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C ześć 😃! Witam serdecznie w magicznym świecie pro-
gramowania. Dziś chciałbym zaprosić cię na wy-

cieczkę po krainie PICO-8. Czytając ten artykuł, dowiesz 
się przede wszystkim:

 » czym jest PICO-8,
 » jakie możliwości oferuje PICO-8 w zakresie tworze-
nia własnych gier i aplikacji,

 » … że jest to idealne narzędzie do nauki programowania.

Zacznijmy od początku: czym w zasadzie jest PICO-8? 
Otóż PICO-8 to… konsola do gier. Zaraz, zaraz. Jak to? 
Przecież to pismo o programowaniu, a nie o grach… 
Spokojnie – do programowania przejdziemy za moment. 
Póki co należy zaznaczyć, iż PICO-8 nie jest taką sobie 
zwykłą konsolą jak Xbox, PlayStation czy Switch: jest to 
konsola fantastyczna. Słowo fantastyczna w poprzednim 
zdaniu oznacza: zmyślona. Albo: nieistniejąca. Rzecz 
w tym, że PICO-8 posiada prawie wszystko to, co mają 
inne konsole – parametry sprzętu (takie jak rozdziel-
czość wyświetlacza, czy ilość dostępnej pamięci), narzę-
dzia programistyczne, własny sklepik z grami, aktywną 
społeczność użytkowników – poza jednym drobnym 
szczegółem: nie istnieje w fizycznej postaci. W zamian za 
to dostajemy program, który można uruchomić na zwy-
kłym komputerze. Program ten, mówiąc bez ogródek, 
udaje konsolę PICO-8. Aplikacje, które udają prawdziwy 
sprzęt, nazywamy emulatorami, więc technicznie rzecz 
ujmując, PICO-8 (program) jest emulatorem sprzętu, bę-
dącego wytworem fantazji – stąd właśnie przydomek: 
konsola fantastyczna. No bo w sumie po co komu fi-
zyczny sprzęt… – zajmuje miejsce w pokoju i na dodatek 

się kurzy 😉. W każdym razie za pomocą wspomniane-
go programu możemy pobierać, uruchamiać i co naj-
ważniejsze – tworzyć własne gry i aplikacje. I tutaj do-
chodzimy do sedna sprawy. Otóż najwspanialszą cechą 
PICO-8 jest właśnie łatwość tworzenia. Wyobraź sobie, 
że uruchamiasz swoją domową konsolę i masz dostęp 
do narzędzi, za pomocą których możesz tworzyć własne 
gry. Testować je. Dzielić się nimi z przyjaciółmi! Niemoż-
liwe? W świecie PICO-8 jak najbardziej możliwe! Mam 
nadzieję, że jesteś zaintrygowany. Jeśli tak, to zapraszam 
do dalszej lektury, gdzie krok po kroku omówimy możli-
wości, jakie oferuje PICO-8.

POBRANIE I INSTALACJA
PICO-8 zbudował jeden człowiek: Joseph „Zep“ Whi-

te. Z racji tego, że jest to projekt komercyjny, korzysta-
nie z niego wiąże się z jednorazową opłatą w wysoko-
ści $14.99 (czyli około 60 zł). Zakupu można dokonać 
na stronie autora (https://www.lexaloffle.com/pico-8.php), 
płacąc za pośrednictwem karty kredytowej lub syste-
mu PayPal. W ramach zakupu otrzymujemy dożywotnią 
licencję na program PICO-8 (włączając w to przyszłe 
aktualizacje) we wszystkich dostępnych wersjach sys-
temowych (Windows, macOS, Linux oraz Raspberry Pi) 
oraz dostęp do indywidualnego konta na stronie auto-
ra, za którego pośrednictwem możemy dodawać własne 
aplikacje do sklepiku PICO-8 (więcej na ten temat w dal-
szej części artykułu).

Instalacja PICO-8 jest bardzo prosta (wystarczy uru-
chomić pobrany ze strony autora instalator, który załatwi 
wszystko za nas). Zdaję sobie jednak sprawę, że dla młod-
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Poznajemy PICO-8
PICO-8 to wyjątkowe narzędzie. Jeśli planujesz rozpocząć przygodę z programowaniem 
i nie wiesz, od czego zacząć, to PICO-8 jest idealnym wyborem. Proste i intuicyjne w ob-
słudze, nie wymagające skomplikowanej konfiguracji pozwoli ci cieszyć się widocznymi 
efektami działania twoich pierwszych programów już w przeciągu kilku minut. Zacieka-
wiony? Jeśli tak, to zapraszam do lektury tego artykułu! Czytając go, dowiesz się, jakie 
możliwości oferuje to intrygujące narzędzie i jak razem z nim rozpocząć naukę programo-
wania. Przy okazji poznasz wiele ciekawostek dotyczących PICO-8 i przekonasz się, jakie 
niesamowite gry oraz programy tworzą za jego pomocą ludzie na całym świecie.

https://www.lexaloffle.com/pico-8.php
https://programistajr.pl/typy-prenumeraty/
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