
Serdecznie zapraszam do lektury artykułu poświęconego
grom Print & Play (ang. Wydrukuj i Zagraj). Według serwisu
Board Game Geek definicja gier Print & Play brzmi tak:
 
„Print & Play (versions of) games are not published in a
physical form. Instead, the rules and (most) components are
available in a digital format, and players are expected to print
them off and assemble them themselves. Often, some
additional, non-printable components are required as well...”
 
Zgodnie z powyższą definicją pisał dziś będę o grach, które
nie są dostępne w formie fizycznej, a większość ich
komponentów (bądź wszystkie) dostępne są w formacie
cyfrowym. Należy je samodzielnie wydrukować, wyciąć i
przygotować do rozgrywki.
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Nożyczki - rekwizyt niezdbędny do samodzielnego przygotowania gry planszowej :)



Fakt istnienia gier do samodzielnego wydruku jest mi znany od
początków mojego funkcjonowania w hobby gier planszowych (to
jest początek lat dwutysięcznych). Ba, dane mi było nawet
stworzyć jedną grę w tym gatunku w roku 2009, którą po dziś
dzień da się pobrać z serwisu Board Game Geek, mowa tu o grze
Pnącza/Creepers, którą znajdziecie pod tym linkiem:
https://boardgamegeek.com/boardgame/41529/creepers
Pliki instrukcji oraz komponentów znajdziecie w formacie PDF w
sekcji Files (Pliki). Gra dostępna jest w języku polskim lub
angielskim, a materiały wydrukujecie w pełnym kolorze lub
budżetowo w czerni i bieli. Tak prezentuje się krótki opis gry:
 
Pnącza to logiczno-strategiczna gra planszowa dla dwóch osób.
Gracze wcielają się w role kompletnie znudzonych ogrodników,
eksperymentujących z „małym chemikiem” w zapomnianym przez
wszystkich ogrodzie. Zabawa chemikaliami szybko przeradza się
w rywalizację - kto wyhoduje bardziej zmutowane pnącze i tym
samym pognębi rywala. Tylko jeden z nich może wygrać. Czy
będziesz to ty? Zadaniem graczy jest osiągnięcie określonego
pułapu punktów poprzez rozbudowę własnego pnącza i
blokowanie przeciwnika. Punkty zdobywa się wykładając żetony
na punktowanych polach lub wykonując określone czynności na
planszy.
 
Serdecznie zapraszam do przetestowania gry, szczególnie, że do
jej wydruku wystarczy tylko kilka kartek. Gra składa się z
planszy, 140 żetonów, 6 znaczników i instrukcji. 
 
Gry Print & Play mają tę zaletę, że w zasadzie sami decydujemy o
jakości wykonania naszego egzemplarza. Możemy dać prawdziwy
popis i przygotować naprawdę piękną grę. 
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Śliczny egzemplarz gry "Pnącza" przygotowany przez  węgierskiego użytkownika serwisu
Board Game Geek o ksywce Midaga. źródło zdjęcia: www.boardgamegeek.com

W odniesieniu do gier Print & Play mam pewną hipotezę. Na początku tego
wieku, gdy w Polsce pojawiało się kilkanaście, w porywach do
kilkudziesięciu standardowych (komercyjnych) gier rocznie, gry do
samodzielnego wydruku przeżywały swoje lata świetności. 
 
Gracze złaknieni nowych doświadczeń szukali ciekawych, najczęściej
obcojęzycznych tytułów do samodzielnego wydruku. Prawdziwy gracz nie
zadowalał się ledwie kilkoma premierami w miesiącu. Szczególnie, że wielu
z wydawanych gier daleko było do jakości jaką znamy obecnie (zarówno
mechanicznej jak i wizualnej). 



Sam rozegrałem dziesiątki partii w jedną z fajniejszych (w mojej opinii)
darmowych gier do samodzielnego wydruku (a w dodatku dla samotnego
gracza!) - Zombie in my Pocket. Gra ma dość brutalny, filmowy temat. Cenię
ją jednak za ciekawe wyzwanie oraz mikro skalę, która z jednej strony
podkreśla elegancję mechaniki, z drugiej zaś czyni ją łatwą do
samodzielnego przygotowania. Nieco kafelków i znaczników, a tyle
zabawy! Tak prezentuje się opis gry, którą tradycyjnie pobierzecie z Board
Game Geek'a (https://boardgamegeek.com/boardgame/33468/zombie-
my-pocket):
In Zombie in my Pocket, you're searching for the secret of the evil temple
where you can find the item to destroy the zombies rising from the dead. You
can pick up items to bash zombies along the way; a machete, golf club, chain
saw, or even your former uncle's grisly femur. Find the zombie totem, then
bury it in the backyard graveyard before midnight and you've saved the
world. Otherwise, you're zombie food.
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Okładka Zombie in my Pocket. źródło: www.boardgamegeek.com



https://www.wydawnictworebel.pl/pages/bezplatne-gry-w-formacie-
print-play-1516.html Zakładka przygotowana przez firmę Rebel z grami
do samodzielnego wydruku. Co ciekawe są to wersje znanych hitów,
takich jak Dobble, Dixit czy Cortex. Zdecydowanie warto tam zajrzeć.
https://www.facebook.com/DarmoweGryPlanszowe/ Fanpage, na
którym w kolejnych postach są zamieszczane odnośniki do gier Print &
Play, jak dotąd zdecydowana większość wrzucanych tam gier jest
dostępna w języku polskim.
https://boardgamegeek.com/boardgamecategory/1120/print-
play/linkeditems/boardgamecategory?pageid=1&sort=rank Kategoria
Print & Play w serwisie Board Game Geek, uszeregowana od najwyżej
notowanych gier. Czeka tam na Was ponad 6 tysięcy gier do
sprawdzenia. 

Z biegiem czasu, a także postępującym rozwojem branży gier bez prądu, a
co za tym idzie zwiększoną, masową dostępnością gier; spadkiem cen
(głośnych światowych tytułów, nie trzeba już sprowadzać spoza granic
kraju)  znaczenie gier do samodzielnego wydruku jakby spadło.
 
Nie każdy lubi "bawić się w wycinanki", nie każdy potrafi przygotować grę
w sposób precyzyjny i estetyczny, wreszcie nie każdy ma na to czas. Między
innymi to spowodowało, że format Print and Play stracił na znaczeniu. 
Do czasu...
 
Zabrzmi to dość kontrowersyjnie: do czasu pandemii (w czasie powstania
artykułu w Polsce dotyka nas epidemia COVID-19). Społeczna kwarantanna,
zwiększenie czasu spędzanego w domu, strach przed zarażeniem (a tym
samym, nie każdy chce odbierać przesyłki z nowymi grami, nie wspominając
o stacjonarnych zakupach w sklepie z grami), a także potrzeba rozważnego
gospodarowania funduszami w niepewnym czasie - to cechy przemawiające
za grami Print & Play. 
 
Wirus zaraził wielu wydawców i graczy nowym, wzmożonym uczuciem do
gatunku Print & Play. Na poparcie tezy postaram się Wam pokazać kilka
ciekawych miejsc, które warto odwiedzić:
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https://www.pnpparadise.com/projects  Obszerna baza gier Print &
Play dla tych, którym nie jest straszny język angielski.
https://www.facebook.com/planszowkiwksiaznicy Na koniec adres
oczywisty ;). Na fanpage'u staram się Was informować o różnych
ciekawostkach (pisałem choćby o wersji Print & Play takich gier, jak:
Magic Maze, Tajniacy czy Kingdomino). 

 
Podsumowując, gry Print & Play wydają się wracać do łask, a wydawcy
prześcigają się w  publikowaniu kolejnych materiałów do samodzielnego
wydruku. Z jednej strony jest to smaczny kąsek dla nas - graczy, z drugiej
zaś znakomita okazja do promocji swoich gier przez poszczególne firmy.
 
Sądzę, że gatunek gier do samodzielnego wydruku nie powinien być
postrzegany jako gorszy - "bo darmowy", przeciwnie - to furtka do
sprawdzenia interesujących tytułów niezależnych projektantów, to także
okazja do przećwiczenia naszych zdolności manualnych i kreatywności.
 
Wreszcie przygotowanie gry to pożeracz czasu, idealny na czas
kwarantanny. Rodzinne wycinanie, klejenie, szukanie komponentów
które moglibyśmy wykorzystać do gry to ciekawy sposób na integrację i
miłe spędzenie czasu razem.
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Okładka najlepiej ocenianej na świecie (przez społeczność BGG) gry Print & Play o dość
kontrowersyjnym temacie pod tytułem "Secret Hitler" 

(gra dostępna także w polskiej wersji językowej)
źródło: www.boardgamegeek.com


