który już dawno temu został zapisany w Biblii, że rzeczy, które dopuścisz do swojego umysłu ukształtują twoje myślenie, a twoje
myślenie pokieruje twoimi działaniami. Ta prawda okazała się tragiczną w niedawnej strzelaninie
w Columbine High School. Chłopcy, którzy
strzelali do uczniów nasycili swoje umysły brutalnymi grami wideo, gotycką muzyką śmierci i
materiałami opisującymi akty przemocy. W rezultacie czego 20 kwietnia 1999 roku zostali
zamordowani: dwunastu uczniów i jeden nauczyciel.
Czy Pokemon wpływa na dzieci, które grają w tę
grę? Modlę się, aby to nie miało miejsca, lecz
zastanawiam się jak dużo czasu upłynie zanim
jakieś dziecko ze szkoły podstawowej spróbuje
tego, co jest napisane na karcie Pokemona o
nazwie "Płacząca ślicznotka - Liść jak brzytwa".
Jest
tam
następujący
tekst:
"Pluje ona trującym proszkiem, by unieruchomić
wroga, a następnie wykańcza go spryskując kwasem". Czy to zgadza się z tym jak Biblia radzi
nam traktować naszych nieprzyjaciół w Liście do
Rzymian 12,14-21? (Błogosławcie tych, którzy
was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.
Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z
tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz
niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie
sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie
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odpłacajcie.
Starajcie się
dobrze czynić
wobec wszystkich ludzi. Jeżeli
to jest możliwe, o
ile to od was zależy,
żyjcie w zgodzie ze
wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami
sobie sprawiedliwości, lecz
pozostawcie to pomście [Bożej].
Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel
twój cierpi głód - nakarm go. Jeżeli pragnie napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące
zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć
złu, ale zło dobrem zwyciężaj. (BT).
Myślę, że rozbieżność jest rażąca! Jest jasne, że
Pokemon prowadzi wyobraźnię graczy wzdłuż
złej drogi. Pismo Św. mówi, abyśmy czuli odrazę
do wszelkiego zła, a przylgnęli do tego co dobre
(Rz 12,9). Trucie, paraliżowanie, ... etc. twojego
wroga jest w sposób oczywisty złe i nikt nie
powinien napełniać swojego umysłu takimi myślami niezależnie czy jest to gra, czy też nie.
Każda nasza myśl powinna być weryfikowana,
czy podoba się Chrystusowi (2 Ko 10,4-5). Jeśli
zaś nie jest po Jego myśli, powinna być odrzucona.
A więc, jaki jest ten problem z Pokemonem?
Jego subtelne sugestie, obrazy i wartości są manipulatywne względem umysłów i uczuć dzieci,
które dały się weń wciągnąć. Pokemon przygotowuje je do przyjęcia humanistycznej "mądrości"
i okultystycznej duchowości... Intensywne zaangażowanie w grę Pokemon zamazuje zdolność
gracza do rozgraniczenia pomiędzy fantazją a
rzeczywistością, jak również znieczula jego sumienie. Pokemon jest zaprojektowany jako
szczebel w stronę bardziej okultystycznie zaangażowanych gier jak "Magia: Gromadzenie", czy
"Smoki i jaskinie".
Bóg chce, aby jego dzieci były zaangażowane w
zupełnie inne rzeczy. Mamy nawet powiedziane,
gdzie powinny być skierowane nasze myśli - W
końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co
godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co
zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i
czynem chwalebnym - to miejcie na myśli! (Flp
4,8 BT)
Pokemon nie wytrzymuje krytyki! Dlatego
sugerowałbym, że najlepszym miejscem dla
wszelkich zabawek Pokemona jest kosz na
śmieci!
Logos Communication, PO. BOX173, Oak Greek, Wl 53154
USA, tel.(414)768-9754

Pytanie Some Pokemon
miesiąca: Thing...

Press Room (pokezin@ssij.org)
Oj, oj, oj, nie piszcie aż tak
dużo bo kto to będzie czytał?:) Strasznie dużo problemów mi narobiliście ze
składem trzeciej edycji PressRoomu. Co
tutaj składać, kiedy nie ma z czego składać? Nie mniej, Some Pokemon Thing
uległ nieco skurczeniu, ale za to mamy
całkiem unikatową pracę Mario-Rega, no i
tak jak ostatnio, ciekawe odpowiedzi na
„Pytanie miesiąca”. W tym aspekcie jak
zwykle wszyscy dopisali, ciekawe czemu?
Nie mniej piszcie swoje opinie, pomysły
na
forach,
privach,
na
maila
(pokezin@ssij.org), gdzie tam tylko chcecie, a bogatą i pełną odpowiedź dostaniecie w numerze! Tymczasem zapraszam
do lektury tego, co jest :P.[De]

Czy Polska PokeScena jest zacofana w
stosunku do innych europejskich?

Redakcja:
De: Może i jest, ale większość stron jest na 1szych
stronach gugli :D
Vulpi: Sama PokeScena nie, ale strony i fora na
PokeScenie jak najbardziej tak.
3d: Polska jest ogólnie zacofana względem innych
krajów europejskich, więc czemu psp miała by nie
być?
Firegon: Niestety tak i to w każdym aspekcie
Czytelnicy:
Aquanna: zacofana
zacofana w ch**... aż szkoda gadać
kiedy my doczekamy sie polskiego agnph?
Serebi, albo smogona?
kiedy doczekamy się bajerów z zachodu, jak nuzlocke chalange, albo granie na żywo przez livestream?
Mamy lige lackey'a i to nasz po części ratuje... ale
cała reszta to żenada
nie mamy z czym wychodzić nawet na światową
scenę...
Ivarp: Trzeba pamiętać że scenę tworzą głównie fani
a pod tym względem jest całkiem dobrze.
Fajny pomysł z tym czasopismem
Kiw: Heh. I to jak Zagraniczne strony są nawet ład"PokeZin", jednak muszę zwrócić uwagę
niej wykonane graficznie niż Polskie.
Według mnie zawsze tak było i niestety będzie
na kilka rzeczy, które mogłyby zostać
Poxer: Hah! Super pytanie! :D Tak, jest zacofana.
poprawione. Pierwsza z nich: sprawa
okładek, jak dla mnie są trochę nieudane Ale dorównuje im. Z forum z UEPC zmieni się wszystko.
(spójrzcie na okładki zachodnich czy też
AtoMan: Ale co znaczy "europejskiej"? W Hiszpanii
wschodnich pism)
strona miała powiązania z programem emitowanym
na Jetix, tak to raczej nigdzie nie ma i nie będzie :P
De: Tamte pisma mają profesjonalne
Jest jak jest, na pewno lepiej niż z sytuacją na rynzaplecze DTP + wykształconych grafików ku, gdzie filmów/serii brakuje, karty dopiero zaczęły
wychodzić i jakoś topornie im idzie, a DVD nie ma
+ profesjonalne oprogramowanie. A ja
wcale...
mam pakiet Office :)
Radef: Napisze to z kilku stron.
Polskie Pokestrony - albo ich nie ma albo są bardzo
kwestia nagłówków i tytułów artykułów, a słabe, co nie dotyczy Pokemon Valhalli
co za tym idzie ich wygląd - czasem naPolskie Pokefora - jest ich kompletnie za dużo z tego
co wiem to jest ich przynajmniej kilka i dlatego nie
prawdę źle dobrane kolory, a czasem
bardzo dobrze zrobione (jedna osoba czy ma żadnego porządnego
Pokemon Gry - gdyby nie dark_archaon i jego tłumawięcej jest za to odpowiedzialna?). Można
czenie Platinum i Reda (chyba dobrze pamiętam?) to
by jeszcze wymieniać np. za dużo rzeczy we wszystkie gry musieliśmy grać po angielsku
na jednej stronie, ale nie zrobię tego, bo
Pokemon Anime - jeszcze mniej niż dwa lata temu
sam pomysł mi się podoba. [Hawk]
mogło się wydawać, że przygoda anime Pokemon w
Polsce jest zakończona, a jednak dzięki Jetix/Disney
De: Oprawę graficzną robię ja, staram się XD mamy serie Diament i Perła (i kolejne) czasami z
opóźnieniem do Japonii mniejszym niż rok
wcisnąć jak najwięcej na stronę, bo inaOgólnie jest dobrze (o wiele lepiej niż dwa lata teczej PokeZin zajmowałby 5 razy tyle pamu), ale nie można powiedzieć, że jest u nas lepiej
mięci.
niż w Niemczech, Francji i Włoszech.

Fajny pomysł
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