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Keckie watki w drodze do odzyskania Niepodleglosci.
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Poradnik Mistrza Gry

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach
Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Podejmując się roli Mistrza Gry, przyjmujesz
na siebie rolę równocześnie głównego narratora,
twórcy opowieści ale i scenarzystę, reżysera akcji
oraz aktorów. Brzmi skomplikowanie?
Niekoniecznie! Jeśli kiedykolwiek grałeś
w gry RPG, zapewne widziałeś na czym polega
mistrzowanie. Jeśli jednak jesteś zupełnie nowy
w dziedzinie gier RPG, to polecamy zapoznać się
z artykułem poruszającym wszystkie problemy
i zagadnienia, jakie mogą być dla Ciebie istotne, aby
przygotować i przeprowadzić ciekawą rozgrywkę:
Poradnik początkującego Mistrza Gry
https://gexe.pl/gry-rpg/art/2393,poradnik-poczatkujacego-mistrza-gry
Warto, aby każdy gracz stworzył sobie postać, jaką będzie się poruszał w przygotowanej przez Ciebie przygodzie. Gracz może stworzyć sobie tożsamość na początku sesji,
ale jeśli masz już jakiś konkretny plan, przygotować karty postaci wcześniej. Możesz
również skorzystać z naszych propozycji, które zamieściliśmy na końcu poradnika.   
Ciekawym urozmaiceniem będą przygotowane wcześniej rekwizyty, efekty dźwiękowe – ale pamiętaj, że nie są one konieczne. Większość gier RPG jest grami wyobraźni
i to od Ciebie zależy, jak stworzysz klimat dla graczy.
Choć w tematyce legionowej możesz wymyśleć własny scenariusz, możesz również
skorzystać z tego przygotowanego przez nas, który prezentujemy poniżej.

Przyszedł nam rozkaz...
Przedstaw graczom miejsce, gdzie się znajdujecie: nabrzeże Soły, osłonione od ciekawskich oczu, z dala
od zabudowy miasta. Jest noc. Zima. Mróz sprawia, że śnieg skrzypi pod stopami. Małe ognisko nie daje
wystarczająco dużo ciepła, aby każdy z obecnych się przy nim ogrzał, ale nie chcecie dorzucać drew do
ognia, aby nie zwrócić większej uwagi niepożądanych oczu. Kłęby pary wydobywają się z waszych ust
przy każdym oddechu. Dowódca po chwili ciszy spogląda na was przenikliwie ( możesz zawiesić na chwilę narrację i spojrzeć na każdego z uczestników) oraz unosi dłoń na znak absolutnej ciszy.
Podoficer Stefan Jura ps. Gniady:
Chłopcy, mieliście chwilę, aby odpocząć w Kętach po naszej ostatniej bitwie. Zebraliśmy się tu nieprzypadkowo. Każdy z waszych dowódców polecił mi was jako osoby godne zaufania, gdyż sprawa jest niesamowicie
delikatna i przede wszystkim – tajna! To od was zależą losy naszej kampanii i życie waszych towarzyszy.
Otrzymałem rozkazy od samego brygadiera Piłsudskiego – wywiad doniósł, że z Wiednia wyjeżdża jutro
wieczorem pociąg z bronią na front. Przechwycenie transportu jest dla nas niepowtarzalną okazją na doposażenie się i osłabienie okupanta. Nie muszę jednak wspominać jednak, że przyzwolenie Austro-Węgier
na powstanie legionów zobowiązuje nas do przeprowadzenia bezbłędnego sabotażu i upozorowania, że
to robota Moskali. Inaczej okupant rozwiąże nasze oddziały a dowódców pociągnie do odpowiedzialności.
Odrodzenie się wtedy wolnej Polski będzie oddalone o kolejne dekady. Słucham wasze pomysły na przeprowadzenie ataku…
Teraz jako mistrz gry, pozostając w klimacie dowódcy oddziału, możesz przeprowadzić burzę mózgów
na temat wykonania zadania. Staraj się naprowadzać graczy, jednocześnie wykazując wszystkie strategiczne problemy, jakie możecie spotkać po drodze. Pamiętaj, aby zachować wojskową dyscyplinę – nie
tylko pomoże Ci w prowadzeniu fabuły, ale również zachowa legionowy klimat.
Choć nie ma jednej drogi realizacji zadania, pamiętajcie o głównych założeniach:
- robota ma wyglądać jako działalność szpiegów rosyjskich
- uradzić w jaki sposób macie przejąć ładunek broni
- zdecydować, jak zatrzymać pociąg ale również jak później zatrzeć po sobie ślady
- jak schować przejęty ładunek tak, aby nie wzbudzać podejrzeń
- gdzie urządzić skrytkę na broń i jak ją tam przetransportować
W zależności od pomysłu możecie działać wspólnie, lub podzielić się na mniejsze grupy.
Poniżej prezentujemy kilka możliwych epizodów, jakie mogą pojawić się w grze:
1.
Hotel pod Czarnym Orłem
W hotelu tym odbywały się potańcówki i wieczorki muzyczne dla legionistów. Możliwe, że jest to miejsce
w którym przebywają potrzebne wam osoby. Nie tak łatwo jednak do nich dotrzeć. Po wejściu do środka
zauważacie, że kilku lokalnych młodzików patrzy na was spod łba. Jeden z nich, przekonany, że wśród
graczy jest jeden z absztyfikantów jego dziewczyny, rozpoczyna z wami bójkę.
Może ona być ciekawym przerywnikiem, który pokrzyżuje lub znacznie utrudni realizację planów grupy.
W zależności od powodzenia w walce, gracze mogą zyskać szacunek społeczności, który ułatwi im zdobycie celów, ale również mogą ulec ciężkiemu skaleczeniu, przez co cała ekipa wyląduje w lazarecie.
2.
Szpital u sióstr Zmartwychwstanek
Siostry przez czas pobytu legionów w Kętach prowadziły w swym klasztorze szpital, lecząc rannych w
bitwie jak i tych, którzy ulegli chorobie na miejscu. W związku z tym możecie tu trafić po bójce lub wypadku. Znajduje się tu również sporo materiałów opatrunkowych, lekarstw ale i osób związanych z pomocą legionistom. Po wejściu mijacie doktora Abrahama Silibigiera w zakrwawionym fartuchu. Siostra
Hieronima zszywa chłopaka z paskudnym rozcięciem łuku brwiowego. Siedząc w poczekalni poznajecie
zagrodnika Cześka, którego koń kopnął w żebra. Rolnik  był wozem po saletrę, którą wykorzystuje w
gospodarstwie – jest to okazja dla graczy, aby załatwić wóz lub materiały do wysadzenia pociągu.

3.
Mistrz Sędziwój i jego pracownia w stodole
W każdej miejscowości znajdzie się lokalny ekscentryk. W naszej lata temu pojawił się Mistrz Sędziwój,
który jest postacią inspirowaną Leonardem da Vinci i może być szczególnie przydatny, jeśli grupa obierze bardziej inżynieryjne metody wykonania misji. W zamian za pomoc Mistrz może żądać rozwiązania
zagadek:
Wypowiedz me imię a zginę – czym jestem? Ciszą.
Mama Kasi ma pięć córek. Jeśli imiona córek to kolejno Klara, Karolina, Klaudia i Kinga, to jak na imię będzie miała piąta córka? – Kasia
Ten, kto mnie tworzy, nie potrzebuje mnie kiedy to robi. Ten, kto mnie kupuje, nie kupuje mnie dla siebie.
Ten, kto mnie potrzebuje, wcale o tym nie wie. Czym jestem – Trumną.
Mistrz Sędziwój może doradzić w kwestiach inżynieryjnych, ale może również podpowiedzieć, w jaki
sposób wykonać materiał wybuchowy do wysadzenia pociągu, jeśli grupa wpadnie na taki plan:
1)
Gotujecie wodę destylowaną
2)
Rozpuszczacie w niej saletrę, aż się chce rozpuszczać
3)
Dodajecie sproszkowany węgiel i mieszacie wszystko dokładnie
4)
Dodajecie siarkę
5)
Zakuwacie w rurkach..i bum!
Oczywiście sam przepis nie wystarczy. Grupa musi zdobyć wszystkie składniki i odpowiednio przygotować materiały.
Oczywiście, ścieżek wykonania misji jest tyle, ile potencjalnych graczy. Pamiętajcie jednak o tym, aby
zrealizować główne założenia.
W przypadku braku powodzenia misji, warto uświadomić graczy, jak ich czyny wpłynęły na losy niepodległości Polski. Niestety, ich dowódcy zostali pojmani i poddani sądowi wojennemu, legiony rozwiązane
a względem Polaków rozpoczęły się daleko idące prześladowania, które na długie dekady zastopowały
walkę o niepodległość. W związku z tym, coraz więcej z nich porzucało język polski i kulturę, asymilując
się z Austriakami skutkiem czego po latach, gdy pojawiła się możliwość utworzenia Państwa Polskiego,
nie chcieli już oni własnego państwa. Ci, którzy do końca trwali w polskości, wypalali się pomału, trafiając
do więzień za nielegalną działalność.
W przypadku powodzenia misji, możesz na podsumowanie zorganizować spotkanie z dowódcami. Gracze, przekonani o załatwieniu sprawy i odwaleniu dobrej roboty, zapewne będą liczyć na nagrodę – tym
bardziej, że każdy z nich zapewne ma plany odniesienia osobistych korzyści na powodzeniu misji. Możesz
przedstawić im, ze po misji spotykacie się w jednym pokoju na strychu hotelu „Pod Czarnym Orłem”. W
środku panuje półmrok, ale nawet w nim dostrzegacie charakterystyczną sylwetkę brygadiera Piłsudskiego. Wasze przypuszczenia potwierdza rozbłysk żaru z fajki, którą zaciąga się co jakiś czas dowódca.
Panowie, jestem wam niezmiernie wdzięczny za wykonanie waszej misji. Dzięki niej znacznie przechyliliśmy
szalę fortuny na naszą stronę. Ojczyzna wam tego z pewnością nie zapomni. Niemniej, z racji, że była to misja
ściśle tajna nie możecie liczyć na żadne oficjalne podziękowania czy profity. Działanie musi pozostać utajnione, więc zobowiązuję was do milczenia na temat tego co tu zaszło. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze długa
droga. Wy jednak zasłużyliście na odpoczynek – na dole będzie na was czekał antałek piwa. Na mój koszt.
Czołem chłopaki!
Oczywiście, jeśli jesteście chętni na dalszą rozgrywkę, wówczas na koniec Piłsudski może przekazać wam
kolejną tajną misję, zadowolony z waszej doborowej kompanii.

Karty postaci

