
Ambasadorowie niepodległej 
Polski 
Gry komputerowe



CD projekt RED

Jest to polski wydawca oraz producent gier wideo z 
siedzibą w Warszawie i oddziałami w Krakowie 
oraz Los Angeles. Pierwsza ze spółek działająca pod 
firmą CD Projekt została założona w 1994 roku w 
Warszawie. Wydawnictwo to wydało jedną z 
najbardziej rozpoznawalnych polskich gier – 
Wiedźmina 3. 



Wiedźmin 3 Dziki Gon 

Jest to najbardziej 
rozpoznawalna poza granicami 
naszego kraju gra polskich 
producentów. Opowiada ona o 
przygodach wiedźmina Geralta w 
fantastycznym świecie. Wykonuje 
on swoją pracę – zabija różnego 
rodzaju potwory, jednocześnie 
ratując mieszkańców danych 
terenów. Została stworzona na 
podstawie książek A. 
Sapkowskiego.



Ciekawostki o Wiedźminie 3 

W Wiedźminie 3 sporo jest ciekawostek, jak i 
nawiązań do polskiej kultury. Zacznijmy tu od 
obrzędów Dziadów, które mają miejsce i tutaj – w 
jednej z misji naszym zadaniem jest bronić 
ludność, wraz z Guślarzem, podczas obrzędów 
Dziadów od duchów i różnych zmór. Jest to 
bezpośrednie nawiązanie do książki A. 
Mickiewicza. 





Kolejnym ciekawym nawiązaniem jest 
rozmowa dwóch żebraków na ulicy 
Novigradu. Dialog nawiązuje do kultowej 
polskiej komedii „Chłopaki nie płaczą”. 
Przebiega on tak:

- Dawno temu ja też zaufałem pewnej 
kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę 
uciąć... 

- - I co? 
- - No i teraz nie mam ręki!





Skellige to region który skrywa sporo tajemnic.... 
Jednym z nich są piktogramy na trawie w różnych 
punktach okolicy wzgórz . Obrazki są ułożone z jasnych 
kamieni. Możemy w nich dostrzec wizerunki łowców 
polujących na zwierzynę ,myśliwego i psa. 
Przypominają one rysunki tworzone na ścianach jaskiń 
przez członków prehistorycznych plemion.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na same krajobrazy 
występujące w tej grze, jak np. Kaer Morhen. Są one 
mistrzowsko przedstawione – nic dziwnego, że gra stała 
się tak popularna nie tylko w Polsce.







Kilka innych ciekawostek: 

• w świecie Wiedźmina istnieje Kubuś Puchatek, 
który jest ukazany jako krwiożercza bestia,

• istnieje tam też kapliczka z płaczącymi aniołami 
z Doktora Who, które poruszały się tylko gdy 
nikt na nie nie patrzy, 

• Nawiązanie do książki „Zmierzch” znaleźć można 
również, czytając książkę „Moribunda”. 
Występujący w tekście bohaterowie – Izabella i 
Edward – potwierdzają ten fakt. 







11 bit studios

11 bit studios – polskie przedsiębiorstwo z siedzibą 
w Warszawie zajmujące się produkcją, 
wydawaniem i dystrybucją gier komputerowych. 
Studio zostało założone w grudniu 2009 roku w 
Warszawie. Wyprodukowało ono również dość 
rozpoznawalną grę – chodzi tu o „This War of 
Mine”, oraz „Frostpunk”.



This War of Mine 

Gra ta toczy się w czasach 
wojny. Wcielamy się w 
cywili, a naszym celem jest 
przetrwać ją. W grze jest to 
ciekawie ukazane, ponieważ 
zazwyczaj wcielamy się w 
postać żołnierza. Tutaj zaś 
musimy zrobić wszystko, 
aby przetrwać ją jako zwykły 
mieszkaniec miasta. Gra 
wzorowana jest na oblężeniu 
Sarajewa.





Frostpunk 

Jest to gra komputerowa 
łącząca w sobie elementy 
strategicznej gry czasu 
rzeczywistego, gry w 
budowę miasta i survivalu, 
osadzona w 
steampunkowym świecie, 
opowiadająca o walce 
społeczności o przetrwanie 
w zimowym klimacie.





Juggler Games

Jest to niezależne studio produkujące gry 
komputerowe założone w Warszawie. Firma została 
założona przez osoby, które same bardzo dużo 
grają w gry i znają się na tym. Jest to producent m. 
in. gry „My Memory Of Us”.



My Memory Of Us
My Memory of Us inspirowana jest autentycznymi 
polskimi realiami pod okupacją niemiecką z okresu 
II wojny światowej, a zwłaszcza sytuacją, jaka 
panowała w żydowskich gettach. W tej nowej, 
okrutnej rzeczywistości dwójka dzieci, będących 
głównymi bohaterami opowieści, próbuje razem 
przetrwać ten trudny czas.





Dziękujemy za uwagę.
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