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Z niniejszego przewodnika dowiecie się wszystkiego o tym, jak zorganizować naprawdę 
niezapomniane „Spotkanie przy kominku”! 

 
1. Znalezienie odpowiedniego miejsca 
Jeśli wciąż próbujecie znaleźć idealne miejsce na zorganizowanie „Spotkania przy kominku”, możecie 
wziąć pod uwagę obiekty ogólnodostępne, otwarte dla gości, gdzie zmieści się większa liczba stołów i 
krzeseł, a przede wszystkim – posiadające niezawodne połączenie z Internetem. Są to podstawowe 
kryteria umożliwiające grę. Zalecamy wybór sal bądź budynków z większą liczbą gniazdek elektrycznych, 
aby uczestnicy spotkania mieli gdzie podłączyć swoje urządzenia. 
 
Przykładowe miejsca odpowiednie do zorganizowania „Spotkania przy kominku”: 

• szkolna świetlica, wystarczająco duże pomieszczenie na uczelni lub w klubie studenckim 
• centrum sportowo-rekreacyjne 
• kawiarnia 
• sklep z grami 
• sala konferencyjna w hotelu 
• księgarnia 

  
Miejscówka znaleziona! Co teraz? 
Skoro już znaleźliście odpowiednie miejsce, gdzie odbędzie się wasza impreza, warto dla pewności 
sprawdzić kilka rzeczy. 
Najpierw należy upewnić się, jakie obciążenia jest w stanie wytrzymać sieć elektryczna w wybranej przez 
was lokalizacji. Jeśli ktoś podłączy swojego laptopa i przeciąży sieć, może to na dłuższy czas zatrzymać 
przebieg imprezy bądź przedwcześnie ją zakończyć. Ponadto przydadzą się wam przedłużacze (listwy 
zasilające) i rozgałęźniki, które umożliwią dużej liczbie graczy podłączenie przyniesionych urządzeń. 
 
Inne uwagi 
Kolejna kwestia techniczna, której zapewnienie jest absolutnie konieczne, to router i szerokopasmowe 
połączenie z Internetem. Sieć bezprzewodowa oszczędzi wam sporo zamieszania i bieganiny z kablami 
sieciowymi, routerami i switchami. Jeśli nie jesteście w stanie udostępnić połączenia bezprzewodowego, 
musicie się upewnić, że wasz router ma wiele dostępnych portów. Możecie również zakupić switch do 48 
portów, co umożliwi dołączenie do zabawy kolejnym graczom!  
Sugerujemy zawczasu poinformować uczestników spotkania, czy mogą przyjść z urządzeniem 
obsługującym sieć bezprzewodową, czy też powinni przynieść kabel sieciowy. Dobrym pomysłem będzie 
sprawdzenie przed zaplanowaną datą imprezy, ile osób może się podłączyć do sieci lokalnej. Większość 
dostępnych na rynku routerów posiada ustawienia fabryczne określające maksymalną liczbę połączeń, 



ale można je skonfigurować tak, aby obsługiwały więcej urządzeń. Jeśli nie macie pewności co do 
przepustowości waszej sieci lub nie jesteście w stanie jej skonfigurować samodzielnie, przygotujcie 
rozgrywki tak, aby jednocześnie było podłączonych maksymalnie 10 graczy. Więcej szczegółowych 
informacji na ten temat znajdziecie w sekcji „Sprawdzenie sieci WiFi pod kątem ewentualnych 
problemów”. 
 
Kolejny ważny punkt to sprawdzenie dostępności miejsc siedzących i stołów. Możliwe, że wielu 
uczestników imprezy będzie grało na tabletach lub laptopach, bez potrzeby rozkładania sprzętu na stole, 
ale nawet oni z ulgą przyjmą możliwość odłożenia na chwilę swoich urządzeń przenośnych. Jeden stół o 
długości ok. 180 cm na dwóch graczy gwarantuje komfort gry. Jeśli nie będziecie w stanie zapewnić 
takich stołów, po prostu starajcie się mieć na względzie wygodę graczy i podejmijcie w tym kierunku 
wszystkie możliwe działania! 
 
Nie zaszkodzi również zaopatrzyć się w: 

 listę obecności, na której uczestnicy mogą zapisać nazwę swojego konta Battle.net oraz 
BattleTag; 

 informacje dot. nazwy sieci WiFi i hasła do niej umieszczone w widocznym i łatwo dostępnym 
miejscu; 

 aparat fotograficzny lub kamerę – zarejestrowanie przebiegu wydarzeń mających miejsce 
podczas waszego „Spotkania przy kominku” dla potomności (np. na potrzeby mediów 
społecznościowych, relacji i materiałów reklamowych) może zachęcić graczy do udziału w 
imprezach organizowanych przez was w przyszłości.  

 UWAGA: nie zapomnijcie umieścić w widocznym miejscu informacji o tym, że wydarzenie jest 
filmowane lub dokumentowane na zdjęciach. Mamy dla was gotowy wzór takiego ogłoszenia. 

 

2. Sprawdzenie sieci WiFi pod kątem ewentualnych problemów 
Zanim zgromadzicie w jednym pomieszczeniu liczną grupę zawodników chętnych do gry w Hearthstone, 
należy poświęcić kilka chwil, aby upewnić się, że wszystko pójdzie gładko, gdy przystąpią onido 
rozgrywek. Nie zaszkodzi sprawdzić kontrolnie, czy wszyscy połączyli się z tą samą siecią 
bezprzewodową, czy lokalna sieć WiFi ma wystarczającą przepustowość, a protokoły, które umożliwiają 
klientom Hearthstone komunikowanie się między sobą, nie zostały zablokowane. Dzięki temu zawodnicy 
pojawią się na swoich listach znajomych, w sekcji Pobliscy gracze, oraz otrzymają rewers kart 
„Przyjaciele przy kominku”. 
 
Aby funkcja Pobliscy gracze działała prawidłowo, muszą zostać spełnione dwa wymogi: 

1. lokalny router musi obsługiwać transfer UDP między graczami; 
2. gracze muszą być podłączeni do tej samej podsieci. 

 
Jak działa funkcja „Pobliscy gracze” 
Hearthstone wykorzystuje transfer UDP (ang. User Datagram Protocol), aby umożliwić komunikację 
między urządzeniami, na których uruchomiona jest gra. Dzięki temu gracze znajdujący się niedaleko 
pojawiają się u siebie nawzajem na liście znajomych, w sekcji Pobliscy gracze. Zdecydowana większość 
routerów korzysta z tego protokołu, a sam transfer UDP jest często stosowany do komunikacji P2P oraz 
gier. Administratorzy niektórych sieci (zwłaszcza w szkołach i innych zabezpieczonych lokalizacjach) 
wyłączają ten protokół. Jeśli transfer UDP jest wyłączony, funkcja „Pobliscy gracze” nie będzie działać. 
 
Sprawdzenie działania funkcji „Pobliscy gracze” 

http://eu.battle.net/hearthstone/static/images/fireside-gatherings/downloads/pl-pl/filming-notice.pdf


Wszystko, czego potrzebujecie, aby sprawdzić, czy funkcja „Pobliscy gracze” zadziała podczas waszego 
„Spotkania przy kominku”, to drugi gracz i dwa urządzenia, z których podłączycie się do lokalnej sieci 
bezprzewodowej i uruchomicie Hearthstone, a następnie spróbujecie rozegrać partię z wykorzystaniem 
funkcji „Pobliscy gracze”. Jeśli wasz partner pojawi się u was na liście znajomych w sekcji Pobliscy 
gracze, oznacza to, że jesteście podłączeni do tej samej podsieci i wszystko powinno pójść gładko 
podczas właściwej imprezy. 
 
Funkcja „Pobliscy gracze” nadal nie działa. Co robić? 
Jeżeli transfer UDP nie jest dostępny w wybranym przez was miejscu, nie oznacza to wcale, że trzeba się 
poddać! Można zwrócić się do lokalnego administratora, aby włączył transfer UDP na czas trwania 
imprezy. Można również utworzyć własny hotspot WiFi przy pomocy telefonu komórkowego lub 
dedykowanego urządzenia, ale należy uważać na opłaty związane z transmisją danych! W niektórych 
regionach są dostępne karty 3G, dzięki którym można obniżyć koszty. Ustanowienie własnego hotspotu 
umożliwi grę ograniczonej liczbie zawodników. Gracze podłączeni do jednego hotspotu będą 
najprawdopodobniej w tej samej podsieci, co z kolei umożliwi prawidłowe działanie funkcji Pobliscy 
gracze i zdobycie przez zawodników rewersu „Przyjaciele przy kominku”. 
 
Jeśli nie uda się wam uruchomić funkcji Pobliscy gracze, nie zniechęcajcie się! Wszystko się uda pod 
warunkiem, że zapewnicie zawodnikom połączenie z Internetem. Będą się oni wówczas mogli dodawać 
do znajomych i wyzywać na pojedynki. 
 
Zajrzyjcie również koniecznie do wątku poświęconego „Spotkaniom przy kominku” na oficjalnym forum. 
Znajdziecie tam masę przydatnych informacji – m.in. sekcję FAQ dotyczącą funkcji „Pobliscy gracze” oraz 
odblokowania rewersu „Przyjaciele przy kominku”. 
 

3. Promocja i reklama własnego „Spotkania przy kominku” 

Skoro jesteście już gotowi na to, by zorganizować prawdziwie niezapomniane „Spotkanie przy kominku”, 
czas sprawić, że gracze zainteresowani uczestnictwem w imprezie dowiedzą się, gdzie i kiedy się ona 
odbędzie!  
 
Po pierwsze i najważniejsze: powinniście się upewnić, że wiemy o waszym „Spotkaniu przy kominku”. 
Wszystkie szczegółowe informacje wysyłajcie na nasz adres e-mail: FiresideGatherings@blizzard.com. 
Zajrzyjcie również na stronę LiquidHearth (http://www.liquidhearth.com/gatherings/submit) i 
rozreklamujcie tam swoją imprezę. Wielu organizatorów z dużym powodzeniem tworzy strony 
wydarzenia w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter itp.), dzięki którym mogą przekazywać 
uczestnikom najnowsze wieści dotyczące imprezy i jej programu oraz ewentualnych zmian. Jest to 
również wspaniały sposób na stworzenie społeczności graczy, którzy będą się regularnie pojawiać na 
organizowanych przez was „Spotkaniach przy kominku” i nie tylko. 
 
Nie zapominajmy jednak o rzeczach bardziej przyziemnych! Warto zastanowić się nad wydrukowaniem 
ulotek, które będziecie mogli puścić w obieg w miejscu organizacji imprezy i okolicach. Jeśli dysponujecie 
wystarczającymi środkami, przydatne okażą się bez wątpienia wielkoformatowe plakaty lub banery, 
które przyciągną uwagę przechodniów. Taka strategia reklamowa może się okazać szczególnie cenna w 
przypadku, gdy organizujecie „Spotkanie przy kominku” w miejscu publicznym jak np. bar lub kawiarnia.  
 

4. Ciekawe pomysły na wydarzenia towarzyszące 

http://us.battle.net/hearthstone/en/forum/topic/12504781299
mailto:FiresideGatherings@blizzard.com


Uczestników imprezy mogą wprowadzić w odpowiedni nastrój okolicznościowe plakaty i dekoracje. Na 
jednym z ekranów możecie na przykład wyświetlać obraz trzaskającego wesoło ognia (w końcu nazwa 
zobowiązuje!). Odtwarzanie muzyki związanej tematycznie z Hearthstone i World of Warcraft również 
pomoże budować miłą atmosferę karczmy, do której strudzeni wędrowcy zaglądają, aby rozgrywać 
karciane pojedynki. Możecie nawet organizować wieczory kostiumowe, dzięki którym zachęcicie 
zawodników do przybywania w przebraniu fantasy lub stroju średniowiecznym. 

 

Jadło i napitki 
Doskonałym uzupełnieniem wieczoru okażą się bez wątpienia jadło i napitki – wszak potyczki w 
Hearthstone rozgrywane są w karczmie! Jeśli zorganizowane przez was „Spotkanie przy kominku” 
odbywa się w barze lub kawiarni, możecie poprosić właścicieli o przygotowanie okolicznościowych, 
inspirowanych grą potraw i napojów, które na ten jeden wieczór zostaną włączone do menu. Jeśli wasza 
impreza odbywa się w miejscu, gdzie jedzenie i napoje nie są zazwyczaj dostępne, możecie zorganizować 
poczęstunek lub poprosić graczy o przyniesienie ze sobą prowiantu i napojów i zorganizowanie 
składkowej uczty przy kominku. 

 
Główne punkty programu 
Skoro kwestie stricte organizacyjne są już za nami, czas zastanowić się nad samymi rozgrywkami.  
 
Spotkania z innymi graczami i poznawanie nowych przyjaciół to jeden z filarów „Spotkań przy kominku”. 
Proponujemy przygotowanie identyfikatorów oraz zapewnienie otwartej formy rozgrywek – tak aby 
goście mogli dołączyć do zabawy niezależnie od pory przybycia.  
 
Wspaniałym sposobem na zachęcenie uczestników imprezy do poznawania nowych osób jest 
poproszenie doświadczonych graczy o roztoczenie opieki nad nowicjuszami. Ponadto zorganizowanie np. 
specjalnego wieczoru dla nowicjuszy może sprawić, że gracze ci będą się lepiej czuli w towarzystwie 
weteranów. Również różnorodne turnieje (np. tematyczne, przeznaczone wyłącznie dla nowych graczy 
lub rozgrywane w formacie ograniczonym) mogą sprawić, że impreza będzie ciekawsza, a gracze 
nieposiadający jeszcze rozbudowanej kolekcji kart nie natrafią na przeszkody niemożliwe do pokonania. 
Aby bardziej zaangażować takich graczy w rozgrywki, możecie urządzić turnieje z wykorzystaniem 
jedynie podstawowego zestawu kart, czy też konkursy „weteran kontra rekrut” (w których „rekrut” 



będzie miał prawo poprosić o pomoc określoną liczbę razy w każdym starciu), lub też wprowadzić 
grupowanie zawodników pod względem poziomu doświadczenia albo miejsca zajmowanego w rankingu.  
 
Możecie także zorganizować rozgrywki w stylu ligowym i śledzić postępy każdego z zawodników na 
przestrzeni kilku „Spotkań przy kominku” w specjalnym rankingu, o miejsca w którym gracze będą 
rywalizować.  
 
Imprezy związane z grupowym oglądaniem transmisji z turniejów i wydarzeń e-sportowych 
Świetnym i sprawiającym masę frajdy patentem może być także zbieranie się, aby wspólnie oglądać 
relacje z rozgrywek w Hearthstone! Większość tego typu spotkań zbiega się w czasie z ważnymi 
wydarzeniami e-sportowymi (np. turniejami w Hearthstone) lub innymi dużymi imprezami (np. 
BlizzConem), ale możecie również obejrzeć grupowo nagrany wcześniej turniej lub nawet transmisję w 
wykonaniu popularnego streamera. 
 
Organizacja jest w takim przypadku bardzo łatwa: wystarczy upewnić się, że WiFi działa, a następnie po 
prostu podłączyć laptopa lub tablet do telewizora wyposażonego w odpowiednie gniazda (np. HDMI) i 
wyświetlać obraz z urządzenia przenośnego na dużym ekranie! Jeśli napotkacie na problemy z płynnym 
odtwarzaniem transmisji, spróbujcie zmniejszyć ustawienia jakości obrazu. Zalecamy z wyprzedzeniem 
sprawdzić dokładnie, czy kable są dostatecznie długie i czy wszystko działa jak należy, aby uniknąć 
niepotrzebnego stresu. 
 

  
Konkursy  
Konkursy są świetnym sposobem na zaangażowanie wszystkich uczestników w aktywny udział w 
imprezie. Dobrze jest oczywiście organizować konkursy otwarte na nowicjuszy, ale nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby zorganizowane przez was konkurencje były skierowane do jak najszerszej publiczności. 
Konkurs wiedzy o Hearthstone, naśladowanie okrzyków bojowych, szarady i inne gry, które nie 
wymagają dużej dozy doświadczenia, stanowią idealny wybór, gdy chcemy zachęcić do wspólnej zabawy 
graczy na wszystkich poziomach wtajemniczenia. Konkursy, które mogą spodobać się bardziej 
doświadczonym graczom, to np. wyścigi na Arenie, podczas których każdy zawodnik stara się w jak 
najkrótszym czasie wygrać jak największą liczbę pojedynków, albo wyzwania, które wymagają pokonania 
pewnej liczby uczestników imprezy z wykorzystaniem obłożonych ograniczeniami talii. Aby urozmaicić 
karciane zmagania, możecie pogrupować graczy w drużyny, które mają za zadanie wspólnie 
skompletować talię, a następnie stworzyć w określonym czasie stronnika dysponującego najwyższymi 
współczynnikami zdrowia i ataku. 

 

5. Organizacja turnieju 

http://i.imgur.com/T7vetuP.jpg


Organizacja rozgrywek turniejowych w ramach „Spotkania przy kominku” to świetny sposób, aby z 
jednej strony rozbudzić wśród graczy ducha współzawodnictwa, a z drugiej zintegrować uczestników 
imprezy. Istnieje wiele formuł organizacji turniejów, ale podstawy pozostają stosunkowo 
nieskomplikowane. 
 
Przede wszystkim należy zdecydować, z jakiej formuły będziecie korzystać podczas organizowanego 
przez was turnieju. Oto kilka najszerzej rozpowszechnionych formatów: 
 

System do jednego przegranego meczu – najprostsza i najszybsza formuła turniejowa. 
Zawodnicy mierzą się ze sobą w pierwszej rundzie, po której zwycięzcy przechodzą dalej, a 
przegrani zostają wyeliminowani z turnieju. Po każdym rozegranym meczu zwycięzca musi 
stawić czoła innemu zwycięzcy wyłonionemu podczas tej samej fazy rozgrywek – dzieje się tak, 
aż na scenie pozostanie tylko dwóch zawodników, którzy stają do ostatecznej rozgrywki. 
Minusem systemu gry do jednej przegranej jest to, że eliminacja zawodników następuje bardzo 
szybko, co z kolei może sprawić, że wyeliminowani gracze stracą zainteresowanie imprezą. Dużą 
rolę odgrywa tu również ślepy traf – zwłaszcza jeśli zawodnik już na początku turnieju trafi na 
wyjątkowo trudnego przeciwnika. 
System do dwóch przegranych meczów – formuła bardzo podobna w swoich założeniach do 
systemu pojedynczej eliminacji. Różnica polega na tym, że mamy dwie drabinki: jedną dla 
zwycięzców i drugą, zwaną „drabinką pocieszenia”. Gdy gracz przegrywa starcie w drabince 
zwycięzców, nie zostaje wyeliminowany z turnieju, a spada do drabinki pocieszenia i otrzymuje 
jeszcze jedną szansę, aby pozostać w rozgrywkach, stając w szranki z innym zawodnikiem, który 
również przegrał swój pierwszy mecz. Ostatecznie stają naprzeciw siebie dwaj najlepsi gracze 
wyłonieni z obu drabinek. Wadą systemu gry do dwóch przegranych jest to, że rozgrywane w tej 
formie turnieje mogą być skomplikowane i czasochłonne, a także wymagają większej liczby 
uczestników, aby mogły zostać uznane za udane. 
System kołowy – w turniejach rozgrywanych zgodnie z tą formułą gracze nie odpadają z 
turnieju, nawet jeśli przegrają. Każdy zawodnik rozgrywa po jednej partii ze wszystkimi 
pozostałymi uczestnikami turnieju, a organizatorzy śledzą wyniki tych zmagań. Po rozegraniu 
wszystkich meczów zwycięzcą zostaje gracz mogący się poszczycić największą liczbą wygranych 
potyczek. Formuła ta sprawdza się doskonale, kiedy mamy do czynienia z mniejszą liczbą 
zawodników, ponieważ umożliwia wszystkim pełny udział w całości rozgrywek. Minusem 
systemu kołowego jest konieczność nieprzerwanego śledzenia wyników wszystkich graczy, co 
może się okazać czasochłonne, a ponadto mniej emocjonujące dla publiczności i samych 
zawodników ze względu na brak meczu finałowego. 

 
Istnieje jeszcze wiele innych formuł turniejowych obok tych opisanych powyżej, ale te, o których mowa 
w niniejszym poradniku, są zdecydowanie najpopularniejsze. Zachęcamy was do zapoznania się z 
różnorodnymi formatami turniejów i wyboru stylu rozgrywek, który będzie najlepiej odpowiadać waszej 
lokalnej społeczności Hearthstone oraz pasować do konkretnego „Spotkania przy kominku”. 
 
Kolejnym krokiem po dokonaniu wyboru formuły turnieju, którą chcecie zastosować w czasie 
organizowanego przez was „Spotkania przy kominku”, jest stworzenie drabinek turniejowych. Istnieje 
wiele dostępnych aplikacji i narzędzi, które mogą pomóc wam z tym zadaniem, jak również sprawią, że 
śledzenie wyników podczas samego turnieju będzie stosunkowo bezbolesne. Po dokonaniu wyboru 
drabinek można rozstawić zawodników, którzy zadeklarowali udział w rozgrywkach bądź się do nich 
zakwalifikowali. Proces ten może być bardzo prosty (losowanie numerów) lub przyznawanie miejsc na 
drabince według kolejności zgłoszeń. 



 
Jeśli organizujecie turniej z zastosowaniem systemu eliminacji graczy i nie jesteście w stanie zamknąć 
drabinki, ponieważ liczba zawodników jest nieparzysta, nie martwcie się! Gracz bez przeciwnika może 
automatycznie awansować do kolejnej fazy rozgrywek, aby zmierzyć się tam ze zwycięzcą innego starcia, 
wyłonionym w poprzednim etapie gry. Jeśli w organizowanym przez was turnieju chce wziąć udział 
bardzo liczna grupa graczy, możecie zdecydować się na podział rozgrywek na kilka rozgrywanych 
jednocześnie turniejów z mniej licznymi drabinkami. Następnie zwycięzcy każdego z takich turniejów 
mogliby się ze sobą zmierzyć w wielkim finale! 
 

6. Dzielenie się radością ze światem 
Koniecznie udokumentujcie swoje „Spotkanie przy kominku” i podzielcie się z nami zdjęciami (lub 

materiałami wideo) z imprezy. Możecie je przesyłać na adres: FiresideGatherings@blizzard.com). 

Pamiętajcie, że jeśli rejestrujecie przebieg imprezy w formie zdjęć lub filmów, należy w widocznym 

miejscu umieścić informację o tym. Ponadto jeśli zamierzacie opublikować relację z waszego „Spotkania 

przy kominku” w Internecie, będziemy niezmiernie wdzięczni za podesłanie nam odnośnika!  

Przesyłając do nas zdjęcia oraz materiały wideo, koniecznie dołączcie do nich następujące informacje: 

 kiedy odbyła się impreza; 

 nazwa i adres miejsca, w którym odbyła się impreza (a przynajmniej miasto, województwo i 

kraj); 

 pod jaką nazwą odbyła się impreza (jeśli wasze „Spotkanie przy kominku” odbywało się pod 

konkretnym hasłem); 

 krótki opis imprezy, w tym wydarzeń towarzyszących, turniejów, konkursów itp.; 

 odnośnik do relacji z imprezy, jeśli zamieściliście takową w sieci; 

 odnośnik do strony poświęconej imprezie (np. na Facebooku lub Twitterze), jeśli promowaliście 

ją w sieci; 

 koniecznie wspomnijcie o wszystkich szczególnie ciekawych i emocjonujących momentach 

imprezy! 

Relacja z waszego „Spotkania przy kominku” może pojawić się na naszym blogu, więc chcemy podać 

wszystkie ważne informacje bez niepotrzebnych przekłamań. 

Przypominamy raz jeszcze: nie zapomnijcie umieścić w widocznym miejscu informacji o tym, że 

wydarzenie jest filmowane lub dokumentowane na zdjęciach.  

Nasz oficjalny hashtag to #FiresideGatherings. Czekamy na wasze tweety! 
 
Mamy nadzieję, że wykorzystacie nasze wskazówki dotyczące organizacji własnej imprezy spod znaku 
Hearthstone, i że wasze „Spotkanie przy kominku” będzie naprawdę niezapomnianym wydarzeniem! 
Zawarte w niniejszym poradniku sugestie to zaledwie namiastka tego, czym może się stać takie 
spotkanie entuzjastów naszej ulubionej karcianki – macie więc szerokie pole do wykazania się 
wyobraźnią i kreatywnością! 
 

mailto:FiresideGatherings@blizzard.com


Bawcie się wyśmienicie, grając w Hearthstone: Heroes of Warcraft, i przy okazji poznawajcie nowych 
przyjaciół! 
 
 


