
TutJam #3
Wywiad z PL Tutors prowadzony przez blog Enterv.pl

Niniejszy  dokument  jest  tylko  pisemnym  przekładem  oryginalnego  wywiadu
dostępnego na blogu  https://enterv.pl w formie podcastu, na który serdecznie
zapraszamy.

Enter:
Dzień dobry moi mili. W niedzielę 4 grudnia 2022 roku na swoim live PL Tutors ogłosił kolejny
Game Jam, a dokładnie trzecią edycję znanego już u jego fanów TutJamu. Z tej okazji poprosiłem
go o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. PL Tutors, witam w moich skromnych progach.

PL Tutors:
Witam ciebie również.

Enter:
Proszę, powiedz nam coś najpierw o sobie, gdzie pracujesz i co to praca, jakie masz hobby i co cię
pasjonuje.

PL Tutors:
Poważne pytanie na początek widzę wrzucone. Tak jak pewnie większość z was wie, zajmuje się
grafiką 3D. Troszkę 2D, ale głównie 3D. Wcześniej pracowałem w GameDev'e. Tworzyłem gry
komputerowe, oczywiście od tej  strony graficznej,  czyli  modelowanie, teksturowanie, tworzenie
jakichś  prostych  animacji  tego  typu  rzeczy.  A teraz  coraz  bardziej  odchodzę  od  GameDev'u  i
wchodzę  bardziej  w  konfiguratory.  Można  to  nazwać.  Takie  wirtualne  aplikacje  (wszystkie
aplikacje  są  wirtualne).  Chodzi  o  aplikacje  na  stronach  internetowych,  na  których  można
konfigurować swoje produkty, które później możesz sobie dostarczyć do domu w formie fizycznej.
I tam również zajmuje się grafiką 3D. A jeżeli chodzi o hobby i co cię pasjonuje, to tutaj myślę, że
odpowiedź narzuca się od razu. W sensie tutaj nie było zaznaczone w pytaniu, żeby nie mówić o
hobby, jakim jest grafika. Więc powiem, bardzo pasjonuje mnie grafika, to jest moje hobby. Ale
gdyby nie interesowała mnie grafika, gdyby nie interesowało mnie te nowe technologie GameDev,
to nie prowadziłbym kanału i nie rozmawialibyśmy teraz tak myślę.

Enter:
No ja bym tutaj tego nie wykluczał. Bardzo ciekawa odpowiedź. Kiedyś już porozmawiałem na
kilka  tutaj  poruszanych  kwestii.  Natomiast  dalszej  kolejności  porozmawiamy  o  jamie.
Dowiedziałem się, że temat twojego jamu ujawnisz dopiero 13 grudnia. Jednak w jaki sposób byś
określił to, co oczekujesz lub będziesz oczekiwał od gier?

PL Tutors:
Zgadza się, temat dopiero będzie podany 13 grudnia, wtedy wszyscy zaczniemy tworzyć nasze gry.
i 17 grudnia będziemy to mogli ocenić i sprawdzić, która gra okazała się tą najfajniejszą grą, która
sprawiała nam najwięcej przyjemności. Jeżeli mówisz o tym, co oczekuje od gier i czego bym się
może spodziewał, jeżeli chodzi o gry, które zostaną przesłane na ten konkurs, to ja zazwyczaj mam
takie samo podejście niezależnie od tego, jaki to jest jam, jakie to jest wyzwanie, bo w sumie tymi
samymi  zasadami,  powiedzmy,  kieruje  się  nawet  w  naszych  cotygodniowych  challenge'ach
graficznych, tych wyzwaniach graficznych, na który jest tylko tydzień, żeby je stworzyć.  Czyli
najbardziej  mnie  interesuje  w  takim przypadku  pomysłowość  i  jakieś  kreatywne  podejście  do
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tematu, żeby odróżnić się od reszty. Nie chodzi o to, żeby włożyć jak najwięcej pracy, jak najwięcej
czasów to, tylko żeby właśnie swoim pomysłem, swoim zupełnie innym podejściem do tematu,
wyróżnić się spośród tłumu. To najbardziej zazwyczaj przyciąga mnie i myślę, że was również. 

Enter:
Miło  wiedzieć.  Chyba  teraz  się  dowiedziałem,  że  grę,  którą  podesłałem na  poprzedni  TutJam,
właśnie spełnia te kryteria.

PL Tutors:
Idealnie się wpasowała.

Enter:
W jaki sposób można dołączyć do TutJamu, jakie są kryteria uczestnictwa i czy trzeba być osobą
pełnoletnią?

PL Tutors:
To tutaj może zacznę od tyłu. Nie trzeba być osobą pełnoletnią. Jeżeli chodzi o jakieś kryteria, to
też nie za bardzo jakiekolwiek są. Zapraszamy wszystkich praktycznie. Niezależnie od tego, czy
dopiero zaczynasz, czy jesteś już jakimś zaawansowanym programistą czy grafikiem. Tutaj drzwi są
szeroko  otwarte  i  nie  ma  żadnego  problemu,  żeby  praktycznie  każdy,  kto  chce,  wziąć  udział
dołączył i fajnie się bawił. A w jaki sposób wziąć udział w TutJamie? To prawdopodobnie przy tym
wywiadzie będzie wrzucony link do naszego TutJamu, do naszej strony na itch.io. Tam wystarczy
kliknąć przycisk dołącz. W angielsku jest chyba join czy coś takiego. I już będziesz zapisany do
TutJamu to później tylko po prostu w czasie wyznaczonym na stworzenie gry wystarczy przesłać
swój plik z grom. I to wszystko. I czekać na oceny i na feedback od ludzi, co sądzą o twojej pięknej
produkcji.

Enter:
Zgadzam  się,  wszystkie  potrzebne  linki  umieszczę  na  blogu  zraz  transkrypcją.  Opowiedz  o
zasadach  uczestnictwa  w  jamie.  Dlaczego  zdecydowałeś  się  na  takie,  a  nie  inne  zasady  i  co
kierowało to, bo przez ich wypisywania. 

PL Tutors:
W sumie jak teraz myślę o zasadach to praktycznie jedyną i taką najważniejszą zasadą jest to, żeby
to co stworzysz faktycznie było twojej produkcji. Czyli żeby nie chodzić po internecie, nie ściągać
masy gotowych skryptów, gotowych modeli i nie udawać, że to jest twoje. Bo wtedy ani to nie jest
fajne, ani fer, ani nie nauczysz się przy tym nic konkretnego. A jeżeli postąpisz faktycznie fer i
każdy będzie chciał nie tyle brać udział w tym jamie dla samych nagród, dla samej chwały, za
zwycięstwo. Ale też po to, żeby po prostu zwyczajnie nauczyć się czegoś nowego i fajnie się bawić
to to myślę, że powinno tak ciągnąć każdego z nas, jeżeli chodzi o udział w tym jamie. Czyli jakiś
specjalnych zasad nie ma, chodzi o to po prostu, żeby być fer dla wszystkich tutaj dookoła dla
twoich powiedzmy przeciwników czy konkurentów w tym wypadku i żeby stworzyć najfajniejszą
grę. To jest najważniejsza zasada, żeby się przy tym fajnie bawić.

Enter:
Czyli mówisz, że bardziej tutaj się liczy wkład własny, chęć nauki i w zasadzie poczucie dobrej
zabawy.

PL Tutors:
Dokładnie  tak.  To  jest  wyzwanie  po  to,  żeby  się  nauczyć  czegoś  nowego,  związanego  z
GameDev'em, stworzeniem własnych gier, z zarządzaniem projektem nawet. I fajnie się przy tym
bawić,  pewnie poznać  poro nowych ludzi.  Oczywiście  zapraszamy na  naszego Discorda,  gdzie



można znaleźć osoby również zainteresowane tym tematem i może zwerbować kogoś do swojego
zespołu czy stworzyć razem zespół i zawsze się tworzyć jakąś fajną grę.

Enter:
Kto będzie oceniał gry i w jaki sposób będą mogli tego dokonać? Co będzie oceniane i dlaczego?

PL Tutors:
Tutaj  jest  taka  lekka  nowość,  jeżeli  chodzi  o  TutJamy.  Dwie  poprzednie  edycje  TutJamu były
oceniane po prostu przez osoby, które brały udział  w TutJamach. Czyli  jeżeli wziąłeś udział  w
TutJamie,  wrzuciłeś  swoją  grę,  to  mogłeś  sobie  ocenić  gry  wszystkich  innych.  Trzecia  edycja
TutJamu tutaj się troszeczkę różni. Pod tym względem, że będziemy mieli jakby dwie oceny, dwie
nagrody będą możliwe do zdobycia z tego również powodu. Jest jedna ocena, która pochodzi od
jury, czyli na naszym Discordzie wypraliśmy kilka osób, które będą oceniać, które same nie będą
brały udziału, żeby to wszystko było właśnie przeprowadzone fair. I one będą wystawiać oceny jak
najbardziej  obiektywnie  będą  potrafiły.  Tam  jest  zespół  sześcioosobowy,  które  będzie  za  to
odpowiedzialne.  A druga nagroda,  druga ocena,  o której  wspomniałem wcześniej,  będzie oceną
publiczności. Czyli tutaj zasady są takie jakby poprzednio, czyli jeżeli wziąłeś udział w naszym
wyzwaniu,  no  to  możesz  po  prostu  oceniać  gry  innych.  Wprowadziliśmy  taki  podział,  takie
rozdzielenie  na  dwie  kategorie,  dlatego  żeby  bardziej  powiedzmy  wyrównać  szansę,  gdyż  w
poprzednich wyzwaniach zdarzało się coś takiego, że gry dostawały dobre oceny, ale na przykład
bardzo mało głosów otrzymały. Bardzo mało osób zagłosowało na daną grę, przez co były bardzo
nisko  w  rankingu.  A  te,  które  dostały  nawet  niższe  oceny,  ale  zdecydowanie  więcej,  były
zdecydowanie wyżej w rankingu i wygrywały nawet nasze poprzednie wyzwania. Więc oby teraz
wyglądało to zdecydowanie lepiej.

Enter:
I też mam taką nadzieję. A kto wchodzi w skład jury? Dlaczego taka decyzja pada akurat na te
osoby i co możesz o nich powiedzieć?

PL Tutors:
Jeżeli  chodzi  o  jury,  to  są  głównie  osoby  najbardziej  mi  znane  z  naszego  discorda,  którymi
najczęściej rozmawiam, dzięki czemu wiem, czego mogę się po nich spodziewać. Mamy zespół,
który,  no  tak  jak  wspominałem,  będzie  starał  się  jak  najbardziej  obiektywnie  oceniać  tę  gry.
Oczywiście będą te osoby brały pod uwagę swoje upodobania, bo tego się nigdy nie da wykluczyć,
ale sama ocena powinna być jak najbardziej ogólna powiedzmy. I obiektywna też przy wyborze
osób do jury skierowałem się głównie typem tych osób, jeżeli tak można powiedzieć, jeżeli to nie
zabrzmi dziwnie. Każdy z nich interesuje się nieco innymi grami, ma nieco inną perspektywę, gdy
patrzy na gry, w inne gry gra. Dlatego mamy taką wybuchową mieszankę tutaj, która według mnie
powinna sprostać oczekiwaniu.

Enter:
Czyli chodzi o to, żeby każdy osób jury mogła zobaczyć na grę w jakiś inny sposób, wydobyć z niej
to, co jej się podoba.

PL Tutors:
Dokładnie,  żeby nie  było takiej  sytuacji,  że  mamy samych fanów,  załóżmy gier  RTS czy gier
strzelanek po prostu, wtedy wszystkie inne gry będą dyskwalifikowane. Mamy szeroki wachlarz
tutaj  zainteresowaniem  w  jury,  więc  myślę,  że  każda  gra  będzie  w  jakiś  sposób  godnie
reprezentowana, każda gra ma szansę przypłać komuś do gustu.

Enter:



A po tych głosowaniach oczywiście będzie to, co każdy uwielbia w konkursach, czyli nagrody.
Jakie są przewidziane i co wpłynęło na ich wybór?

PL Tutors:
Tak jak pewnie widzieliście, jeżeli  nie widzieliście to zapraszam standardowo na stronę Itch.io,
gdzie jest w trakcie aktualnie nasze wyzwanie. Tam jest napisane, że do wygrania są dwie gry.
Pierwsza gra to jest gra Metro Exodus, którą można wygrać poprzez zdobycie największej ilości
głosów w głosowaniu jury. A druga gra to jest Delong Dark, która tutaj jest znowu ten podział na
jury i nagrodę publiczności. Delong Dark można zdobyć zdobywając największą ilość głosów od
publiczności. Praktycznie jeżeli chodzi o to, czym kierowałem się przy wyborze tych gier, to jest
klimat powiedzmy w tuzy słowie świąteczny. Szukałem gier świątecznych, gdyż mamy grudzień i
sam temat też będzie miał  trochę wspólnego ze świętami.  Tylko że nie do końca udało mi się
znaleźć  tego  typu  gry  w  mojej  bibliotece  Gier  do  Rozdania,  więc  szukałem  jakichkolwiek
podobieństw. I doszedłem do tego, że i w Metro Exodus, i w Delong Dark jest śnieg. Śnieg równa
się  święta,  więc  myślę,  że  idealnie  będzie  pasowało.  Gry  są  lekko  smutne,  może  troszeczkę
depresyjne, ale jest śnieg, więc zalicza się do świąt według mnie.

Enter:
Bardzo ciekawie uzasadnienie wyboru. Przechodzimy do części, wywiadu, kiedy będziesz mógł
opowiedzieć naszym uczestnikom TutJamu, jakie porady im dajesz?

PL Tutors:
O  kurczę,  to  jest  zawsze  bardzo  ciężkie  pytanie.  Ale  tak  jak  też  wspominałem  w jednym ze
wcześniejszych pytań, według mnie bardziej liczy się pomysłu przy samym podejściu do gry niż
wykonanie. Może też to troszkę dziwnie brzmi, tak jakby mówił, że a nie ważne ile się będziesz
starał, to i tak liczy się tylko pomysł. Też nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby nie siadać od
razu do tworzenia gry, że teraz się rozpoczyna tu jamu, teraz poznajesz temat faktycznie tego tu
jamu i zaczynasz od razu robić. Tylko może lepiej poświęcić powiedzmy tą godzinkę, czy półtorej,
żeby samemu, czy swoim zespołem usiąść, w jakimś notesie na komputerze albo na kartce, zapisać
sobie o czym będzie gra, co planujecie zrobić, jakiejś kluczową, przynajmniej jedną mechanikę,
pisać jakąś ją bardzo ogólnie, żeby też nie wchodzić za bardzo w szczegóły opisać, żeby przed
zrobieniem gry już wiedzieć mniej więcej, na czym ta gra będzie polegała i co będzie głównym
celem i takim hukiem, co będzie widownie przyciągało do tej gry, co może zainteresować właśnie
osoby z jury, czy inne osoby z publiczności. Bo każda gra, żeby zyskała jakiś fanów,
 żeby zyskała zainteresowanie musi mieć ten jeden, przynajmniej element, który odróżnia ją od
innych. Jeżeli dostaniesz trzy identyczne gry, to ciężko będzie ocenić, która jest fajniejsza. A jeżeli
jedna z tych trzech gier będzie miała jakąś zupełnie inną mechanikę, na którą pozostałe zespoły nie
wpadły, to już samo to w sobie, nawet jeżeli wykonanie będzie słabsze, będzie stawiało ją troszkę
wyżej.

Enter:
Takie to będzie: skradnij nasze serca, zrób grę, która będzie dla nas w jakiś sposób urodziwa, żeby
będziemy myśleli nawet do niej wrócić.

PL Tutors:
Dokładnie tak. Tutaj bardzo ważny jest według mnie pomysł i będę to cały czas powtarzał, że nawet
jeżeli wykonanie będzie słabsze, a sam pomysł będzie wyróżniał grę w jakimś stopniu, to to już jest
bardzo duży krok naprzód,  który  stawia  ciebie  powyżej  innymi  produkcjami,  które  będą  grały
udział w tym jamie. No i jeżeli pomysł będzie na tyle fajny, no to oczywiście jak najbardziej można
zostać w tym zespole, z którym stworzyłeś albo samemu i zacząć rozwijać tę grę również po jamie,
więc to jest też dobra okazja do rozpoczęcia, może trochę nieświadomie nawet takiego dłuższego
projektu, który będzie trwał nieco dłużej niż jam.



Enter:
Ile czasu nasi uczestnicy będą mieli, aby przygotować gry?

PL Tutors:
Temat jamu będzie podany w 13 grudnia, tak jak już wspominałem i 17 grudnia o 23:59 upływa
termin wysyłania tych wszystkich gier, więc mamy dosłownie raz, dwa, trzy, cztery dni. Cztery pięć
dni zależy, zależnie jak to liczyć. Od 13 grudnia do 17 grudnia jest termin, w którym możemy
faktycznie tworzyć grę, a już 18 grudnia, czyli o północy 18 grudnia już nie będzie można wysyłać
gier, wtedy już startujemy z samym głosowaniem.

Enter:
Z mojej strony tyle, jeszcze jest część bonusowa pytania od twoich widzów.

PL Tutors:
Uuu, już się nie mogę doczekać.

Enter:
Pytania podesłałem tobie bezpośrednio, aby się mógł z nimi wcześniej zapoznać, więc zaczniemy.
Legendarne pytanie od Anonima: Kiedy czołg?

PL Tutors:
Ja tutaj bardzo delikatnie chciałbym zaznaczyć, iż dwa lub trzy czołgi już były, więc to powinniśmy
już w czasie przeszłym o tym rozmawiać. Czołg już był i to nie jeden.

Enter:
Może tej osobie trochę za mało.

PL Tutors:
Tak myślisz? No to kolejny czołg pojawi się w czasie nieokreślonym w nieokreślonej przyszłości.
Na razie nawet nie jest w planach, ale może, może? kto wie?

Enter:
Dobrze,  to  przejdźmy  teraz  do  kilku  pytań  od  Lukiego.  Pierwsze  takie  matematyczne.  Mam
nadzieję, że udało ci się na to pytanie przygotować.

PL Tutors:
Kompletnie nie, przyznam się. 

Enter:
Ale to teraz będziesz musiał improwizować.

PL Tutors:
Oczywiście, postaram się jak najlepiej odpowiedzieć na to pytanie.

Enter:
Liczba Pi wzięła się z wyniku dzielenia obwodu koła przez jego średnicę. Żeby wyliczyć obwód
koła trzeba wykorzystać liczbę Pi. Jak to działa?

PL Tutors:
To ja bym powiedział, że tak zgadam się.



Enter:
Mam nadzieję,  że to  Lukiemu wystarczy.  Drugie  pytanie.  Jaki  polski  kanał  do nauki  Blendera
polecasz?

PL Tutors:
Ten najlepszy.

Enter:
Zawsze najlepszy będzie dobrym wyborem.

PL Tutors:
Oczywiście.

Enter:
Albo nawet najlepszym. Ale spróbuj jednak coś powiedzieć, wymienić.

PL Tutors:
Kurczę. Teraz to mnie stresujesz tutaj dodatkowo, ciągniesz za język. Jeżeli chodzi o Blendera po
polsku, to myślę, że nie ma aż tak dużego wyboru. Jeżeli chodzi o kanały, które nagrywają, są
dosłownie, nie wiem, może z dwa lub trzy kanały, które faktycznie kojarzę. Ja sam zaczynałem od
kanału,  który  się  nazywa  Polski  Kurs  Blendera.  Prowadzi  go  Piotr  Arłukowicz.  To  znaczy
prowadził bardziej. To już chyba w czasie przeszłym, bo bardzo dawno nie były już wrzucane żadne
filmy. On ma głównie filmy z starszego Blendera, czyli z tego takiego szarego, takiego brzydkiego.
To są czasy 2.6, 2.7, 2.8, 2.7, 2.9. Ale sam bardzo dużo z tego korzystałem i on mi bardzo mocno
pomógł,  więc...  Może  mógłbym  polecić  ten  kanał,  ale  nie  jestem  pewien  właśnie  na  ile  one
przetrwały próbę czasu, bo jednak większość z tych rzeczy jest do tego starszego Blendera. Jednak
tłumaczony jest bardzo, bardzo przyjemnie i polecam.

Enter:
Tu mamy już jakiś konkret dla jakiejś wyjadaczy starszych wersji. I ostatnie pytanie od Lukiego.
Bardzo też trudne. Ile jabłek zjadłeś swoim życiu, licząc od momentu swojego pierwszego podziału
komórkowego?

PL Tutors:
No to faktycznie jedno z tych ambitniejszych pytań tutaj na liście. Myślę, że tak, no przynajmniej
ponad 10 byłoby.

Enter:
Ale to tak naprawdę to zliczyłeś?

PL Tutors:
Nie, no chyba nie ma możliwości, że my mniej niż 10, nie? Więc na pewno ponad 10. Jestem
przekonany o tym. 100%.

Enter:
Luki,  mamy  nadzieję,  że  odpowiedzi  na  pytania  były  dla  ciebie  wyczerpujące.  Przejdźmy  do
większej listy pytań od Świeczki Kokosowej. Tych pytań jest 10 i lecimy. Jako twórca internetowy
pomagasz wielu osobom w nauce grafiki komputerowej. Z jakich źródeł sam najchętniej korzystasz
podczas nauki, jacy inni twórcy cię inspirują? 



PL Tutors:
O, i to już jest takie poważne pytanie. To się już ceni. Nie żeby Luki'ego były niepoważne, ale to ma
więcej literek niż ta Luki'ego, więc jasne. Dobra, no to wracając do pytania świeczki kokosowej.
Skąd czerpie wiedzę, gdzie się uczę z jakich źródeł korzystam? To bym powiedział  tak bardzo
ogólnie, gdyż nie mam takiego jednego źródła, do którego ciągle wracam i tylko z niego korzystam.
Bo to jest  według mnie też takie częsty, nie chcę powiedzieć błąd, ale często spotyka się takie
troszkę  niezrozumienie  tematu,  jeżeli  ktoś  dopiero  zaczyna.  Nie  tylko  na  grafice,  ale  też  w
programowaniu czy w czymkolwiek innym. Jeżeli  porusza jakiś nowy temat,  to  szuka jednego
źródła, z którego czerpie wiedzę. Jeden kanał na YouTube, jedna strona, jeden kurs czy coś takiego,
ale według mnie to jest  nie tyle niemożliwe, co bardzo trudne,  żeby czerpać wiedzę z jednego
źródła. Jeżeli miałby podać jedno źródło, z którego korzystam, to byłoby to Google. Wyszukiwarka
po prostu, do której wpisuję pytania i odpowiada mi. Częstą bardzo fajne rzeczy. Więc to jest moje
najczęstsze źródło, jeżeli o to chodzi. Zazwyczaj, jeżeli szukam jakiejś informacji, to po prostu
wpisuję to pytanie najczęściej oczywiście po angielsku. I dostaję masę stron, które mają odpowiedź
na to pytanie, albo chociaż mnie nakierują w jakimś stopniu, czego dalej powinienem szukać, żeby
zrobić takie małe dochodzenie w tej sprawie. I dojść do tego, co faktycznie szukam, co faktycznie
chcę się dowiedzieć. I też według mnie mega istotne jest tutaj to, żeby konkretnie wyrażać to, co
chcesz akurat się dowiedzieć. Czyli weźmy tutaj za przykład jakąś stworzenie jakiejś gry, bo teraz
mamy to do jam, no to dlaczego nie. Ja nigdy, albo niezbyt często, raczej nigdy, nie szukam czegoś
takiego takich bardzo ogólnych zapytań jak na przykład jak stworzyć grę RPG w Blenderze, czy
Unity, czy w Unreal'u, czy jak stworzyć GTA. To jest bardziej coś w stylu jak przemieścić obiekt,
jak dodać rotację do obiektu, jak podmienić materiał. Takie bardzo specyficzne rzeczy. Czyli jeżeli
mam jakiś problem, to staram się go rozbić na poszczególne elementy i te poszczególne elementy
dopiero wyszukiwać, a nie wrzucać takiego jednego wielkiego zapytania, bo wtedy to się zakręcisz
i nigdy nie znajdziesz odpowiedzi na to. Zawsze duży problem rozbijam na te małe problemy i
staram się znajdować odpowiedzi do tych poszczególnych małych problemów. I tak też wiem, ile
mi jeszcze zostało tych problemów do przejścia, zanim będę miał dany jakiś moduł, daną sekcję
gry, czy projektu kończoną. Więc to z jednej strony pomaga w samym zdobywaniu informacji, ale z
drugiej strony też pomaga śledzić twój progres przy robieniu projektu, co też czasem motywuje.
Nawet zazwyczaj motywuje. Chyba, że się nie poruszasz do przodu, to wtedy nie motywuje i wtedy
trzeba znaczy, że rozbić to na jeszcze mniejsze rzeczy. No i oczywiście do tego Google'a jeszcze
może taki  nieoczywisty źródło  podam, którym jest  Twitter.  Bardzo często  teraz  przesiaduję  na
Twitterze, gdyż tam pojawiają się zawsze praktycznie wszystkie nowości, o których chcę wiedzieć.
Znalazłem, otoczyłem się tam ludźmi, obserwuję tam osoby, które siedzą w temacie, które podają
naprawdę fajne, wartościowe rzeczy. I jeżeli wychodzi jakaś nowa wersja programu, jeżeli pojawia
się jakiś nowy program, czy jakaś nowa funkcja w danym programie, to ja praktycznie od razu to
wiem wchodząc na Twittera i widząc co inni ludzie wrzucają. Więc tam cały czas siedzę. No i
oczywiście  do  tego  wielkiego  Tria,  najbardziej  najfajniejszych  stron  internetowych,  z  których
czerpię wiedzę, dodałbym oczywiście standardowo YouTube. Jeżeli chodzi o Blender'a, to jeżeli
miałbym wskazać  jeden kanał,  to  jest  to  kanał  oficjalny Blender'a,  czyli  po prostu nazywa się
ambitnie Blender. Nigdy by się nie spodziewał. Tam co tydzień jest prowadzona nowa transmisja na
żywo, która pokazuje jakie zmiany zaszły w Blender'a, że co tam się pojawiło nowego, co zostało
wyrzuconego, nad czym aktualnie pracują itd. Więc to jest naprawdę źródło informacji, tylko tutaj
na tym kanale Blender'owym nie takich konkretnych informacji, a bardziej takie ogólne, żeby się
obyć z  Blenderem.  Jak  codziennie  oglądasz  taką  transmisja  live,  to  nauczysz  już  interfejsu  na
pamięć praktycznie.

Enter:
Długie pytanie i też bardzo długa odpowiedź. Myślę, że tutaj nie ma jednej konkretnej jakby ścieżki
na odpowiedź. Drugie pytanie o Świeczki Kokosowej. Jeśli nie grafika, to jaki zawód byś wybrał?



PL Tutors:
Przyznam się, że faktycznie nigdy jakoś tak świadomie nie zastanawiałem się, w którym kierunku
innym, jeżeli nie grafika chciałbym iść. W sensie grafika to też jest takie dosyć ogólne stwierdzenie.
Ja zawsze jakby mały, mojej mamie mówiłem, że bardzo bym chciał jak dorosnę robić pik na kasie
w Lidlu, więc możliwe, że to... 

Enter:
Zawsze można spełnić marzenie.

PL Tutors:
No ja teraz pikam na kasie samoobsługowej, więc po części jestem już spełniony.

Enter:
No  racja,  racja.  Jaką  masz  ulubioną  grę  komputerową?  To  jest  trzecie  pytanie  o  Świeczki
Kokosowej.

PL Tutors:
Trzecie pytanie i znowu ciężkie się wylosowało. 

Enter:
A jaka ci się wyobraziła teraz?

PL Tutors:
Na pierwszy rzut wyobraziła mi się gra RimWorld. Nie jestem pewien, czy to jest moja ostateczna
odpowiedź, czy definitywnie, tak wybieram tą odpowiedź, ale raczej coś w klimatach RimWorld.
Jeżeli kojarzycie może futbol-manager, ale jeżeli miałbym wybierać taką jedną, jedną grę, w jaką
bym  chciał  grać,  to  chyba  byłby  to  RimWorld.  Pozwala  na  największą  taką  swobodę  w
podejmowaniu decyzji powiedzmy.

Enter:
A masz jakoś jeszcze grę, z którą byś mógł jakby kłócić się o tą pozycję najbardziej ulubionej?

PL Tutors:
No tak jak mówiłem, tutaj walczą głównie RimWorld, futbol-manager. I kiedyś bardzo dużo grałem
w Minecrafta, więc jeżeli patrzeć na całe moje życie, to może dodałbym tutaj do tej listy również
Minecrafta. To jest gra do, której zawsze się wraca. Ja grałem od pierwszych wersji praktycznie
publicznych, jeszcze przed tą oficjalną premierą w Alpie w Becie. I wtedy było super. Dopiero jak
wyszła oficjalna pełna wersja, to ja przestałem grać. Jak kupiłem Minecrafta, to przestałem grać. 

Enter:
Czwarte pytanie. Wymień trzy cechy dobrego artysty.

PL Tutors:
O i kurczę Świeczka, naprawdę ciężkie zadajesz do tej pytania. Trzy konkretne cechy. Myślę, że na
pierwszym miejscu, jeżeli to by miało być jakoś posortowane względem ważności, jest takie słowo
po polsku, względem tego jak to jest istotne faktycznie, to chyba bym wybrał może nie taka cecha,
ale umiejętność, umiejętność szukania wiedzy, szukania zdobywania wiedzy, wyszukiwania jej w
różnych źródłach, bo to jest według mnie niesamowicie istotne naprawdę. Bardzo często zdarzają
się osoby, które nawet nie próbują zdobyć wiedzy, tylko czekają aż ktoś przekaże im to wiedzę.
Czyli gdy nie pójdę na studia z grafiki załóżmy, to nie będę umiał robić grafiki. Jeżeli nie wezmę
udziału w kursie z programowania, to nie będę umiał programować. Trochę jest w tym prawdy, ale
według mnie  bardzo dużą  część  z  tego,  czy  nawet  większość,  możesz  się  nauczyć z  samemu.



Wyszukując tą wiedzę w internecie, tak jak wcześniej mówiłem o tym Google, o YouTubie. Tutaj to
jest według mnie dokładnie to samo. Ja sam coś takiego robiłem, ja sam podążałem tą ścieżką, więc
według  mnie  umiejętność  szukania  wiedzy  w  internecie,  umiejętność  szukania  zdobywania  tej
wiedzy  jest  bardzo  istotna.  Na  drugim  miejscu  myślę,  żebym  postawił  trochę  powiązane  z
pierwszym może samą chęć do zdobywania tej wiedzy. Bo często jest coś takiego, że osoby, które
chcą coś osiągnąć, które chcą stać się w czymś dobre, patrzą cały czas, są swoją uwagę, skupiają na
tym, co będzie na samym końcu, czyli jak fajnie będą się czuć, gdy ten projekt zostanie dowieziony,
czyli ale będzie fajnie, jak zrobię grę komputerową. Ale będzie fajnie, jak innym pokażę, jak można
w to pograć, ale będzie super, będę miał dużo pieniędzy, będę rozpoznawalny itd. Ale nie patrzą na
ten obszar, który dzieli ich jeszcze od osiągnięcia tego celu. Więc jeżeli tutaj nie będzie tej chęci do
zdobywania  wiedzy  podczas  szukania  tej  wiedzy,  to  bardzo  szybko  człowiek  zrezygnuje  i
motywacja bardzo szybko spadnie. Przez to nigdy nie osiągną tego celu. Ja bym to rozbił na te dwie
osobne sekcje, ale one bardzo mocno się ze sobą zazębiają. Że to jest, żeby faktycznie zdobywać tą
wiedzę i żeby chcieć zdobywać tą wiedzę. Żeby sam ten proces bawił, żeby sam ten proces był taki
wynikał po prostu z zainteresowania tematem. Będziesz sam siedział i eksperymentować. Żeby ci
się chciało po prostu rozkminiać, chciało się zastanawiać, chciało się testować różne nowe warianty
podejścia do danego tematu. I wtedy to jak najbardziej ma sens.

Enter:
Jeszcze tą trzecią cechę.

PL Tutors:
Tak. Trzecia cecha to według mnie jest wytrwałość. Jeżeli masz właśnie umiejętność wyszukiwania
wiedzy,  chcesz  zdobywać  tą  wiedzę,  to  później  trzeba  jakoś  to  ze  sobą  spiąć  tą  właśnie
wytrwałością  powiedziałbym.  Czyli  żeby  za  szybko  się  nie  poddać.  Bez  chęci  nie  będzie
wytrwałości to na pewno. Ale mając chęci również może nie być tej wytrwałości po miesiącu czy
dwóch miesiącach. Ja sam bardzo często polegam na tym. Nie, to jest złe sformułowanie. Bardzo
często to też mi sprawia problemy. Żeby wytrwałość czy motywację do rozwijania siebie w jakimś
kierunku czy do ciągnięcia projektu, powiedzmy pielęgnować, żeby cały czas to ciągnąć ze sobą.
Bo  często  jeżeli  plan  nas  samo dojście  do  jakiegoś  celu,  mówię  tutaj  o  stworzeniu  produktu,
jakiegoś projektu albo zostaną grafikiem, zostaną programistą zdobycia stanowiska. Jeżeli ten cel ci
się rozjedzie albo nie masz takiego nawet bardzo ogólnego planu, na to co chcesz po kolei zrobić,
żeby to osiągnąć, to bardzo często właśnie wychodzi coś takiego, że zapominasz dlaczego chcesz to
robić. Tak nieświadomie trochę zapominasz dlaczego chcesz to robić i co ciebie faktycznie w tym
wszystkim  interesowało.  Więc  możesz  mieć  samą  chęć  do  zdobywania  wiedzy,  możesz  mieć
umiejętność zdobywania wiedzy, ale po miesiącu dwóch, trzech może Ci się zwyczajnie znudzić. I
to wtedy praktycznie przekreśla możliwość rozwijania się w danym kierunku, jeżeli ci się to już nie
podoba po jakimś czasie.

Enter:
Bardzo konstruktywna odpowiedź, bardzo, bardzo mądrze mówisz. I przechodzimy do kolejnego
pytania. Piątego od Świeczki Kokosowej. Najciekawszy projekt w jakim brałeś udziału?

PL Tutors:
Tutaj  nie  mam  żadnych  wątpliwości,  może  niektórzy  się  domyślają,  może  niektórzy  się  nie
domyślają. Projekt, który według mnie jest najciekawszym, w jakim brałem w ogóle udział w całej
mojej  dotychczasowej karierze,  w cudzysłowie,  ale mam nadzieję,  że będziemy szli  w dobrym
kierunku. To jest oczywiście kanał na YouTubie, PL Tutors, który prowadzę. Tyle ludzi, ile tutaj
poznałem, tyle rzeczy, których się tutaj nauczyłem, to żaden inny projekt mi jeszcze nie dał. A
dodatkowo to jest mój projekt, w sensie praktycznie w całości sam go ogarniam. Oczywiście mamy
na serwerze naszym Discordowym moderację, która robi bardzo dobrą robotę, żeby serwer był w
miarę czysty, żeby przyjemnie się tam…



Enter:
Dziękuję, dziękuję.

PL Tutors:
O, dokładnie. No właśnie, jesteś oczywiście częścią tego całego projektu. Żeby na serwerze się miło
współpracowało, żeby można było tam zdobyć wiedzę itd. Więc są osoby, które oczywiście mi w
tym pomagają,  jednak powiedziałbym z 90% roboty robię sam. Przez co też ta motywacja jest
czasami bardzo niska, ale ogólnie jak tak się usiądzie i popatrzy do tyłu, co już się udało osiągnąć i
co jeszcze jest w planach, co jest  możliwe do osiągnięcia,  to powiedziałbym, że zdecydowanie
jestem dumny z tego, co udało się osiągnąć. I z tego względu to jest najfajniejszy, najciekawszy
projekt, w jakim brałem udział, gdyż to jest mój projekt, własny projekt. I rozwija się w bardzo
dobrym kierunku, oby teraz tylko przyspieszał.

Enter:
Przejdziemy do szóstego pytania. 2D czy 3D? 

PL Tutors:
3D.

Enter:
Świeczka Kokosowa szykuj się. Wszystko będzie w 3D. Nawet życie będzie w 3D. Zobaczysz.\

PL Tutors:
Dokładnie.

Enter:
A dlaczego 3D?

PL Tutors:
Bo 2D nie umiem.

Enter:
Czas na siódme pytanie. Co cię inspiruje podczas pracy twórczej?

PL Tutors:
Tutaj  może  troszkę  to  będzie  nawiązywać do  jednego z  poprzednich  pytań,  gdzie  mówiłem o
wytrwałości. Ale po całkiem długim czasie jak prowadzę ten kanał czy jak robię jakieś projekty
zauważyłem,  że  mnie również,  myślę jak większość  osób napędza  ten  właśnie  efekt  końcowy.
Zazwyczaj jak zaczynam jakiś projekt, zaczynam coś tworzyć, to myślę sobie jak będzie wyglądał
ten projekt, jak go zakończę i też jak będę się czuł, gdy zakończę ten projekt. I myślę, że to mnie
najbardziej zachęca do tworzenia tego projektu. Jednak też właśnie czasem może się przerodzić w
taką zbytnią pewność siebie i później nieprzyjmowanie krytyki do siebie po wypuszczeniu tego
projektu czy produktu. Więc tutaj jest bardzo taka cienka granica, jeżeli chodzi o to czy to jest
pozytywne czy negatywne.  Ale  jeżeli  to  jest  kontrolowane,  a  staram się,  żeby u mnie  to  było
kontrolowane, to bardzo według mnie to napędza do pracy nad tym projektem. Jak sobie rozpiszę
wszystko, zanim zacznę taki projekt zaplanuję i później po prostu chcę się to tworzyć. Te projekty,
które masz wszystkie w głowie, nie zawsze są tylko przyjemnymi rzeczami. W nich jest również
troszkę tych mniej przyjemnych rzeczy, przez które trzeba przejść.

Enter:
Ósme pytanie. Prawda czy fałsz? Trzecia w nocy to dobra pora na twórcze rozkminy?



PL Tutors:
Według mnie zdecydowanie fałsze. Ja o trzeciej w nocy to ja śpię, a nie jakoś rozkminiam. Ale, ale,
ale,  tutaj  jest  taka  gwiazdka,  żeby nie  było,  że od razu  to  przekreślam.  Ja  bardzo często,  gdy
zasypiam koło powiedzmy północy, około północy, tak mniej więcej zasypiam zazwyczaj, to wtedy
mam, włączają mi się takie rozkminy, tak jak napisałaś, więc przed pójściem spać mam bardzo
często rozkminy, ale te rozkminy często przeradzają się w sen. Czyli tak długo rozkminiam, że w
końcu aż się tym zmęczę i zaczynam spać. Ale to też ma swoje plusy, bo czasami przyśnij mi się
rozwiązanie  danego  problemu,  nad  którym  rozkminiałem.  Powiedziałbym,  że  trzecia  to  może
troszkę przesada, ale tak, przynajmniej dwie godziny wcześniej, to już może jest ok.

Enter:
Myślę, że tu też jest kwestia higieny snu i przygotowania swojego umysłu do takiego rozmyślania.
A teraz od odpowiesz na dziewiąte pytanie,  czyli  przedostatnie od Świeci Kokosowej. Jakie są
twoje  zainteresowania  poza  grafiką  komputerową?  Na  to  pytanie  odpowiedziałeś  już  trochę
wcześniej, ale tu możesz to jeszcze poszerzyć.

PL Tutors:
No,  dokładnie.  Wcześniej  wspominałem,  że  bardzo  interesuje  się  grafiką  komputerową,  game
dev'em, nowymi technologiami. I dlatego w tym siedzę i dlatego cały czas to wszystko tworzę tutaj.
I dzięki temu mam tą wytrwałość, o której też rozmawialiśmy wcześniej. Ale jak bym tak się miał,
kompletnie  odciąć,  zupełnie  od grafiki,  od komputerów, od tych takich spraw informatycznych
powiedzmy.

Enter:
Wyłączasz komputer i idziesz do lasu.

PL Tutors:
Dokładnie. To tutaj przyznam, żebym miał troszkę może problem, żeby znaleźć coś takiego, czym
faktycznie bardzo mocno się interesuje. Ale w wolnym czasie, niektórzy mogą to nazwać jakimś
masochizmem albo znęcaniem się nad sobą, ale w wolnym czasie lubię oglądać mecze polskiej
ekstra klasy w piłce nożnej. Szczególnie mecze Pogoni Szczecin. Ja pochodzę ze Szczecina, więc
lubię sobie to pooglądać. Kompletnie nie wiem, co się dzieje w reprezentacji Polski, w reprezentacji
innych krajów, jeżeli chodzi o piłkę nożną w innych jakichś dużych klubach, w lidze mistrzów, ale
nasza  polska  ekstra  klasa  jest  bardzo...  Może  nie  powiedziałbym przyjemna  do  oglądania,  ale
czerpię  pewną przyjemność z  oglądania meczy polskiej  ekstra  klasy.  Jest  to  naprawdę ciekawe
doświadczenie.

Enter:
I czas na ostatnie pytanie od Świeczki Kokosowej. Jaką radę dałbyś początkującemu grafikowi,
bazując na własnych doświadczeniach?

PL Tutors:
To też jedno z tych głębszych pytań, nad którymi trzeba się zastanowić mocniej. Ale myślę, że
jedną z takich najważniejszych rad, jeżeli ja w ogóle jestem, mam kwalifikację, żeby odpowiadać
na takie pytanie, żeby dawać rady. Myślę, że to by było coś w stylu na spokojnie. W sensie często
ludzie zadają... 

Enter:
Na spokojnie, team.



PL Tutors:
Dokładnie tak, nawiązanie, wing-wing, teraz nasz bot, discordowy powinien wysłać serduszko. Ale
chodzi  o  to,  że  bardzo  często  ludzie  zaczynając...  Tutaj  też  nie  mówię  tylko  o  grafice,  o
programowaniu,  o  różnych innych dziedzinach również,  zaczynając  daną,  interesować się  daną
dziedziną, w tym przypadku grafiką. Są mieć efekty bardzo szybko, przez co właśnie oglądają jakiś
poradnik w internecie,  jak stworzyć,  nie wiem, zamek, jak stworzyć rakietę.  Później  tworzą tą
rakietę i są niesamowicie dumni. Już umiem stworzyć rakietę, jestem niesamowity, ale to jest fajne i
przyjemne  i  szybko  mi  idzie.  Więc  później  zaczynają  tworzyć  po  takim  jednym  czy  dwóch
projektach  z  poradnika,  później  zaczynają  tworzyć  swój  własny  projekt.  Taki  kompletnie
wymyślony, całkowicie pochodzenia z ich głowy, tak? I dochodzą do wniosku, że w sumie to chyba
jednak nic nie umieją. I w ogóle ich umiejętności szorują pod nie i chyba nie powinni kontynuować
zabawy z grafiką komputerową, bo oni umieją zrobić rakietę,  ale nie  umieją zrobić,  nie  wiem,
wcześniej  wspomnianego  czołgu,  albo  planety,  albo  jakiegokolwiek  innego  przedmiotu,  które
otaczają nas tutaj każdego dnia. Więc to nie jest wyścig, może już to gdzieś słyszeliście, ale to nie
jest wyścig, to nie jest sprint, na spokojnie. O to chodzi, żeby nie zarzucać sobie celów, które są
zbyt ambitne. Ja jak sobie ustalam jakieś cele na przyszłość, to zazwyczaj staram się robić takie
cele, które wydaje mi się, że jestem w stanie osiągnąć i jeszcze tak zrzucam to troszkę niżej. Żebym
był przekonany, że jestem w stanie to osiągnąć, bo później po drodze pojawiają się rzeczy, których
wcześniej kompletnie nie przewidziałeś, przez co ten poziom trudności zdecydowanie wzrasta i coś,
co wydawało się bardzo łatwe. Praktyce okazuje się mega ciężkim zadaniem i bardzo często można
na  takich  pierdołach,  powiedzmy,  kompletnie  polec.  Więc  tak,  powiedziałbym,  że  chyba  na
spokojnie  ważne,  żeby  codziennie  troszeczkę,  troszeczkę  małymi  króczkami  poszerzać  swoją
wiedzę, a nie wrzucać od razu na głęboką wodę i stwierdzać, i stwierdzić po jakimś czasie, że
jednak się nic nie umie i to wszystko nie ma sensu.

Enter:
Ja też tak wtrącę, bo myślę, że początkująca osoba powinna też przesłuchać wywiad, może naład od
nowa i zrobić sobie notatki z tego, co tutaj mówisz, bo bardzo wiele wiedzy przekazujesz, bardzo
dobrej  wiedzy,  my tak przynajmniej  się  zdaję,  ja się  na grafice nie  znam, ale brzmi to  bardzo
przekonująco, to o czym opowiadasz.

PL Tutors:
Ok, to się cieszę, że komuś mogę pomóc tym, tą naszą rozmową, że ktoś może coś ciekawego z
tego wyciągnąć.

Enter:
Początkujący grafiku, rób notatki.

PL Tutors:
Dokładnie tak.

Enter:
I chodź na wykłady Tutorsa. Gdzie ty wykłady robisz?

PL Tutors:
Aktualnie  wykładam, znaczy,  wprowadzę zajęcia  na  Dolnośląskiej  Szkole Wyszej,  DSW to się
nazywa. Wprowadzę zajęcia z silników i technologii gier, tak mi się wydaje, że tak się nazywa mój
przedmiot, ale jakoś tak.

Enter:
Tak, że jakoś tak zapraszasz na swoje wykłady. Może więcej słuchaczy przyjdzie.



PL Tutors:
Oczywiście,  bardzo  zapraszam,  wszyscy  są  mile  widzenia.  Im  więcej  nas,  tym  lepiej,  tym
przyjemniejszy atmosfera.

Enter:
I to tyle pytań o Świeczki Kokosowej, tutaj z kilkoma wtrąceniami, ale myślę, że te rozszerzenia
tylko pomogły, a nie pogorszyły sytuację. Czas przejść do.. tutaj już pojedyncze pytania od jeszcze
dwóch osób. Jeden, tak półanonimowy, kazał się przedstawić jako Człowiek Warn. I on ma pytanie
takie humorystyczne, trochę nawet będzie kojarzyło się z czymś bardzo konkretnym. Więc tutaj dla
kinomaniaków jest tutaj wisienka na torcie: Jak to jest być Tutorsem? Dobrze?

PL Tutors:
No  ja  nie  powiedziałbym,  że  dobrze,  czy  niedobrze,  ale  nie  będę  tutaj  nigdzie  do  niczego
nawiązywał dalej, rozwinę swoją własną wypowiedź. Powiedziałbym, że czasem jest ciężko, jak
milion osób chce od ciebie coś i to chcą to teraz, ale ogólnie jest mega pozytywnie. Tak żeby się nie
rozgadywać za bardzo. Polecam. Fajnie jest być Tutorsem.

Enter:
I  ostatnie  pytanie  od  Evanor.  Mam  nadzieję,  że  nick  dobrze  przeczytałem.  Czy  pracujesz,
pracowałeś  w  jakimś  studiu,  chociaż  dorywczo?  I  czy  planujesz  podjąć  się  pracy  w  studiu
GameDev? Tutaj trochę już odpowiedziałeś na to pytanie, w poprzednich, ale proszę bardzo oddaję
ci głos.

PL Tutors:
Zgadza się już troszkę rozmawialiśmy o tym, ale tutaj moja odpowiedź będzie taka, że zaczynając
moją przygodę w ogóle z grafiką, chciałem zawsze pracować przy tworzeniu gier i taka też była
moja pierwsza praca. Tworzyłem gry w studiu, która się nazywa GamesUp. Małe studio, które w
sumie jeszcze nie wydało żadnej gry, ale tam zaczynałem. Ale po czasie zaczynam coraz bardziej
odchodzić od GameDev i aktualnie nie planuję wracać w stronę GameDev. Zainteresowały mnie też
te troszkę inne tematy, jeżeli tutaj o to chodzi, ale oczywiście zostaje przy graficy komputerowej,
przy  jakimś  tam  lekkim  programowaniu,  przy  3D,  przy  modelowaniu,  teksturowaniu  i  tych
tematach.  Nie  planuję  zbliżać  się  w  najbliższym  czasie  jakoś  konkretniej  do  GameDev’u
komercyjnie, tak zawodowo.

Enter:
I  tu  już  wyczerpuję  listę  naszych  pytań.  Dziękuję  bardzo  za  uczestnictwo,  wywiadzie,  za
odpowiedzenie na aż taką liczbę pytań, bo to jest jednak dużo i to ze wszystkim sobie dałeś radę. 

PL Tutors:
Dzięki  wielkie za podesłanie  wszystkich pytań,  było ich sporo.  Nie spodziewałem się  szczerze
mówiąc aż tyle. Miło było tutaj razem spędzić czas i porozmawiać o tych sprawach. Mam może
zaczniemy organizować tego typu rzeczy częściej? Nieco. Zobaczymy jak się przyjmie. Ja jestem
na tak.

Enter:
Ja jeszcze planuję w okresie trwania to jamu, zrobić kilka jeszcze innych prac na blogu, jakieś tam
zbiorcze na przykład wywiady i wywiad oczywiście tak, przy poprzedniej edycji, zrobić wywiad z
zwycięzcą.



PL Tutors:
Uuu, szykuje się ambitnie, więc zapraszamy na bloga, żeby się doedukować w tym temacie.

Enter:
No  to  było  na  dzisiaj  tyle,  dziękujemy  bardzo  za  wysłuchanie.  Ja  byłem  Enter,  ze  mną  był
PL Tutors. Dzięki wielkie za wspólne spędzenie czasu i do następnego. Cześć!

Tekst  wygenerowany  automatycznie.  Część  błędów  udało  się  przeredagować,
natomiast zostały wychwycone inne błędy, prosiłbym dać znać, abym miał szansę go
poprawić. Z góry dziękuję


