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Forum dla użytkowników? Czy aby
na pewno?
Mały kącik dla 3d

Nowe
forum
Valhalli
Daru przemówił!
Przewodnik PokeSerwisu po 5 generacji!

Wstępniak

Co w numerze?

Pierwszy numer, a co za tym idzie,
pierwszy wstępniak musi zostać przez
kogoś napisany. W tym miesiącu to
zaszczytne zadanie przypadło właśnie
mi. Nie wiele można w tym momencie
powiedzieć. Zaczynamy z czymś nowym, świeżym, pełni nadziei. Nic jednak nie zrobimy bez Was – użytkowników/czytelników.
Wasze pomysły, artykuły i listy bardzo pomogą nam rozwijać się i tworzyć co raz to obszerniejsze i bardziej treściwe numery. W tym miesiącu przygotowaliśmy ładnie opisaną relację z jednego z ważniejszych wydarzeń jeśli chodzi o Polskiego Pokemona - OTP 2010. Oprócz tego możecie spotkać się z subiektywnymi opiniami na temat nowego forum Pokemon Vallhalli. Na dalszych stronach przeczytacie o projekcie UEPC, dowiecie się czegoś więcej na
temat LRL oraz nowej generacji Pokemonów. Vulpi zdradzi
nam również kilka rzeczy na temat projektu Revelvet.
Ogólnie rzecz biorąc gazetka będzie zawierała kompendium najważniejszych informacji z całej Polskiej Pokesceny. Nie każdy jest w stanie być na bieżąco na każdej stronie, czy forum, a dobrze wiedzieć, co się dzieje u konkurencji. Dodatkowo będzie można przeczytać wszelkiego
rodzaju oceny ludzi, którzy na scenie siedzą już wystarczającą ilość czasu, aby móc trzeźwym okiem spojrzeć na
każdą sprawę. Z tego miejsca pozdrawiam i mam nadzieję, że będziecie z chęcią czytali nasz magazyn. [3d]
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Co nowego?
NA MARGINESIE

Miting 2010 - pamiętajcie o zmianach!
Przypominamy, że uległa
zmiana terminu tegorocznego Mitingu z powodów
niezależnych od organizatora. Tegoroczny miting odbędzie się w dniach 9—15
sierpnia, na Mazurach niedaleko Mrągowa. Prosimy o
potwierdzenie uczestnictwa
w temacie na Astville PBF.
Więcej informacji znajdziecie u Dima.

Druga edycja PokeArt na PokeCollect
28 lipca 2010 ruszyła druga
edycja konkursu „PokeArt”
organizowanego przez forum PokeCollect. Organizatorem całej zabawy jest
Kojot a nagrodą jest wyróżnienie na forum przez miesiąc oraz możliwość zmiany
nicku o jeden raz więcej niż
przewiduje to regulamin.

Zmiany w kadrach na Pokemon Polska
Lord_Seaking (aka Jerzy,
aka Lessie) podał do publicznej
informacji,
że:
„Bary i Wełniak po dłuższym okresie obserwacyjnym nie wykazują aktywności w powierzonych im działach. W związku z tym w
funkcji operatora Fan Areny
zostanie znowu Concorde.”
Amen.

Kanał IRC z odcinkami?
Krążą plotki, jakoby w sieci
6IRCNet, hostującej popularny na scenie kanał IRC—
#pv, miał powstać wzorem
poprzednich lat—kanał IRC
z dostępnymi odcinkami do
ściągnięcia. Nie wiadomo,
czy będzie się nazywał
#free_pl_pokemon
czy
inaczej.

„Revival evolved into Valhalla's Forum! ”
(FR)

Największym
UTRUDNIENIEM dla
nas, było stworzenie decku z kart EXonly lub DP-only.
Według nas wprowadzenie nazwy
"EX-on" bądź "DPon" było błędne, bo
sugerowało, że format "EX-on" to wszystkie
karty EX w górę (czyli DP też). A my gramy
w formacie unlimited (chociaż głównie EX),
no ale już mniejsza. Warunkiem było więc
złożenie decka przed turniejem z kart które
mamy. Udało się to zrobić między godziną
pierwszą a trzecią w nocy. Dodatkowo porobiliśmy kilka fajnych zdjęć (Zegary z pozdrowieniami dla Cynd Ninja). Dotarliśmy do
Warszawy o 9. Modrzew kupił kawę w Złotych Tarasach i poszliśmy na metro. Wysiedliśmy na Wierzbnie i na nóżkach
(praktycznie przy metrze) do restauracji. W
środku było już kilkanaście osób. Odebraliśmy naszą paczkę startową (swoją drogą
wielkie podziękowania dla sponsora - TM
Toys, który oprócz świetnej organizacji, zasponsorował kosmiczne jak na warunki OTP
nagrody, zafundował każdemu za darmo

mnie praktycznie od razu, chociaż miałem małą szansę się wybronić - nie naszła mi niestety karta. Ale grę
z nim wspominam miło. Pomimo naszej niechęci do
siebie, rozwaliło mnie nasze przywitanie:
Emachel: "Mam cię w du***"
Vulpi: "Lukario Holo!"
I zaczęliśmy grać.
Ogólnie pozdrowienia moje dla Emachela, chłopak

OTP 2010! Relacja By Vulpi
całego decka i piłeczkę z puzzli, a także catering i obiad!) i zajęliśmy miejsca wolne
przy stoliku gdzie przywitaliśmy się z innymi
graczami a sami zagraliśmy sparring. W tym
czasie spotkaliśmy się z Miśkiem, Dimem,
Kykiem, przyszedł do mnie spoconyzenek
(którego pozdrawiam, bo zaskoczył mnie
swoim przywitaniem, całkowicie zbił mnie
z tropu i potem zapomniałem jak wygląda
a chciałem z nim porozmawiać, sorry wielkie!), również Wert, Nataku (jezu ten
koleś ściął włosy!!), Emachel i to chyba
tyle tych osób które zapamiętałem.
Eliminacje były według mnie totalnie
nie zaplanowane. Nie wiadomo ile będzie gier, kto gra z kim, Jak długo będą
grali, a także ile osób wejdzie do dalszej rozgrywki (czy 8, czy 16). Bardzo
źle byłowedług mnie to rozwiązane,
gdyż jeśli wiedziałbym na starcie czy
wejdzie 8 czy 16 osób to przygotowywałbym się inaczej do gry. Tak samo z
czasem. W pierwszej mojej grze dostałem młodzika, który według mnie miał
karty może 2 raz w ręku i grał deckiem
który dostał przy wejściu. Musiałem mu
wszystko wytłumaczyć co i jak, bo ja dodatkowo grałem angielskimi kartami, a on angielskiego nie znał. Potem przyszedł do mnie
sędzia, że czekamy tylko na mnie! Ale ja
chciałem chłopakowi wszystko wytłumaczyć i
pokazać mu jak się gra, a nie jak inni rozwalić go bez skrupułów. I tak biedak przegrał
swoją pierwszą grę na swoim pierwszym
OTP, więc i tak było mi go bardzo żal, i tak.
Ogólnie eliminacje poszły mi słabo. Wygrałem 2 pojedynki, przegrałem 3 (w tym jeden
z Emachelem i Jabzem). Emachel rozwalił
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jest w porządku, na OTP niestety nie wyszedł z eliminacji, ale wiem, że dobrze grał . Jednak to najbardziej wyrównany pojedynek, gdzie grały 2 osoby na
tym samym poziomie miałem z Jabzem. Przegrałem,
a dzięki temu Jabzo zdobył 3 zwycięstwo (inaczej ja
bym je zdobył ), ale walka była niezmiernie wyrównana, a emocje wyjątkowo duże. EXy latały w powietrzu
jak i jego Dark Tyranitary (wręcz dosłownie). Nie
przeszliśmy eliminacji. Weszło 8 osób które i tak co
roku wygrywają Reszta (do 16 miejsca) dostała również jakieś nagrody
pocieszenia.
Nie wiemy czy odbyły się pojedynki mające wyłonić osoby
od 16 do 8 miejsca,
ani co działo się potem, gdyż po eliminacjach które trwały
i tak za długo (nie ze
względu na czas grających, ale ze względu na ilość pojedynków, myślałem, że
będą max 3 ewentualnie 4 dodatkowy, a wyszło 5),
więc po eliminacjach ostrowski Hyperion wyszedł pozwiedzać Warszawę i pojechać do domu Kyk, Dim i
jego brat też wyszli, ale nie wiemy co tam robili w
stolicy.
Ogólnie to było dobre OTP, ale do prawdziwych porządnych mistrzostw jeszcze według mnie długa droga. Szkoda, że po tylu latach OTP jest według mnie
nadal niedoskonałe, chociaż to niewątpliwie było najlepsze i to nie tylko z mojej opinii. [Vulpi, Forum
Revival]

Hyde
Park

Dział z prywatnymi krótkimi przemyśleniami
redakcji, oraz każdego kto ma ochotę coś tutaj
napisać :) Wysyłajcie swoje HydeParki na adres
pokezin@ssij.org,
w
tytule
wpisując
„HydePark swój_nick”. [De]

De
Pomysł ZINU pokemonowego wyszedł bardzo spontanicznie, aczkolwiek nie jest nowy z mojej strony. Jeszcze przed awarią Sraki (poprzedni serwer IMPERIUM) mieliśmy wspólnie z Chaxem pomysł eZINu „PokeFakt”, który niestety równie szybko się skończył jak zaczął :P. Nadal gdzieś leży w otchłani moich
backupów więc przy okazji kiedyś odsłonie protoplastę PokeZinu. Kiedy to piszę właśnie zostało otwarte nowe forum Pokemon Valhalla, oraz właśnie Vulpi
przekłada termin nagrywania ROA. Ale spokojnie, zapewne kiedy to czytacie już jest dawno po ROA :P.

3d
Nadziwić się nie można, że Dariusz tak późno postanowił zrobić swoje forum." Zabieram zabawki i idę bawić się w domu i zapraszam tylko ulubionych
kolegów". Ci gorsi też mogą przyjść i będą traktowani niby tak samo, ale któż chciałby revivalowie hieny u siebie na forum. Dobra gwardia się zebrała, PokeMan, emachel zapewne. Teraz trzeba czekać na powrót Maddoxa.

Vulpi
Zupełnie nie rozumiem, dlaczego taką manią ostatnio stało się masowe zmienianie nicków użytkowników? Ostatnio otrzymuję mnóstwo zgłoszeń, próśb,
błagań, gróźb i innych masowych propozycji o zmianę nicku. Co wam daje taka zmiana? To przecież bez sensu! Nie dość, że ja (i inni) mylą się w osobach,
to jeszcze potem taki delikwent ma problemy, że JA GO NIE ZNAM i nie podam mu jego hasła. To właśnie dlatego, każdą prośbę o zmianę nicku na Revie ole-

plutonio
Siem, jestem plutonio. Mam 14 lat i możliwe że będę jednym z redaktorów Zina. Na PPS'ie siedzę już kilka lat, głównie to na Revivalu, jednak początki mojej przygody z pokesceną rozpoczęły się na PoPLu. Poza tym lubię kisiel. To tyle ode mnie, pozdro.

Berbel
Nie rozumiem na jakim świecie żyją ludzie pokroju Atomana i jemu podobni którzy zatrzymali się na roku 2008. Nie rozumiem również spaczenia community
na xipogu które uważa się za lepsze od społeczności PoPL'owej. Te dwa mity nijak się mają do rzeczywistości obu for. Po pierwsze - nie trzeba być bardzo
spostrzegawczym by zauważyć że Offtopic na PoPLu przymiera od kilku miesięcy, że rozwija się tak naprawdę jeden temat - "Piłka Nożna" - w której dyskusja
jest prowadzona na wysokim poziomie, gdzie nawet osoby o różnych upodobaniach (a chyba sami wiemy jak to jest z kibicami rożnych drużyn… ) jak Aros,
Trawek czy Boss potrafią na poziomie dyskutować o Futbolu. W znacznie większym stopniu rozwijają się działy pokowe - tutaj oba wyżej wymienione problemy
się łączą - gdzie nie dość ze mamy bardzo dużą ilość nowych postów to dodatkowo ich jakość przewyższa posty Xipogowe. Śmiem twierdzić ze gwiazdy PoPLa
pokroju Qwest i Navii na Xipogu nie miałyby z kim dyskutować. Teraz Xipog jest bardziej "sPoPLony" od samego PoPLu: kłótnie administracji, zakończenie
jakże korzystnej współpracy dla Revivala z PV. To wszystko wpływa na niekorzyść Xipoga. Nie wróże im świetlanej przyszłości: odpływ PVowej społeczności
będzie znaczący.

Pytanie miesiąca:
„Czy uważasz, że Daru dobrze
zrobił, zakładając własne forum?”

De: Jasne, że dobrze, ale mógł bez takiego szumu
3d: Tak [nie mów tak dużo bo zadyszki dostaniesz - De]
plutonio: Nie, kolejne zakładane forum jest dla mnie czystą głupotą, nawet jeśli
to forum Valhalli.
Vulpi: Nie, ale nie dziwię się, przecież on zawsze chciał być adminem jakiegoś
dużego forum.
Nolfa: Początkowo uważałem, że to zbyt pochopna decyzja vulpa, ale teraz to
już sam nie wiem.
PokeMan: Tak.
Berbel: Moim zdaniem tak, bo podjął wyzwanie i ma komfort samodzielnej
pracy. Miał tylko dwa wyjścia i dwa dobre: PoPL bądź swoje forum. Wybrał
gorsze ale jednak dobre.
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Pokemon Polska
Co tam na forum?
Pokemon Polska tym razem dopisało,
teksty są w miarę konkretne i nie wybierane na siłę :) A ktoś mi na IRCu
pisał, że „u nas takich postów nie
ma” :P [De]
„Zrobilibysmy zawody w rzucaniu maksimem w strone sceny, kto go wrzuci na
podest wygrywa fajke, kto trafi w sciane wino marki japko :]. „[Cloudshark]
„(…)mnie zawsze rodzina składa się z
dwóch matek i trzech córek, taki kaprys„[Dżelei]
„Wiecie... Gdybym dostawała złotówkę za
każde "tym razem na pewno nam się uda
wypełnić lukę w polskim pokemonie", w
tej chwili stać by mnie było na nowy komputer z górnej półki _^_ „[Qwest]
„A co do tłumaczenia bardzo się cieszę że
przetłumaczysz pokemon platinum bo fire
red przeszedłem pięć a morze [jak nie
morze, to chyba jezioro? - De] sześć razy
a za każdy razem czułem się taki podekscytowany ciekawe jakie będą moje reakcje kiedy wyjdzie platinum „[Krych7812]
„Dziś o północy na swoim blogu Tajiri
oznajmi, że wszystkie pokemony z piątej
generacji będą ujawnione jutro do 13:00,
a w połowie pażdziernika ma pojawić się
pierwszy stworek z generacji szóstej, który będzie posiadać wszystkie typy w jednym, o nazwie "Fuckyeah" „[Frytek]
„[W temacie „Analiza Nicków” to było, o
nicku Chani- De] Czy w Herbacie Anastazji Nie ma Igieł”[PaluX]

UEPC

Cała prawda!

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

IRCStat
<Welniak-san> jak mam rozruchać towarzystwo? :C
———————————
<RvN> o Ciebie też naszła ochota na Harrego
Leppera widze"
—–—————————–
<Trawek> lessie
<Trawek> pierdolisz w tym momencie takie
ch***we głupoty że Berbel to przy tobie krasomówca :)
———————————
< mario-reg> /msg NickServ IDENTIFY cycochyt
< mario-reg> KUR*A!
———————————
<Berbel> alez ja wierze w ta wisle
<Berbel> dalem im remis
<Berbel> wieze*

Całkiem niedawno siedząc
sobie jak zwykle przy komputerze i ciężko pracując
napisał do mnie jakiś obcokrajowiec. Jako, że jestem
doskonałym lingwistą, prawie jak Jerzy od razu odparłem mu „Good Morning”.
Kiedy wdrążyliśmy się w
rozmowę okazało się, że
jest administratorem UEPC
i właśnie zaprasza Pokemon
Polska do współpracy.
UEPC to skrót od United
European Pokemon Communities, czyli Unii zrzeszającej europejskie serwisy
p oś w ięc o ne
Pok em o n.
Obecnie do Uni należą takie
państwa jak Grecja, Francja, Włochy, Holandia, Finlandia,
Anglia,
Irlandia,
Szwecja, czy Norwegia, a
sam
administrator
jest
Duńczykiem :). Każdy kraj,
ma co najmniej jednego
reprezentanta w postaci
serwisu, który wybiera oso-
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by odpowiedzialne za utrzymanie lokalnego językowego forum (tak, każdy kraj
dostaje swój mały kawałek
przestrzeni).
Oczywiście, oprócz lansu z
pobytu w Unii członków
czekają także jakieśtam
obowiązki. Nad Unią czuwa
Prezydent, wybierany przez
Radę Reprezentantów, która składa się z elekcyjnie
wybranych członków Rady
Moderatorów.
Prezydent
wybierany jest co trzy miesiące (to częściej niż Sejmy
PoPL :P). Poza tym hasłem
UEPC jest dobra i wspólna
zabawa
międzynarodowa,
chociaż wszystko jest bardzo dokładnie usankcjonowane
(Konstytucja
jest
większa niż swojego czasu
na PokeForum 5).
Forum jest w całości w języku
angielskim
(prócz
działów
krajowych)
co

znacznie ułatwia zabawę,
szczególnie, że wszyscy
piszą tam raczej prostą
angielszczyzną, łatwą do
zrozumienia dla ludzi nawet
kiepsko znających ten język. Aktualnie na stronie
trwa letnia edycja zawodów
Wi-Fi Tournament.
Głównym
założycielem
i obecnym Prezydentem
Unii jest gość o trudnym
Nicku Tsuroerusu, a wtóruje mu administrator Cool
Ivysaur.
Na forum cały czas trwa
dyskusja nt. chęci przyłączenia się, jako, że na forum panuje teoretycznie
demokracja
o
wszystko
należy zapytać społeczność.
Uważam, że trzeba dobrze
przemyśleć, czy nam się co
3 miechy będzie chciało
latać wybierać gościa na
admina.[De]

Forum Revival
Co tam na forum?

Mały kącik dla….

Oto zbiór ciekawych, śmiesznych, głupich cytatów z forum wybranych bez
żadnego specjalnego klucza :) Naprawdę trudno jest wybrać coś dobrego, ponieważ postów jest więcej niż
da się przeczytać. Nie mniej zapraszam do zapoznania się .[De]
„Jest taka paskudna aura, niedawno upały, potem lanie, a teraz ciśnienie szaleje. I
do tego jakieś kłótnie. Ludzie, to jest FORUM O POKEMONACH. Uwidocznię to teraz: FORUM O POKEMONACH. Nie ma tutaj żadnego elektoratu i żadnych łask.
Miejsce spędzania wolnego czasu - a jak
widzę takie napieprzanie za przeproszeniem.. wracam po pracy, oczekuję miłego,
spokojnego miejsca - widzę "flame", niesnaski i do tego nikt nic nie wie. Zabijecie
mnie, psychicznie. ” [Ifrexalis]
„Wy za to zyjecie w jakiejs chorej propagandzie która mowi o tym ze PoPL to wylegarnia Trolli, gdzie temat pokemonow
zszedl na dalszy plan. Boze, kto wam nakładł takich bzdur do głów? Jerzy - administrator który raczej wie co robic(nie zeby
mi sie wszystkie jego dzialania podobaly!)
nie pozwala na wieksze wojny. Jesli klotnie juz sa to raczej nie leca "ku***" na
lewo i prawo(nieliczac eventu z Dnia
dziecka) „ [Berbel]
„Zlapalam dwa pichu chlopca Ali,ego i
dziewczynke Anne w luxury ball , dalam
im shote bel ali byl na 21 lv a Anna na 22
sa teraz na 23 jak myslicie na ktorym lv,u
ewoulujom w pikachu i ktoremu dac cos
by jak bedzie jajo pichu ,nauczy sie elektro akcji.pomocy. nielaska pomuc [meyglaceon]
„po pierwsze faceci na calym swiecie wolniej dorastaja niz dziewczyny. W Pokemonach pewnie wzieli to pod uwage i dlatego
jest jak jest. I nie twierdze, ze Ash nie wie
co to milosc, on kocha przyjaciol i pokemony, chodzi mi o to, ze skoro Ash tak a
nie inaczej zachowywal sie przy Misty i
nagrali piosenke, ze Misty kocha Asha to
nie znaczy ze on ja tez. Jakos nie slyszalam piosenki Temat Asha w ktorej spiewa
''jeje siabadaba Misty kocham cie dajcie
mlotek to sie walne'' (…)„ [lanessa29]

Jak wszystkim wiadomo vulpi
wypiął się z dupą na Darka.
Czy to dobrze? Nie będę oceniał, może przy okazji następnego wpisu. Chłopaki się pokłócili, obrazili i cześć. Kompleks trzeciego admina ?
Pamięta ktoś Dima, kaia11,
MaTTa, TD, pitrka no i Dar-

kowników, a nie dla moderatorów jak np. okropny i
straszny Revival. Trzeba by
w tym miejscu nadmienić , iż
w życiu nie widziałem głupszego pomysłu. Stawiam na
to, że ludzie, którzy założyli
to forum, skupili swoje siły
tylko i wyłączenie na stwo-

że np. nie wolno przeklinać w
shoucie. W tej sytuacji
wszystko jest klarowne i
jasne i nie ma żadnego ‘ale’
w podejmowaniu decyzji
przez administrację. W przypadku Forum PV sytuacja
jest o tyle głupia i bez sensu,
że istnieje tyle regulaminów

Forum dla użytkowników?
Czy aby na pewno?

„Ja nie jestem żadnym wiernym chrześcijaninem czy coś w tym stylu, co najwyżej
wierzący niepraktykujący, ale takie coś
jest dla mnie przesadą! Spowiadać się
przez internet i w dodatku za pieniądze?
Bez przesady, tym bardziej że za wpisanie
normalnych grzechów jest tam taka sama
kara jak za głupie "This is Sparta" „ [Alen]

ka ? Zbieg okoliczności czy
działanie sił nadprzyrodzonych, tego nie wie nikt. Dariusz założył swoje własne
nowe forum, na gównianym
MyBB. Teraz pozostaje tylko
„W dniu moich urodzin (5 lipca, a zarazem czekać aż zmienią ten okropdzień łapania za biust) złapałem znajomą ny layout na coś przystępneza cycki i trwało to nawet kilka sekund,
go i miłego dla oka. Regulaale w końcu spanikowałem „ [firegon]
min na forum PV składa się z
dokładnie jednego punktu „1.
Korzystać z forum tak, aby
nie szkodzić innym.” Czemu
tak? Bo to forum dla użyt-
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rzeniu czegoś od podstaw i
zwyczajnie NIE CHCIAŁO im
się już pisać regulaminu –
najważniejszego tematu na
forum. Do czego to doprowadzi? Do czegoś zupełnie innego niż administracja chce.
Podam po raz kolejny przykład Revivala, na którym
każdy użytkownik ma szansę
walczyć o swoje. Z mizernym
skutkiem, to prawda, ale
może powołać się na regulamin, w którym jasno pisze,

ile jest modów i adminów.
Każdy traktuje wszystko
inaczej. Jeden pozwoli na to,
drugi na to. Teraz tylko wystarczy poczekać, aż ktoś się
z kimś pokłóci i ze stanowiska odejdzie. Czyli tak naprawdę użytkownicy nie wiedzą co mogą robić, a czego
nie mogą. Życie w ciągłej
niepewności i strachu przed
warnem – tak to widzę.
Chłopaki chcieli dobrze, a
wyszło jak zwykle.[3d]

ich nie widział, wysyłał mi wiadomości
na Youtube z nimi. Kiedy "cała prawda
o vulpim" wyszła na jaw, Maddox myślał, że wielce mnie to pogrąży i mu
ulegnę. Nic z tego. Nawet namowy
Daru nic nie pomogły. Nasz zapłakany
w husteczki Revelvetu Maddox musiał
się poddać. Kiedy już wiedział, że vulpi
jest nieugięty, stwierdził co następuje:

Forum Revival

Revelvet
Ostatnio sporo można było poczytać o sprawie niejakiego Maddoxa, jednego z użytkowników Forum Revival, a także innych for
(nie wiem, nie sprawdzam i nie kontroluję
tego), który został z przystępny sposób
zbanowany ku mojej uciesze. Niestety nie
wszyscy widzą perfidii tego kolesia więc
specjalnie dla was - wytłumaczę wam ją.

"To jest tak - Ja jestem totalnie za
pokami i mam nadzieję że Revival także, więc nie wyobrażam sobie żebym
mógł być stale zbanowany na jakimś
forum. Z Trawkiem się dogadałem, a
ty mimo wszystko jesteś od niego bardziej rozsądny, bo on to taki świr, a ty
się po prostu o wszystko obrażasz."

Wszystkie materiały które przeczytacie teraz pochodzą z naszej prywatnej korespondencji (PW, wiadomości prywatne na YouTube, forum i chyba GG). Materiały całe
zostaną opublikowane w formie przejrzystego PDFu "Maddox +3" w dziale Revelvet na
uniwersum Revivala (tego jest jakieś 6
stron i nie zmieściłaby się całość na Zinie).
Pisownia wszystkich cytatów jest zachowana w oryginale.[Vulpi]

No proszę, czyli już nie jestem niedopier*****y, tylko się po prostu obrażam?

Gorzkie żale Maddoxa!
1 husteczka: Maddox zostaje wyje***y.
Emachel wpada wraz z firegonem na pomysł nakręcenia alternatywy dla ROA - SOK. Maddox,
który miał być jednym z nagrywających niestety
nie został uwzględniony w produkcji. Co więc robi? Obraża się na kolegów i z wroga Revivala staje
się jego nagłym sprzymierzeńcem. Oj nie, coś mi
nie pasuje.
"Ostatecznie ukradli mój pomysł, robiąc podcast
beze mnie mimo wiadomych ci już faktów. Zdradzili na maska mnie, zdradzą i ciebie. uważaj lepiej."
Napisał mi wtedy poszkodowany. Ale co było
wcześniej? Mianowicie takie kwiatki jak:
"Minęło już kilka miesięcy od kiedy to wymyśliłem
i oni stwierdzili ze bosko będzie was pogrążyć,
Emachel wyjątkowy się przy tym rajcując podobieństwem do twego głosu. Nie mniej jednak bardzo żeśmy byli tym zrajcowani, a oni dwoje (ja
zresztą też, ale chyba jako jedyny z nasz trzech
mówię ci to prosto w oczy, przynajmniej jeśli się
tu teraz patrzysz) ze oczernialiśmy reva i ciebie w rozmowach pomiędzy sobą na okrągło.
Chyba nawet robiliśmy to częściej niż oddychanie."
Można to przetłumaczyć w ten sposób: "Ogólnie
cię nie lubimy i pojeżdżaliśmy po tobie tak, że
brakowało nam oddechu, ale jak oni mi zrobili
takie świństwo, to chyba cię polubię, i już będę
grzeczny." Ostra żenada, podszedłem do tego z
dystansem.
2 husteczka: Wypi*****aj bo skasowałeś mi
temat!!!
Dostaję PW od Maddoxa, z pytaniem, gdzie jest
jakiś temat, który on kiedyś jakiś napisał. Nie wie
nawet dokładnie sam jaki, nie zna tematu, adresu
nic. Skąd ja mam o nim wiedzieć? Jak się pytam o
dokładniejsze info, on odpowiada:
"Kurczę no, ten najpierwsiejszy o Heart Gold, kiedy tłumaczyłem wszystkie infa jakie wtedy wyszły.
Nie chcesz mi zdjąć tych warnów, wporzo, ale jak
już specjalnie robisz mi na złość to większych
dowodów na hamstwo w moją stronę być nie

może. A ja o tobie aż tak źle nigdy nie
mówiłem."
I tu myślę sobie, no ładnie, koleś zaczyna mi
wyrzucać, że jestem chamem, a tekst kończy słowami, że o mnie on TAK ŹLE nigdy
nie mówił. TAK ŹLE? NO BIG LOL i ROTFLCOPTER! Często mnie koleś pojeżdżał, ale
tak źle to aż nie mówił! Co za debil! Akurat
natrafił na mój zły dzień i odpowiedziałem
mu po chamsku jak na prawdziwego chama,
nie usuwającego ostrzeżeń i robiącego na
złość przystało.

"Chodzi mi tutaj o wykupienie wszystkich 6 warnów, aby całkowicie oczyścić
swoje imię. Mam czas na kompie dosłownie po całych dniach więc mogę
dla ciebie, jeśli byś tak sobie zażyczył,
np. za -wartość 1 zebrać np. 1000
picków jakiegoś poka, albo napisać
2000 linijek opowiadania na dowolny
temat (za jakość nie odpowiadam), no
cokolwiek czasochłonnego na czym by
ci zależało, to ja to mogę zrobić. Poza
tym, jest aż 6 z moich ulubionych poków na nowym logo reva, co tym bardziej mnie zasmuca że niczego oprócz
nich nie mogę sobie pooglądać -_-"
Tylko teraz, specjalna promocja! JEDEN WARN za 1000 "picków jakiegoś
poka"!!!! Promocja kończy się za 3
minuty!!!
"Co do przeprosin, z mojej strony absolutnie ich nie będzie, ponieważ nic
bezpośrednio ci nie zarzuciłem"

3 husteczka: Spoko stary!
Maddox odpisał:

NIC BEZPOŚREDNIO MI NIE ZARZUCIŁEŚ? NO POWAŻNIE?

"Spoko stary. oczywiście wiesz że nie wierzę
w twoje słowa, tak więc dopiero teraz po raz
pierwszy wiem już całkowicie co o tobie myśleć i nie będę szczędzić w słowach na twój
temat. Tak wiec chce abyś to usłyszał jako
pierwszy - dla mnie jesteś niedopier*****y.
Żegnam. No spróbuj mi gnoju teraz za to
wystawić warna, z chęcią i to wszystkim
ujawnie jak sie zabawiasz."

"To teraz decyduj. […] Czekam niecierpliwie na odpowiedź, jaka by ona nie
była, chociażby "Spadaj skur...", bo
nie pozostawiało by mi to żadnych
wątpliwości. Darek mówi żeś się obraził, ale oboje wiemy że nie ma za co,
więc oczekuję rozsądnej odpowiedzi.
P.S. Sądzę że czas poświęcony na napisanie samej tej wiadomości jest dowodem na to że nie żartuję."

I to jest coś pięknego proszę Państwa :)
Maddox teraz JUŻ WIE co o mnie myśleć i
podzieli się tą informacją z wami wszystkimi! Jestem dla niego.. W sumie nie wiem
kim, bo słownik nie odpowiedział mi co to
jest. Inne przekleństwa znam, ale tej modyfikacji jeszcze nie. I oczywiście nie wolno mi
wystawić warna za obrażanie admina, bo
przecież jak to tak, że ja się zabawiam jego
kosztem :D
Szczerze się śmiałem z tej wiadomości. Zapisałem sobie ją w archiwum i czytam sobie
do poduszki. Codziennie. Bo jestem niedopier*****y.
Cała paczka husteczek: Mamo! Jestem
na YouTube!
Maddox jak powiedział, tak zrobił. Nakręcił
kilka filmików na Youtube i w razie gdybym
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Po prostu kosmos na maksa. Czy ten
koleś myśli, że po takim podejściu do
mnie, po takich pojazdach i wiadomościach, nagle zostanie ułaskawiony,
zdejmę mu 6 warnów i będzie wszystko w porządku, tylko dlatego, by mógł
mnie za plecami znowu pojeżdżać? PO
MOIM TRUPIE.
Na tym kończy się cała historia. Mam
nadzieję, że niektórym rozjaśniło to,
dlaczego Maddox został zbanowany i
nigdy nie zostanie ułaskawiony. Mam
nadzieję też, że teraz z rezerwą podejdziecie do wszystkiego co wam napisze
(Bartuś, ale ty przeklinasz - De).
[Vulpi]

Forum Revival
Pierwsza, oficjalna liga Lackey na Revivalu, a być
może nawet w Polsce! Wystartuj w niezwykłych zawodach i ciesz się sportową rywalizacją. Bez obawy
o to, że turniej nie wypali, bo kogoś nie będzie mecze rozgrywamy ligowo, więc czas pojedynków
nie jest odgórnie ustalony. Liga jest długoterminowa
i na pewno każdy będzie walczyć z każdym. Będą
także kolejne edycje ligi, więc będzie można się dołączać i odłączać. Nie radzę jednak robić tego w
trakcie rozgrywek. [emachel, Forum Revival]

Termin i zasady
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Przydatne materiały

Cała instrukcja jak zainstalować lackeya i skonfigurować go znajduje się tutaj.

8

Co tam na forum?

Pokemon Valhalla

Forum dopiero co otwarte więc jeszcze za bardzo nie ma co cytować. Może oprócz posta otwierającego napisanego przez Daru. [De]
„Wy się cieszcie z oficjalnej karty Pikachu
wydanej w Japonii po polsku. To i tak dużo. Poza tym w Polsce nie ma aż tak dużego zbycia gier Nintendo, toteż otwieranie
polskiej filii nie za bardzo by im się opłacało. „ [Vinc]
„Witam wszystkich na całkiem nowym
forum Pokemon Valhalli. Niestety administrator Forum Revival wypowiedział nam
współpracę, w związku z czym koniecznością było założenie nowego forum. W dniu
dzisiejszym zaczynamy od zera - rusza
Pokemon Valhalla Forum. Mam nadzieję,
że dzięki Waszej aktywności uda nam się
szybko osiągnąć ilość postów i użytkowników dorównującą poprzednim Valhallowym forom. Administratorem forum, obok
mnie, zostaje wszystkim znana i lubiana
Nid, z kolei opiekę nad PBFem obejmuje
spoconyzenek. Wszelkie propozycje dotyczące działania forum możecie zgłaszać
w odpowiednim temacie. Zachęcam Was
do brania aktywnego udziału w życiu nowego forum. „[Daru]
„Pomysł ciekawy, tylko, że wyjdzie jak to
na ppsie - będzie info o wszystkich ogólniedostępnych newsów z ppsu, a to co
ciekawe będą wiedzieć i tak tylko dobrze
poinformowani, bo nie będziemy ujawniać
żadnych sekretów w jakiejśtam gazetce ;]
(…)”[emachel]

w
i
z
d
o
h
c
y
w
u
Dar
Po wielodniowej kłótni, Daru – administrator Pokemon Valhalla zdecydował się na rychły i nagły krok
– otworzenie własnego forum! Pokemon Valhalla
nigdy nie miała szczęścia do forum, zawsze w pewnym momencie zaczynały żyć własnym życiem zupełnie odcinając się od swojego stwórcy. Jednak
jedno jest pewne, każde forum ze wsparciem Valhalli prędzej czy później wypłynie.
Nie mam dostępu do oficjalnych statystyk Valhalli,
ale chyba nietrudno jest się domyślić, że dzienne
unikalne odwiedziny oscylują w granicach 3 – 4 tysięcy. Spora część z tego przechodzi potem na forum, dlatego, nie rozumiem gadania, że „nowe forum podzieli los Astville”. Największy w Polsce serwis raczej ma się czym obronić. Póki co forum jest
biedniutkie, nawet layout to jakiś gotowiec z wrzuconym tylko logiem. Gdyby to bardziej podciągnąć
pod design serwisu z pewnością robiłoby lepsze

Administratorzy:
Daru,
Nid,
spoconyzenek
Moderatorzy:
PokeMan,
Hawk,
kamyk027,
AtoMan,
Benio,
Cynd Nina
Mistrzowie Gier:
4xI,
BeenHakier,
emachel,
Legends,
Nolfaverll,
p4key,
Smimon
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wrażenie. Dziwi mnie osobiście użycie MyBB zamiast
phpBB3. Przypuszczam, że za ok. 3 miesiące MyBB
może nie wystarczyć dla prężnie rozwijającej się społeczności wymagającej solidnego ogarnięcia. No ale to
w sumie nie mój problem, ja się potem będę z tego
tylko śmiał :).
Cieszy mnie, że w administracji oprócz Daru zasiada
także Nid. Liczę, że jej twórcze spojrzenie doda nowemu forum wiele uroku, nie mniej obawiam się, że niedługo może zostać jedynym administratorem, bo Daru
ogarniać i serwisu i forum nie da rady przez dłuższy
czas (szczególnie jak to drugie będzie gwałtownie
rosło).
Skoro współpraca z Revivalem została zerwana, nie
ma już praktycznie odwrotu i PV musi wyjść na swoje.
Czy obu stronom to zaszkodzi, czy nie? O tym przekonamy się w najbliższym czasie :)[De]

Znamy kolejne Pokemony

Pokemon Valhalla

Nowy legendarny
Pokemon!

W japońskim programie Oha Suta ujawniono
dziś kolejnego nowego Pokémona z V generacji gier. Jest to Mamanboo. Dodatkowo poznaliśmy też nazwę Pokémona stojący obok
niego – Gigaiasu. [Santer, 22.07.10]

W dzisiejszym odcinku Pokémon
Sunday pokazany został nowy
legendarny Pokémon z gier piątej
generacji. Jest nim Victini mający numer
000 w Pokédeksie Isshu.
Będzie go
można otrzymać dzięki
Liberty Ticket dystrybuowanemu od
18 września
do 18 października
m.in. za pośrednictwem
sieci Wi-Fi. Pod koniec odcinka
pokazane też zostały pierwsze
sceny z nadchodzącego sezonu
anime Best Wishes. [Santer, 25.07.10]

Beckett Media pozwane
przez TPCI
za naruszenie
praw autorskich
W zeszłym tygodniu The Pokémon Company International złożyło pozew przeciwko
Beckett Media, popularnemu w USA wydawcy magazynów o grach karcianych.
Firma zarzuca wydawcy naruszenie praw
autorskich. Kopia złożonego pozwu dostępna jest tutaj.

Emisja serialu Pokemon w Polsce
Pokemon Diamond & Pearl
Czwartek - 12:00
Pokemon Diamond & Pearl: Sinnoh League Victors
Sobota - 13:00 (dot. amerykańskiej wersji CN)

Pokemon Diament i Perła Galaktyczne Bitwy
31.07 - 13:30/17:30/22:20
01.08 - 13:30/17:30/22:20

TPCi twierdzi, że Beckett Media w swoim
magazynie Beckett Pokémon Unofficial Collector wykorzystywało rysunki Pokémonów,
naruszając jego prawa autorskie. Firma
stwierdziła też, że Beckett "otrzymuje prowizję od każdej transakcji sprzedaży za
pośrednictwem Beckett Marketplace", włączając w to sprzedaż kart Pokémon.
[Santer, 20.07.10]

Pokemon Film 5 (lektor)
28.07 - 6:25,
03.08 - 8:30
09.08 - 17:20
10.08 - 7:00
11.08 - 8:50

Zebrał i wyselekcjonował: [plutonio]
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Co tam na forum?

PokeSerwis + PokeCollect
Japońska telewizja oficjalnie
potwierdziła
kolejnego, nowego stworka z
nadchodzących
gier. Jest to
Koromori (コロ
モリ), który
pojawił się
wcześniej na
szkicach poglądowych serii.

Koromori
potwierdzony!

Znany jest również
tytuł 186 odcinka serii
Diamond and Pearl,
brzmi on - Rival Decisive Battle! Satoshi vs
Shinji!! i zostanie wyemitowany w sierpniu
tego roku w Japonii.
Jak sama nazwa wskazuje, głównemu bohaterowi udaje się dojść
do ligowej walki ze
swoim przeciwnikiem.
Czy uda mu się wygrać? [Chudi X, 08.07.10]

PokeCollect ze swoimi sławami wielkiego kalibru jak zawsze daje rade :)
Oto co udało się wyłowić. [De]
„Niestety, obserwując rzeczywistość dochodzę do wniosku, że czasy dobre minęły. I nie chodzi o czasy dobre dla Poka, ale dla dzieci w Polsce. Mógłbym się
o tym rozpisać, ale nie zrobię tego, może
kiedyś zrobię o tym temat... „ [PokeMan]
„[zwróćcie uwagę na pisownie :P –De]
moje pokemony
1-Czalizard
2-herakros
3-lukrio
4-rajczu
5-onix
6-torterra
7-staraptor
8-wortolt
9-cumboskej
10-ivsaur „[pika]
„Asz Keczam z Alabastii... Wieczny dziesięcioletni chłopczyk, który powinien
mieć ok. 22 lata. Bosh. Na dodatek oddaje swoje najlepsze Pokemony komuś
innemu (Tak było z Gilscorem, Charizardem, Squirtlem itd.) „[Inaka]

Czarno-białe Poki w zasięgu ręki!
Przewodnik PokeSerwisu po 5 gen
Nazwa angi
elska: obec
nie brak info
Nazwa japo
rmacji
ńska: Tsuta
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Typ: Trawa
Klasyfikacja
: Grass Snak
e Pokemon
Zaskroniec)
(pl. Pokemon
Wysokość:
0,6 m
Waga: 8,1 kg

e brak inforNazwa angielska: obecni
macji
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Nazwa japońska: Mijum
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Wo
:
Typ
Sea Otter (pl.
Klasyfikacja: Pokemon
Morska wydra)
Wysokość: 0,5 m
Waga: 5,9kg
Zdolność: Torrent
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Typ: Normalny
Klasyfikacja: Ch
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m
Waga: 5,8 kg
Zdolność: Cure
Charm, Techni
cian

„Pewnego dnia grałem na emulatorze w
Pokemon Emerald, nagle z monitora wyszła jakaś ręka, złapała mnie i wciągnęła
do komputera. Tak samo było z DominLoL'em, wciągniętą została także
Blue, ale ona zniknęła w inny sposób...
siedziała nad stawem patrząc w niebo,
nagle coś ja popchnęło i wpadła to tego
stawu „[Mentor]
„Jak przyjdzie koniec świata i zapuka w
nasze drzwi, to nikt nie otworzy, bo
wszyscy w środku popełnili samobójstwo. „[Afil]
„kurde, nie chodzi mi o to .
chodzi mi o to ze masz gre tak jakbys
gral na GBA
ale jest ona z ludzmi z calego swiata, a
instalke pobierasz ze strony
gry.”[metroid4]
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Nazwa angielska: obecnie brak informacji
Nazwa japońska: Munna
Typ: Psychiczny
Klasyfikacja: Dream Eater Pokemon (Pokemon zjadacz snów)
Wysokość: 0,6 m
Waga: 23,3 kg
Zdolność: Synchronize, Forewarm
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PokeSerwis + PokeCollect
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Nazwa angielska: obecnie brak informacji
Nazwa japońska: Mamepato
Typ: Normalny/Latający
Klasyfikacja: Baby Pigeon Pokemon
Wysokość: 0,3 m
Waga: 2,1 m
Zdolność: Super Luck, Pigeon Heart
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Nazwa angielska
: obecnie brak
informacji
Nazwa japońska
: Meguroko
Typ: Ground/D
ark
Klasyfikacja: De
sert Crocodile
Pokemon
Wysokość: 0,7m
Waga: 15,2 kg
Zdolność: Intim
idate, Earthquak
e Spiral

Nazwa angielska: obecnie brak
informacji
Nazwa japońska: Rankurusu
Typ: Psychiczny
Klasyfikacja: Amplification Pokemon
Wysokość: 1,0 m
Waga: 20,1 kg
Zdolność: Dust-Proof i
Magic Guard

Nazwa angielska: obecnie brak informacji
Nazwa japońska: Koromori
Typ: Psychiczny / Latający
Klasyfikacja: Pokemon Bat (pl. Pokemon Nietoperz)
Wysokość: 0,4 m
Waga: 2,1 kg
Zdolność: Unaware i Klutz
acji
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Nazwa angielska: obecnie brak informacji
Nazwa japońska: Gochiruzeru
Typ: Psychiczny
Klasyfikacja: Celestial Body Pokemon
Wysokość: 1,5 m
Waga: 44 kg
Zdolność: Frisk

Nazwa angielska: obecnie
brak informacji
Nazwa japońska: Minezumi
Typ: Normalny
Klasyfikacja: Lookout Pokemon
Wysokość: 0,5 m
Waga: 11,6 kg
Zdolność: Run Away i
Keen Eye

Nazwa angielska: obecnie brak
informacji
Nazwa japońska: Wooguru
Typ: brak informacji
Klasyfikacja: brak informacji
Wysokość: brak informacji
Waga: brak informacji
Zdolność: brak informacji
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Press Room (pokezin@ssij.org)

Some Pokemon Thing...

Korespondencja
Jako, że jest to pierwszy numer to naturalnie nie może być
jeszcze żadnej korespondencji :) Generalnie na wszelkie wasze
pytania i wątpliwości będziemy odpowiadać szerzej tutaj, ponieważ tak jest łatwiej nam jak i wam. Będziemy wyławiać z
forum wszelkie ważne i istotne pytania, co nie znaczy, że nie
możecie do nas pisać niezależnie na pokezin@ssij.org. Mam
nadzieje, że z czasem ten dział się powiększy :). [De]

Reklama u nas
Do 3 numeru włącznie zamieszczenie reklamy w naszym ZINie
jest darmowe. Od numeru 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 obowiązują jednorazowe pojawienie się reklamy w jednym numerze w jednym miejscu. W sprawie zamieszczenia reklamy proszę się kontaktować pokezin@ssij.org,
gg:1253561

W każdym numerze przedstawiać będziemy wredny seksistowski cosplay, także proszę przedstawicielki płci pięknej o nie bulwersowanie
się :*[De]

REKLAMY

REKLAMA DUŻA

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, Astville PBF - http://pokemonpbf.pl

REKLAMA MAŁA
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