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Wprowadzenie dla Graczy 

akopianina zabierze Badaczy Tajemnic w 

świat krakowskiej (i nie tylko) bohemy lat 

dwudziestych. Świat, w którym okultyzm 

przenika się ze sztuką, a narkotyki i alkohol są 

nieodłącznym źródłem inspiracji. Przy odrobinie 

szczęścia Badacze będą mieli okazję poznać 

jednego z największych ekscentryków epoki - 

Stanisława Ignacego Witkiewicza, zwanego 

Witkacym i odwiedzić jego "firmę portretową" w 

Zakopanem. 

Granie w realnym okresie historycznym, wśród 

autentycznych postaci, może być ciekawym 

wyzwaniem, ale również utrudnieniem w sytuacji 

gdy poszczególni gracze i strażnik dysponują inną 

wiedzą na temat epoki. Dlatego autor sugeruje, by 

zawsze pamiętać, że ostatecznym celem jest dobra 

zabawa wszystkich graczy!  

PRZYKŁADOWE POSTACIE 

Przynajmniej część postaci Graczy powinna być 

powiązana z krakowskim światem sztuki. Same 

postacie są natomiast dowolne i Gracze mogą je 

stworzyć według własnego upodobania. 

Przykłady postaci: 

 Mecenas sztuki wspierający finansowo 

młodych artystów, 

 Marszand żyjący z handlu dziełami sztuki, 

 Młoda malarka, obracająca się wśród bohemy, 

 Dziennikarz specjalizujący się w sztuce, 

 Kustosz muzeum bądź galerii, 

 Fałszerz dzieł sztuki, znający środowisko 

artystyczne 

Wprowadzenie dla Strażnika 

cenariusz osadzony jest w konkretnym czasie 

(październik 1928) i miejscu (Kraków i 

Zakopane) i z racji na nawiązania do realnie 

istniejących miejsc i postaci, przeniesienie historii 

nie jest możliwe.  

STRESZCZENIE DLA STRAŻNIKA 

Przygoda rozpoczyna się w Krakowie i zakłada, że 

postacie graczy są powiązane ze światem sztuki i 

krakowską bohemą. Gracze wpadają na trop 

zagadkowych śmierci malarzy, którzy przed 

śmiercią malowali obrazy nawiązujące do 

wydarzeń, które dopiero będą miały miejsce. Ślad 

prowadzi do Zakopanego, miejsca gdzie lokalna 

kultura miesza się z wpływami napływowych 

ekscentryków. Ostatecznie przygoda poprowadzi 

Badaczy tatrzańskimi szlakami do jednej z górskich 

jaskiń, zamieszkiwanej od setek lat przez 

tajemniczą Istotę. Finał przygody zależy w dużej 

mierze od decyzji Graczy, jednak jedno jest pewne - 

żaden z nich nie wyjdzie z niej bez szwanku na 

umyśle, a być może i na ciele. 

MATERIAŁY 

W dalszej części scenariusza znajdują się materiały i 

informacje pomocne w prowadzeniu przygody. 

Autor zachęca jednak Strażników do 

samodzielnego zdobywania wiedzy na temat epoki 

i postaci, z którymi zetknąć się mogą Badacze. 

Jednocześnie ostrzega też, by znać umiar - 

doświadczenie podpowiada, że zawsze będzie 

jeszcze jeden artykuł i jeszcze jedna strona w 

Internecie do przeczytania. Jak zawsze, 

sugerowany jest zdrowy rozsądek, tak by 

przygotowanie do sesji nie zamieniło się w pisanie 

monografii. 

Gazety 

Istotną rolę w przygodzie odgrywają autentyczne 

wydania z „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”, 

zamieszczone w dalszej części scenariusza. Gracze 

nie powinni być tego świadomi - Strażnik powinien 

uzasadnić użycie autentycznych wydań jedynie 

lepszym "wczuciem się" w przedstawiany świat. 

Scenariusz zakłada, że z czasem Gracze (a wraz z 

nimi Badacze) odkryją powiązania pomiędzy 

napotkanymi przez Badaczy obrazami, a 

wiadomościami z gazet. 

Z 

S 
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Polecane lektury 

 (koniecznie) "Mit polskiego satanizmu. 

Czesław Czyński – proces, którego nie było" 

Zbigniew Łagosz (dostępny on-line) 

 Stanisław Ignacy Witkiewicz "Narkotyki" 

 Tadeusz Dołęga-Mostowicz "Kariera Nikodema 

Dyzmy" 

 Obszerny zbiór anegdot o Witkacym: 

http://www.witkacologia.eu/Witkacy%20w%2

0anegdocie/anegdoty.html 

 Regulamin Firmy Portretowej Witkacego: 

http://www.witkacy.hg.pl/firma/firma.htm 

  "Demonizm zakopanego" artykuł Witkacego, 

niestety autorowi scenariusza nie udało się do 

niego dotrzeć, w sieci dostępny jest jedynie 

opis: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Demonizm_Zako

panego 

 https://culture.pl/pl/artykul/zakopianina-

narkotyk-specyficznie-polski 

KONSTRUKCJA SCENARIUSZA 

Scenariusz składa się  z trzech części 

Część 1 - Kraków 

Ta część scenariusza jest mocno liniowa. Jej celem 

jest wprowadzenie Badaczy do przygody oraz 

zawiązanie akcji. 

Gracze poznają świat krakowskich artystów – 

najpierw na eleganckim przyjęciu, a następnie 

odwiedzając mieszkania ubogich malarzy. 

Zdarzenia poboczne zależą od historii Badaczy, tu 

mają największą szansę wykorzystać tło postaci i 

otaczających ją bohaterów niezależnych. 

Część 2 - Zakopane 

Po przyjeździe do Zakopanego Badacze mogą 

podążać kilkoma tropami, w zależności od 

informacji, które udało im się zebrać w Krakowie 

oraz posiadanych kontaktów. Poszczególne 

miejsca, wydarzenia i postaci są ze sobą 

powiązane, tak by umożliwić Badaczom przejście 

do Finału. 

Część 3 - Tatry 

Bohaterowie wyruszają na spotkanie Istoty. 

Ponownie scenariusz staje się liniowy i składa się z 

wyprawy do jaskini (przerywanej 

niespodziewanymi trudnościami) oraz ze spotkania 

z Istotą.  

To finał przygody, w którym Badacze podejmą 

decyzje, które przełożą się na resztę ich życia.  

Preludium 

HISTORIA 

d setek lat w tatrzańskiej jaskini spała 

Istota. Obudzona podczas trzęsienie ziemi 

w 1662, zaczęła stopniowa przyzywać do 

siebie mieszkańców Zakopanego. To właśnie o jej 

wpływie pisał Witkacy w artykule "Demonizm 

Zakopanego". Przez długie lata jedynie nieliczni 

górale i tatrzańscy zbójcy trafiali do jaskini istoty, 

ale wraz z popularyzacją Tatr i Zakopanego, Istota 

wyczuła ludzi o innej wrażliwości - artystów, 

intelektualistów. Zaczęła ściągać ich do siebie. 

W 1880 roku do jaskini istoty trafił Julian 

Ochorowicz, szukający w Tatrach śladów ludzi 

prehistorycznych. Dzięki kontaktowi z Istotą 

Ochorowicz rozwinął swoją wiedzę 

parapsychologiczną, zdolności hipnotyzerskie itp. 

Stanisław Witkiewicz (ojciec Witkacego) opisał 

wycieczkę Ochorowicza w swoim utworze "Na 

przełęczy". Ci, którym udało się wrócić z jaskini 

Istoty, przynosili płyn przypominający mleko 

wapienne, zawiesinę występującą w tatrzańskich 

jaskiniach. W zamian Istota oczekiwała hołdów 

(malunków, pieśni) lub darów, również z ludzkiego 

życia.  

Franciszek Okuniewski trafił do jaskini Istoty na 

początku lat dwudziestych, gdy był wciąż artystą 

niskiej klasy. Ostatecznie porzucił sztukę i dorobił 

się dzięki wykorzystaniu Jaskiniowego Mleka do 

przewidywania przyszłości. Z czasem potrzebował 

go coraz więcej i w coraz mocniejszych dawkach, a 

Istota oczekiwała od niego coraz więcej darów, w 

tym ofiar z ludzi. Dlatego zdecydował się na 

O 

http://www.witkacologia.eu/Witkacy%20w%20anegdocie/anegdoty.html
http://www.witkacologia.eu/Witkacy%20w%20anegdocie/anegdoty.html
http://www.witkacy.hg.pl/firma/firma.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demonizm_Zakopanego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demonizm_Zakopanego
https://culture.pl/pl/artykul/zakopianina-narkotyk-specyficznie-polski
https://culture.pl/pl/artykul/zakopianina-narkotyk-specyficznie-polski
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wykorzystanie młodych artystów, którym podawał 

Jaskiniowe Mleko, by służyli mu jako medium. 

OSTATNIE WYDARZENIA 

Franciszek Okuniewski od lat wykorzystywał 

młodych, nieznanych twórców, aby pod wpływem 

Jaskiniowego Mleka przepowiadali mu przyszłość. 

W ostatnim czasie miał jednak coraz większe 

problemy z ich pozyskiwaniem i zdecydował się na 

bardziej intensywne wykorzystanie obecnych ofiar. 

W zamian opłacał ich utrzymanie i obiecywał 

wypromowanie ich dzieła. 

Niestety wrażliwe umysły nie wytrzymały 

zwiększonych dawek Mleka oraz wywoływanego 

przez nie kontaktu z Istotą. Tadeusz Cybis oraz 

Eugeniusz Gasiński popełnili samobójstwo. Jak na 

razie nikt jeszcze nie odkrył ich zwłok, ta wątpliwa 

przyjemność czeka dopiero na Badaczy Tajemnic. 

Również Okuniewski nie jest jeszcze świadomy, że 

śmierć młodych malarzy, może odkryć jego udział 

oraz doprowadzić do ujawnienia Istoty. 

Część 1 – Kraków 

WPROWADZENIE 

adacze Tajemnic spotykają się na przyjęciu u 

hrabiny Anny Jabłonowskiej z Sokolewskich, 

zbierającej wokół siebie artystów i 

mecenasów sztuki z Krakowa. Zaniepokojeni 

brakiem kontaktu z jednym ze znajomych malarzy, 

zaczynają prowadzić własne śledztwo, które 

naprowadzi ich na trop znacznie szerszej historii. 

Wskazówki dla Strażnika 

Pomimo że już w pierwszej scenie Badacze spotkają 

Franciszka Okuniewskiego, który już niedługo 

zostanie ich zaprzysięgłym wrogiem, początek 

przygody powinien być spokojny. Kraków powinien 

być "światem zwyczajnym", w którym Badacze 

czują się jak u siebie.  

W zależności od środowiska, z którego wywodzą się 

Badacze, Strażnik może odmalować kontrast 

pomiędzy światem bogatej arystokracji i 

mieszczaństwa, a życiem ubogich artystów, ledwo 

wiążących koniec z końcem w zapleśniałych 

suterenach i na przeciekających strychach.  

Ciekawym aspektem może być nawiązanie do 

tragicznych wydarzeń z 1923, kiedy 15 robotników 

zginęło w starciach z policją. 

PRZYJĘCIE 

Jest 5 października 1928 roku. Badacze tajemnic 

zaproszeni są na niewielkie przyjęcie u hrabiny 

Anny Jabłonowskiej z Sokolewskich. Hrabina, 

korzystając z bogatego spadku po zmarłym kilka lat 

temu mężu, stara się budować wizerunek 

mecenasa sztuki oraz jej znawcy. Przyjęcie odbywa 

się w mieszkaniu hrabiny, w okazałym mieszkaniu 

przy ulicy Gołębiej. Gdy Badacze pojawią się 

miejscu, w drzwiach powita ich Stanisław Milski, 

młody sekretarz hrabiny i zaprosi do środka. 

Goście mogą korzystać z kilku pokojów 

przestronnego, jasno oświetlonego mieszkania. W 

jednym z pokoi rozstawiono pokryte suknem stoliki 

do kart, w innym zimny bufet zastawiony 

przekąskami i napojami. W zależności od historii 

postaci, Badacze powinni znać przynajmniej część 

zgromadzonych osób - artystów i marszandów. 

Spotkania 

Podczas przyjęcia Bohaterowie powinno poznać: 

 Franciszka Okuniewskiego 

 Władysława Pamulę 

 Hrabinę Annę Jabłonowską 

Pozostałe spotkania są w gestii Strażnika 

Rozmowy, informacje 

 Pamula narzeka, że nie może się doczekać się 

obiecanego obrazu od Cybisa, nie miał z nim 

kontaktu, próbował go odwiedzić, ale malarz 

nie wpuścił go do mieszkania 

 Pamula narzeka, że wszyscy malarze malują na 

jedno kopyto - chodzi mu o podobieństwo 

pomiędzy sztuką Cybisa i Gasińskiego 

 Pamula wspomina jeszcze jednego malarza, 

Jerzego Krajewskiego - nie ma znaczenia dla 

fabuły 

B 
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 Badacze dowiadują się o istnieniu Franciszka 

Okuniewskiego 

 Polityka: 1-go października miał się zacząć 

sezon polityczny, ale ciągle nie wiadomo co z 

PPS, kongres partyjny został przesunięty na 1-

go listopada 

 Ukazała się książka "O dwóch takich co ukradli 

księżyc" 

 Do Krakowa przyjechał chór jugosłowiański 

Podsumowanie 

Celem sceny jest wprowadzenie Bohaterów z 

klimatem przygody oraz nakierowanie ich na ślad 

malarzy. 

MIESZKANIE TADEUSZA CYBISA 

Wprowadzenie 

W efekcie informacji zebranych podczas przyjęcia u 

hrabiny, Badacze powinni zdecydować się na 

odwiedziny u Tadeusza Cybisa. Jeśli tego nie zrobią, 

następnego dnia do jednego z nich zgłosi się Ignacy 

Fabisiak, dozorca w kamienicy ze skargą. Według 

Fabisiaka z mieszkania dobywa się smród, a z 

lokatorem nie ma kontaktu. Badacz, z którym 

skontaktuje się dozorca, jest jedynym znanym mu 

"cywilizowanym" kontaktem, a być może również 

częściowo finansuje mieszkanie (w przypadku jeśli 

Badacz jest mecenasem sztuki. 

Kamienica 

Cybis mieszka na poddaszu zapuszczonej 

kamienicy. Na korytarz wpuści badaczy stróż 

(Ignacy Fabisiak). Drzwi do mieszkania są 

zamknięte, żeby dostać się do środka trzeba je albo 

wyważyć, albo przejść po dachu z sąsiedniego 

mieszkania do okna dachowego. 

Mieszkanie 

W mieszkaniu panuje bałagan, walają się resztki 

jedzenia i puste butelki. Nieprzyjemny zapach czuć 

nawet na zewnątrz, a w środku z trudem udaje się 

wytrzymać dopóki nie otworzy się wszystkich 

okien. Mieszkanie składa się z jednego 

pomieszczenia będącego salonem, sypialnią i 

pracownią. Pierwszym co rzuca się w oczy są zwłoki 

malarza, który powiesił się na wystającym z sufitu 

haku.  

Przeszukując mieszkanie Badacze natrafią na: 

 Obrazy i szkice przedstawiające: 

 Płaczącego mężczyznę w skórzanej kurtce i 
czapce pilotce -> odwołanie do katastrofy 
samolotu z 30.09. 

 Płonących ludzi - obraz może przedstawiać 
piekło, ludzie w płomieniach, poskręcane 
twarze -> odwołanie do pożaru w Madrycie 
z 3.10. 

 Człowieka idącego boso przez śnieg, w 
zamieci -> bez odwołania 

 Płonącą maszynerię, buchający dym, 
kawałki metalu -> odwołanie do katastrofy 
kolejowej z 7.10. 

 Na odwrocie jednego z obrazów, wypisany 

fragment wiersza: 

Stoisz naprzeciw mych okien, 
Codziennie widzieć cię muszę, 
Zaglądasz z swej dali w mą izbę, 
A nieraz, zda mi się, w duszę. 

Zda mi się, że nieraz się pytasz, 
Skąpan w światłościach południa, 
Czy jeszcze jest coś w moim wnętrzu, 
Co drogę mi w słońce utrudnia. 

Jest to fragment wiersza "Rozmiłowała się ma 

dusza" Jana Kasprowicza 

 Udany (łatwy) test umiejętności Sztuka - 

Malarstwo pozwoli wskazać, że ostatnie dzieła 

Tadeusza Cybisa są zdecydowanie wyższej 

jakości niż jego wcześniejsza twórczość. Bez 

wątpienia jednak są to nadal jego obrazy. 

 Książkę Juliana Ochorowicza "Zjawiska 

Medyumiczne" 

 [po udanym teście spostrzegawczości] 

fragmenty fiolki z mlecznego szkła 

Zwłoki 

Jeśli któryś z Badaczy jest lekarzem, może określić 

że malarz nie żyje od około dwóch - trzech dni. 

Brak jest śladów przemocy, natomiast można 

zauważyć, że zmarły jest wychudzony i przed 

śmiercią nie prowadził zdrowego trybu życia. 
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MIESZKANIE EUGENIUSZA GASIŃSKIEGO 

Wprowadzenie 

Eugeniusz Gasiński był najbliższym przyjacielem 

Tadeusza Cybisa, Badacze najprawdopodobniej 

trafią więc do jego mieszkania już po odnalezieniu 

zwłok Cybisa. Na fakt znajomości (i podobieństwa 

ostatnich prac) zwróci uwagę Władysław Pamula 

podczas spotkania u hrabiny. Scenariusz zakłada 

też, że Badacze znają środowisko krakowskich 

malarzy i będą wiedzieli o powiązaniu obu 

artystów. 

Kamienica 

Podobnie jak Cybis, Gasiński mieszka w zniszczonej 

kamienicy, tyle że w suterenie, czyli zawilgoconym 

mieszkaniu poniżej poziomu ulicy. Drzwi do 

mieszkania może otworzyć stróż (ma klucz, 

wymagany test wiarygodności) lub Badacze mogą 

je sforsować (wyważając lub otwierając zamek 

wytrychem – Otwieranie zamków).  

Mieszkanie 

Podobnie jak w przypadku Cybisa, mieszkanie jest 

w nieładzie. Dodatkowo ze względu na panujący w 

mieszkaniu półmrok i wilgoć, Badacze mogą mieć 

wrażenie, jakby schodzili do grobu. Dopiero 

zapalenie świateł i odsłonięcie niewielkiego lufcika 

pozwoli na jego dokładne zbadanie. 

Eugeniusz Gasińki leży martwy w ubraniu na 

brudnym łóżku. Przy łóżku badacze znajdą pusty 

flakonik po morfinie oraz strzykawkę marki 

"Record".  

Przeszukując mieszkanie Badacze natrafią na: 

 Obrazy: 

 kłębiona woda, tryskająca, pieniąca się -> 
odwołanie do wybuchu wulkanu z 26.09. 

 Topiących się ludzi, próbujących uciekać z 
wody, fale zalewają ich wykrzywione 
twarze -> odwołanie do tornada w USA z 
4.10. 

 Sięgający nieba kamienny szczyt -> 
nawiązanie do Tatr 

 Na ścianie mieszkania wypisany jest fragment 

wiersza: 

Cóż, że z ginących strumień krwi popłynął? 
Wszak nie ma szczęścia tam, gdzie życie 
rośnie! 
Niech świat przepada, na to on, by zginął!... 

Jest to fragment wiersza "Wiatr halny" Jana 

Kasprowicza 

 Udany (łatwy) test umiejętności Sztuka - 

Malarstwo pozwoli wskazać, że ostatnie dzieła 

Eugeniusza Gasińskiego są zdecydowanie 

wyższej jakości niż jego wcześniejsza 

twórczość. Bez wątpienia jednak są to nadal 

jego obrazy. 

 [po udanym teście Spostrzegawczości] książkę 

Tadeusza Micińskiego "Nietota. Księga 

tajemna Tatr" 

 [po udanym teście Spostrzegawczości] 

fragmenty fiolki z mlecznego szkła 

Zwłoki 

Jeśli któryś z Badaczy jest lekarzem, może określić 

że malarz nie żyje od około doby. Ślady nakłuć są 

stosunkowo świeże, można podejrzewać, że malarz 

zaczął stosować morfinę niedawno. 

DALSZE ŚLEDZTWO 

Najprawdopodobniej po odkryciu zwłok obu 

malarzy Badacze będą chcieli zebrać więcej 

informacji na ich temat. Same ślady zebrane w 

mieszkaniach powinny skierować ich do 

Zakopanego, ale kolejne tropy powinny wzmocnić 

ten przekaz. Poniżej znajdują się odpowiedzi na 

najbardziej prawdopodobne kroki. 

Policja 

Jeśli Badacze wezwą policję to na miejsce przybędą 

policjanci z lokalnego posterunku - starszy 

przodownik Wiśniewski i posterunkowy Sielczak. 

Wezwany też zostanie lekarz, który potwierdzi 

zgon. 

Policja nie będzie prowadziła śledztwa, zakładając 

samobójstwo (Cybis) oraz zgon z powodu 

przedawkowania (Gasiński). 
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Inni artyści, znajomi 

Rozmawiając z otoczeniem obu malarzy, Badacze 

mogą zdobyć następujące informacje: 

 Tadeusz Cybis nagle spłacił część długów, 

prawdopodobnie udało mu się sprzedać 

dobrze obraz 

 Gasiński był niedawno w Zakopanem, od czasu 

powrotu zachowywał się dziwnie, unikał ludzi 

 Nic nie zapowiadało śmierci żadnego z nich, 

chociaż od niedawna obaj zaczęli zachowywać 

się inaczej 

 Nikt nie słyszał by Eugeniusz Gasiński zażywał 

morfinę 

Badacze mogą natrafić na: 

 Walentego Jarockiego 

 Jerzego Krajewskiego (o którym może 

wspomnieć Pamula u hrabiny) 

Prasa 

Jeśli wiadomość o śmierci malarzy przedostanie się 

do prasy, dziennikarze będą chcieli skontaktować 

się z Badaczami. Prasa nie jest jednak w stanie 

dostarczyć żadnych dodatkowych informacji. 

DOJAZD DO ZAKOPANEGO 

Scenariusz zakłada, że kolejnym krokiem Badaczy 

będzie udanie się do Zakopanego. Od 1889 roku 

prowadzi tam wygodna linia kolejowa. Wcześniej 

do Zakopanego górale wozili turystów konnymi 

furkami. 

Pociągi jadą przez Kalwarię, Suchą Beskidzką i 

Chabówkę.  

 2 pospieszne pociągi z Krakowa: o 3:15 jest w 

Zakopanem o 7:47, a drugi o 8:05 jest w 

Zakopanem o 12:40   

 Osobowy – od 13:30 do 20:00 

Pociąg powrotny:  

 Od 8:00 do 13:55 lub pospieszny – od 18:15 do 

22:30 

Alternatywą jest autobus z dworca przy placu 

Świętego Ducha. 

WYDARZENIA – NIEWYGODNA PRAWDA 

W pewnym momencie Badacze Tajemnic powinni 

zdać sobie sprawę, że obrazy malowane przez obu 

nieżyjących malarzy odnoszą się do wydarzeń, 

których nie mogli znać. 

Jeśli Badacze sami nie wpadną na ten pomysł, 

pomóc może test pomysłowości. 

Zdanie sobie sprawy z nadprzyrodzonego 

pochodzenia obrazów będzie kosztowało Badacza 

1/k6 Punktów Poczytalności. 

Lista wydarzeń: 

 26.09.1928 Wybuch wulkanu podwodnego 

 30.09.1928 Wypadek samolotu 

 3.10.1928 Pożar w Madrycie 

 4.10.1928 Tornado w USA 

 7.10.1928 Katastrofa kolejowa  

Część 2 – Zakopane 

WPROWADZENIE 

o najmniej liniowa część przygody. W 

zależności od zdobytych tropów i własnych 

przemyśleń, Badacze mogą zacząć śledztwo 

od różnych punktów. W ten czy inny sposób 

natrafią na ekscentrycznych artystów, okultystów, 

narkomanów oraz przesądnych górali. Ostatecznie 

zebrane ślady sprawią, że Badacze wyruszą w 

Tatry, w poszukiwaniu tajemniczej jaskini 

zamieszkanej przez Istotę. 

Wskazówki dla Strażnika 

Zmiana miasta zmienia też klimat - Strażnik 

powinien przedstawić Zakopane jako miejsce 

odrealnione, ciemne, w którym lokalna kultura 

miesza się z wpływami napływowych 

ekscentryków. Miasto w sezonie oblegane, teraz, 

jesienią, jest opuszczone i ponure. Z nieba siąpi 

deszcz lub deszcz ze śniegiem, a nieliczni 

przechodnie przemykają zawinięci w płaszcze i 

szaliki. 

T 
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Diagram Diagram zamieszczony poniżej obrazuje połączenia 

pomiędzy poszczególnymi postaciami i elementami 

scenariusza, opisanymi w dalszej części.

 

Rysunek 1 Elementy scenariusza - Zakopane



Zakopianina  
 

11 
 

ISTOTA A ZAKOPANE 

Od momentu przybycia do Zakopanego, Badacze-

Artyści będą pod wpływem Istoty, oddziałowującej 

na wszystkich twórców i artystów w okolicy. 

Każdej nocy Badacze śpiąc w Zakopanem mają 

szansę na utratę poczytalności, która zależy od 

wysokości ich umiejętności Sztuka: 

Sztuka Szansa Efekt 

<15% 0% - 

16-25% 10% 0/1 PP 

25-50% 25% 0/1k3 PP 

50-75% 35% 0/1k4 PP 

>75% 45% 1/1k4 PP 

Gracze nie powinni być świadomi zależności. 

Strażnik powinien uzasadnić utratę punktów 

poczuciem uniesienia, artystycznego napięcia, 

kłębiących się pomysłów itp. które oddziaływają na 

wrażliwą duszę artysty.  

MOTYWACJE BOHATERÓW 

W zależności od osobistych historii Badacze mogą 

mieć różne motywacje do wyruszenia do 

Zakopanego. Poniżej opisano kilka możliwości. 

Śmierć przyjaciół 

Tadeusz Cybis lub Eugeniusz Gasiński mogli być 

przyjaciółmi Badaczy. Przyczyny ich śmierci, wbrew 

temu co twierdzi policja, nie są jasne. Strażnik 

powinien położyć nacisk na fakt, że nic nie 

zapowiadało tak dramatycznego końca. Ktoś lub 

coś popchnęło ich do samobójstwa lub wręcz 

bezpośrednio za nią odpowiada. Ważnymi tropami 

będą spłacone długi i wyjazdy do Zakopanego 

Okultyzm 

Jeśli Badacze zajmują się (lub praktykują!) 

okultyzmem, to wyprawa do Zakopanego będzie 

dla nich szansą na poszerzenie wiedzy. Książki 

znalezione w mieszkaniach obu malarzy zasugerują 

ten trop. W razie potrzeby Strażnik powinien 

pomóc Badaczom w odkryciu powiązań obrazów z 

wydarzeniami z przyszłości. 

Sztuka 

Dla Badaczy-Artystów kusząca może być możliwość 

odkrycia źródła nagłego wybuchu talentu u obu 

malarzy. Ich ostatnie obrazy są zdecydowanie 

lepsze od wcześniejszej twórczości. Dodatkowo 

znalezienie resztek fiołki z mlecznego szkła, może 

sugerować, że obaj malarze odkryli kolejny 

wspomagacz, co nie byłoby niczym niezwykłym w 

świecie krakowskiej bohemy. 

BOHDAN FILIPOWSKI 

Wejście 

Krakowscy okultyści 

Do Bohdana Filipowskiego skieruje Badaczy każdy, 

kto miał kontakt z okultyzmem. Mogą sami 

posiadać taką wiedzę (wymagany będzie prosty 

test okultyzmu) bądź mogą podpytać kogoś w 

Krakowie. 

Witkacy 

Już w Zakopanem, Witkacy zasugeruje Badaczom 

kontakt z Filipowskim, szczególnie jeśli Badacze 

wykażą zainteresowanie okultyzmem i będą chcieli 

zrozumieć lepiej "demonizm zakopanego". 

List Kasprowicza 

W materiałach po Kasprowiczu, Badacze mogą 

znaleźć niewysłany list Kasprowicza do Bohdana 

Filipowskiego. 

Postać autentyczna 

W Warszawie lat 20. znany głównie z działalności 

okultystycznej. Był sekretarzem Czesława 

Czyńskiego słynnego okultysty i hipnotyzera. Był 

jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Studiów 

Ezoterycznych. Od 1926 mieszkał w Zakopanem 

gdzie zajmował się między innymi nauką tańca, 

jazdy konnej i taternictwa. Pomimo wyniszczenia 

spowodowanego uzależnieniem od morfiny, był 

aktywnym taternikiem oraz promotorem 

taternictwa. 

Bohdan Filipowski blisko przyjaźnił się z Witkacym, 

dla którego napisał rozdział poświęcony morfinie 
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do jego książki „Narkotyki”, gdyż sam Witkacy miał 

na nią uczulenie. 

Rola w historii 

Bohdan Filipowski wraz z Janem Kasprowiczem 

odkrył jaskinię Istoty. Obaj nawiązali z nią kontakt, 

przy czym Kasprowicz wykorzystał moc 

Jaskiniowego Mleka do wsparcia swojej twórczości, 

natomiast Filipowski liczył na nawiązanie kontaktu 

z   istotami pozaziemskimi. Nie zdradził tajemnicy 

nikomu z zakopiańskich okultystów, chociaż wie, że 

Istota nawiązuje z nimi kontakt. Pomimo 

postępującego szaleństwa zdaje sobie sprawę, po 

jak kruchym lodzie stąpa. Od dawna nie był w 

Jaskini, ze względu na stan fizyczny. 

Filipowski nie wie nic o działaniach Franciszka 

Okuniewskiego i nie zdaje sobie sprawy, że składa 

on Istocie ofiary z ludzi. 

Spotkanie 

Bohdan Filipowski nie przypomina sportowca i 

taternika, jakim jest w istocie. Ciało wyniszczone 

latami zażywania narkotyków, rozbiegane 

spojrzenie, drżące ręce. Jednak pod tą maską kryje 

się twardy i inteligentny człowiek. 

Prosty test okultyzmu pozwoli zauważyć, że na szyi 

nosi medalion z zakopiańską rozetą, będącą w 

istocie gwiazdę heksapentalną, starym symbolem 

magicznym. 

Informacje 

Filipowski jest jedną z centralnych postaci w 

prowadzonym przez Badaczy śledztwie. Uzyskane 

informacje nie powinny jednak bezpośrednio 

nakierować Badaczy na Istotę i jej jaskinię, a 

jedynie doprowadzić do kolejnych tropów. 

Istota 

Filipowski nie zdradzi Badaczom prawdy o Istocie, 

jednak może posługiwać się półsłówkami, 

szczególnie jeśli wśród Badaczy rozpozna znawców 

okultyzmu. Będzie nawiązywał do twórczości 

Witkacego (demonizm zakopanego, zakopianina) i 

faktu, że nigdzie indziej w Polsce artyści nie 

doznają takiego przełomu w swojej twórczości.  

Jeśli Badacze powołają się na znaleziony list Jana 

Kasprowicza, Filipowski będzie długo milczał, 

najwyraźniej zastanawiając się jak wiele może 

powiedzieć. Ostatecznie powie, że "Jeśli nie ma w 

was lęku ani rozumu, to jest inna metoda." i 

nakieruje Badaczy na "Orgię" dając do zrozumienia, 

że to jedyna droga do poznania prawdy, którą 

może im wskazać. 

Julian Ochorowicz 

Filipowski sam nie wspomni o Ochorowiczu, jednak 

jeśli Badacze spytają go o niego, to odeśle ich do 

Witkacego. Według okultysty, Witkacy może mieć 

różnego rodzaju pamiątki po Ochorowiczu, 

ponieważ ten przyjaźnił się z ojcem Witkacego 

(również Stanisławem). 

Martwi malarze 

Filipowski nie znał Cybisa ani Gasińskiego. Spytany 

o nich skieruje Badaczy do Witkacego, który zna 

wszystkich artystów, którzy przewinęli się przez 

Zakopane. Podobnie w przypadku pytania o 

narkotyk (fiolki z resztą białego płynu), który mogli 

zażywać. Witkacy jest ekspertem od wszelkich 

narkotyków, pisze nawet książkę na ten temat. 

Filipowski nie przyzna się, że miał kontakt z 

Jaskiniowym Mlekiem, chociaż udany test 

psychologii wskaże, że nie mówi Badaczom całej 

prawdy. 

Jędrzej Marusarz-Jarząbek i przewodnicy 

Filipowski był aktywnym taternikiem, jednak 

zdecydowanie nie wygląda na kogoś, kto mógłby 

służyć za tatrzańskiego przewodnika. Bez pytania 

poleci Badaczom Jędrzeja Marusarza-Jarząbka, 

słynnego przewodnika, który może doprowadzić 

Badaczy w każde miejsce w górach. 

Udany test Perswazji lub bezpośrednie powiązanie 

poprzez kręgi okultystyczne sprawi, że wspomni 

Badaczom o zaginionych przewodnikach. W ciągu 

ostatnich kilku miesięcy przynajmniej dwóch 

przewodników zaginęło w tajemniczych 

okolicznościach. Górale twierdzą że porwał ich 

diabeł, który pod postacią turysty zabrał ich w góry. 

Orgia 
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Filipowski może wprowadzić Badaczy w krąg 

zakopiańskich okultystów. Najprawdopodobniej nie 

powie tego wprost (a na pewno nie użyje słowa 

Orgia, używanego w scenariuszu), jednak cel jest 

jasny – jeśli Badacze chcą zrozumieć lepiej 

„demonizm zakopanego”, muszą doświadczyć go 

osobiście. 

Naturalnie Badacze muszą zdobyć zaufanie 

Filipowskiego, bądź mieć odpowiednie kontakty 

jeszcze z Krakowa, by zdecydował się ich zaprosić. 

JAN KASPROWICZ 

Wejście 

Na ślad Jana Kasprowicza mogą naprowadzić 

Badaczy wiersze znalezione w domach zmarłych 

malarzy.  

Postać autentyczna 

Jan Kasprowicz zmarł dwa lata wcześniej (1926) w 

Zakopanem. Przed śmiercią mieszkał w willi 

"Harenda" nabytej w 1923 roku od angielskiej 

malarki Winifred Cooper za pieniądze zarobione na 

tłumaczeniu Szekspira. 

Po jego śmierci domem opiekuje się Maria 

Kasprowiczowa, z domu Bunin, zwana przez 

wszystkich "Marusią". Jest Rosjanką i córką 

rosyjskiego generała. Większość księgozbioru 

zebranego przez poetę we Lwowie odesłała już do 

biblioteki w Poznaniu, jednak najbardziej osobiste 

dokumenty i materiały pozostały na miejscu. 

W willi "Harenda" 

Maria pozwoli Badaczom przejrzeć archiwum Jana 

Kasprowicza jeśli przedstawią jej przekonujące 

argumenty lub powiedzie im się test wmawiania. 

Alternatywą jest włamanie się do willi, co nie 

powinno stwarzać większych problemów. 

Udany test Korzystania z bibliotek pozwoli 

Badaczom na znalezienie kilku niewysłanych listów, 

spośród których jeden wydaje się być szczególnie 

interesujący. Jest to list do Bohdana Filipowskiego. 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ – 

„WITKACY” 

Strażniku 

Witkacy to postać tak barwna, że nie sposób w 

krótkim opisie w pełni go przedstawić. Zachęcam 

do zapoznania się z dostępnymi w sieci artykułami, 

tak by móc zaprezentować go Graczom jak 

najciekawiej. To właśnie od Witkacego wziął się 

pomysł na te przygodę. Warto by spotkanie z nim 

zapadło w pamięć zarówno Badaczom jak i 

graczom!  

Wejście 

Właściwie wszystkie tropy prowadzące do 

Zakopanego i powiązane ze sztuką, muszą prędzej 

czy później zaprowadzić Badaczy do Witkacego. To 

kluczowa postać zakopiańskiej bohemy, szczególnie 

poza "sezonem", czyli w okresie gdy Badacze 

trafiają na Podhale. Zna wszystkich lokalnych 

artystów, nawet jeśli większości nie szanuje, 

zresztą ze wzajemnością. 

Tadeusz Miciński 

Badacze mogą znaleźć egzemplarz jego książki u 

Eugeniusza Gasińskiego. Co prawda Miciński nie 

żyje już od wielu lat, jednak właśnie Witkacy był nie 

tylko jego przyjacielem, ale również był z nim 

spokrewniony. 

Julian Ochorowicz 

Badacze mogą znaleźć egzemplarz jego książki u 

Tadeusza Cybisa. Julian Ochorowicz, podobnie jak 

Miciński, nie żyje od lat, jednak znał się z ojcem 

Witkacego, który opisał go w swojej powieści. Na 

powiązanie pomiędzy Witkacym a Ochorowiczem, 

może również zwrócić uwagę Bohdan Filipowski. 

Bohdan Filipowski 

Bohdan Filipowski przyjaźni się z Witkacym i jeśli 

Bacze trafią najpierw do Filipowskiego, to może on 

zasugerować im spotkanie z Witkacym, który "Zna 

wszystkich, a wszyscy znają jego". 
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Spotkanie 

Witkacego najprościej znaleźć w willi "Tatry" przy 

ul. Chramcówki 21, gdzie mieszka oraz gdzie 

znajduje się jego słynna "Firma Portretowa". 

Można go też spotkać w restauracji "Przełęcz przy 

Krupówkach, zwanej powszechnie "U Karpa", od 

nazwiska właściciela Stanisława Karpowicza. Już 

pierwsze spotkanie powinno pokazać jakim 

ekscentrykiem jest Witkacy. 

W zależności od wizji Strażnika Witkacy może być 

szalonym błaznem lub pogrążonym w 

narkotycznym transie kokainistą. 

Kilka wspomnień Witolda Gombrowicza powinno 

oddać odpowiedni klimat: 

"Pierwsza moja wizyta u Witkacego: dzwonię, 

otwierają się drzwi, w ciemnym przedpokoju 

potworny karzeł rośnie – to Witkacy otworzył drzwi 

w kucki i z wolna się podnosił..."  

"Na spacerach w Zakopanem Witkacy "występował 

w otoczeniu swojego dworu, złożonego z 

rozmaitych literackich pokurczów od siedmiu 

boleści (gdyż szukał zawsze niższych od siebie, żeby 

im przewodzić i aby go uwielbiali). [...] Widok tej 

potężnej postaci, kroczącej po śniegu w gwiaździste 

noce górskie z tym swoim orszakiem niedojdów 

zasłuchanych i zapatrzonych, był naprawdę 

dramatyczny." 

Witkacy o sobie 

Tak więc stanowczo odpieram zarzuty co do 

nałogowego używania wyżej wymienionych 

preparatów, przyznając się do sporadycznego 

używania peyotlu i meskaliny, pierwszego wyrobu 

dr Rouhier, a drugiej fabrykacji wspaniałej firmy 

„Merck”. Również przeczę przy sposobności, 

jakobym oddawał się homoseksualizmowi, do 

którego czuję wstręt najwyższy; jakobym żył 

płciowo z moją syjamską kotką, Schyzią 

(Schizofrenią, Isottą, Sabiną, którą barǳo lubię, ale 

nic poza tym) i jakoby nierasowe zresztą kocięta z 

niej zroǳone były do mnie podobne; jakobym miał 

stragan portretowy na Wystawie Poznańskiej i robił 

ǳiesięciominutowe portrety po dwa złote (czego te 

dranie nie wymyślą!); jakobym był blagierem i 

rzucał się na kobiety przy lada sposobności; 

jakobym uwoǳił mężów żonom, choǳił we fraku 

(nigdy nie miałem fraka w ogóle) na Giewont, pisał 

sztuki sceniczne dla kawału, nabierał i kpił, i nie 

umiał rysować. Wszystko to są plotki wymyślone 

przez jakieś obskurne baby, kretynów i idiotów, a 

nade wszystko przez draniów chcących mi 

zaszkoǳić. Odpieram te znane mi plotki i z góry te 

wszystkie, które krążyć jeszcze o mnie w 

Zakopanem i jego przysiółkach będą. Szlus. 

S. I. Witkiewicz, "Narkotyki" 

Rola w historii 

W przeciwieństwie do Kasprowicza, Witkacy nigdy 

nie był w Jaskini Istoty i nie nawiązał z nią kontaktu. 

Jest jednak świadomy istnienia bytu wpływającego 

na umysły mieszkańców, czemu dał wyraz m.in. w 

artykule "Demonizm Zakopanego". Pomimo 

przyjaźni z Filipowskim, ten nie zdradził nigdy 

Witkacemu prawdy o źródle tego wpływu i o 

naturze demona. 

Rolą Witkacego jest ostateczne odrealnienie 

Zakopanego w oczach Badaczy, tak by coraz mniej 

ufali własnym zmysłom.  

Informacje 

Julian Ochorowicz 

Zapytany o Ochorowicza Witkacy udzieli Badaczom 

szczegółowych informacji, naturalnie w formie 

barwnej i pomieszanej opowieści. Informacje, które 

przekaże Badaczom: 

 Ochorowicz to geniusz, którego świat nie 

docenił 

 Przez lata mieszkał w Zakopanem i prowadził 

tu badania 

 Odnalazł szczątki ludzi pierwotnych i 

nieznanych stworzeń w zakopiańskich 

jaskiniach, jednak naukowcy odrzucili jego 

tezy 

 Pod koniec XX wieku nagle opuścił Zakopane i 

nigdy już tu nie wrócił. Przeniósł się do Wisły i 

tam mieszkał do końca życia 
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 W domu Witkacego pozostało trochę 

materiałów po Ochorowiczu 

Łatwy test Korzystania z bibliotek pozwoli na 

odnalezienie w tych materiałach notatek 

Ochorowicza. 

Bohdan Filipowski 

Jeśli bohaterowie sami nie natrafili na Bohdana 

Filipowskiego, to Witkacy może pomóc im 

nawiązać kontakt. Szczególnie jeśli Badacze 

wykażą zainteresowanie okultyzmem i będą chcieli 

zrozumieć lepiej "demonizm zakopanego".  

Filipowski to przyjaciel Witkacego, pisze dla niego 

rozdział poświęcony morfinie do jego książki 

"Narkotyki". 

Jaskiniowe mleko 

Spytany o substancję, z której mogli korzystać obaj 

malarze, przyzna że słyszał o substancji nazywanej 

"Jaskiniowym" lub "Tatrzańskim Mlekiem", ale nie 

ma do niego dostępu. Słyszał, że działa ona 

mocniej niż kokaina czy peyotl, którego jest 

wielkim zwolennikiem. Jeśli nabierze zaufania do 

Badaczy, to zaprosi ich od udziału w Narkotykowej 

Orgii, która może być jedyną okazją by skorzystać z 

Jaskiniowego Mleka. 

Witkacy może dodać, że z tego co wie, to z 

Tatrzańskiego Mleka korzystał Kasprowicz, ale ten 

nie żyje już od paru lat. 

Martwi malarze 

Witkacy znał obu malarzy, ale nie ma dobrej opinii 

o ich sztuce. Mimochodem wspomni, że spotkał 

kiedyś Cybisa w restauracji "U Karpa" gdzie ten 

rozmawiał z Franciszkiem Okuniewskim. 

Okuniewski według Witkacego to "pacykarz, 

miernota i człowiek bez grama talentu. Zrobił 

sztuce wielką przysługę zajmując się geszeftem". 

Nie widział obu malarzy od kilku tygodni i wcale 

tego nie żałuje. 

Z kolei Eugeniusz Gasiński sam zgłosił się do 

Witkacego jakiś czas temu, jako do eksperta od 

wszelkich "drogów". Był wyraźnie wyniszczony, 

choć najwyraźniej "nie wszedł jeszcze wtedy na 

ścieżkę narkomaństwa". Pytał się artystę o 

najlepszy środek, który pozwoli mu zasnąć i 

"odgrodzić się od demonów" jak sam powiedział. 

Witkacy polecił mu morfinę, z której co prawda 

sam nie korzysta, ale zna jej działanie od 

Filipowskiego. 

Narkotykowa Orgia 

Chociaż naturalnie nie nazwie jej w ten sposób, 

Witkacy może wprowadzić Badaczy na przyjęcie 

organizowane przez krąg artystów z Zakopanego, 

tym bardziej że jak sam przyzna, sezon jest 

martwy, brak jest ciekawych ludzi. Naturalnie 

Badacze muszą zdobyć zaufanie Witkacego, by ten 

zadecydował się na ich zaproszenie. 

ORGIA W ZAKOPANEM 

To wydarzenie może mieć różny charakter w 

zależności od tropów, na których skupią się 

Badacze, ich postępowania oraz oceny Strażnika: 

 "Przyjęcie narkotykowe" - szczególnie, jeśli 

Badaczy wprowadzi Witkacy, a postacie 

Badaczy będą artystami 

  "Okultystyczne misterium" - szczególnie jeśli 

Badaczy wprowadzi Bohdan Filipowski, a 

postacie Badaczy będą miały powiązania 

okultystyczne 

"Orgia" będzie przełomowym wydarzeniem 

podczas pobytu w Zakopanem i powinna nastąpić 

pod koniec tej części przygody. 

Miejsce 

Badacze zaproszeni są do jednej z zakopiańskich 

willi. W drzwiach wita ich gospodarz ubrany w 

czarny płaszcz i częstuje kieliszkiem koniaku, po 

czym prowadzi do małego pokoju, gdzie mają 

przebrać się w czarne płaszcze i założyć maski. Na 

wstępie dostają też niewielkie tabletki podane na 

srebrnej tacy przez obojętnego służącego. 

Najwyraźniej ekscesy "jaśnie państwa" nie robią na 

nim już wrażenia. 

Następnie gospodarz prowadzi ich do salonu, gdzie 

przebywa już kilka osób podobnie jak oni ubranych 

w płaszcze i maski, chociaż najwyraźniej większość 
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zgromadzonych i tak zna się nawzajem. Z 

ustawionego w koncie patefonu leci nowoczesna 

muzyka, służba roznosi alkohol, a na stoliku pod 

ścianą Badacze zauważą przygotowaną kokainę.  

Ściany udekorowane są zakopiańskimi rozetami, a 

prosty test okultyzmu pozwoli na rozpoznanie w 

nich gwiazdę heksapentalną, symbol magiczny 

wykorzystywany od czasów prehistorycznych. Pod 

ścianami znajdują się wyłożone poduszkami 

otomany, a podłogę pokrywają miękkie dywany. 

Przebieg "imprezy" 

W zależności od potrzeb Strażnika, spotkanie może 

przebiec na dwa sposoby 

Przyjęcie narkotykowe 

Z czasem narkotyki zmieszane z alkoholem zaczną 

działać coraz mocniej. Część gości zrzuci płaszcze, 

pod którymi są całkiem nadzy. Niektórzy zaczną 

tańczyć do muzyki puszczanej z patefonu inni 

"zajmą się sobą" w parach lub grupach. 

Niepostrzeżenie służba przygasi światła 

pozostawiając nastrojowy półmrok. Od Strażnika (i 

częściowo Badaczy) zależy, czy wezmą udział w 

"zabawie", przy czym należy pamiętać o silnym 

wpływie przyjętych substancji. 

Strażnik może też zdecydować się na bardziej 

"artystyczny" przebieg przyjęcia, dodając na 

przykład rozstawione sztalugi, na których jeden z 

gości (Witkacy?) będzie malował fantazyjne 

portrety gości lub występ śpiewaczy jednej z dam. 

Okultystyczne misterium 

W pewnym momencie światła zostaną 

przygaszone, służba wniesie świeczniki z 

zapalonymi świecami, po czym zniknie. Po chwili do 

sali wejdzie zamaskowana postać w ornacie 

ozdobionym takimi samymi symbolami, jak te 

widoczne na ścianach. Dwie kobiety zrzucą 

peleryny i całkiem nagie zaczną mu asystować. 

Prowadzący rozpocznie inkantację, którą 

powtarzać będą wszyscy zgromadzeni, w rytuale 

będącym parodią mszy katolickiej. Następnie 

prowadzący, niczym ksiądz udzielający komunii, 

zacznie ponownie rozdawać nieznane Badaczom 

pastylki. Atmosfera zacznie robić się coraz gęstsza, 

a inkantacje coraz głośniejsze. 

Kontakt z Istotą 

Niezależnie od przebiegu sceny, gdy napięcie, 

spowodowane wydarzeniami oraz przyjętymi 

substancjami, sięgnie apogeum Badacze poczują 

gwałtowną zmianę. Przez salę przeleci mocny, 

zimny wiatr, pomimo że żadne z okien, 

zasłoniętych grubymi kotarami, nie jest otwarte. 

Poczują zimno i wilgoć, kojarzące się z piwnicą bądź 

jaskinią. Istota po raz pierwszy (lub po raz pierwszy 

tak bezpośrednio) sięgnie do umysłów Badaczy, by 

nawiązać z nimi kontakt, lub tylko zaznaczyć swoją 

obecność. 

Badacze artyści 

Każdy z Badaczy-artystów doznaje objawienia. Nie 

jest w stanie go opisać, ale w jego głowie pojawia 

się idea obrazu, wiersza czy rzeźby, inna od 

wszystkiego co praktykował do tej pory. Idea jest 

genialna i prosta jednocześnie. Coś, na co każdy 

artysta czy twórca czeka przez całe życie. Po 

przebudzeniu, w pamięci pozostanie jedyne 

wspomnienie, jednak wystarczające by rozpocząć 

prace, z przeświadczeniem, że w tyle głowy ma się 

pomysł na więcej. 

Niezależnie od pozostałych testów, każdy z 

Badaczy-Artystów musi zdać test Poczytalności. 

Niezdany test oznacza, że Badacz zostaje opętany 

ideą ponownego doświadczenia takiego przeżycia. 

Stan taki utrzyma się do dwóch tygodni, chyba że w 

międzyczasie Badacz ponownie nawiąże kontakt z 

Istotą lub skorzysta z Jaskiniowego Mleka. 

Wszyscy Badacze 

Wszyscy Badacze (włączając artystów) doświadczą 

poczucia kontaktu z obcym umysłem, nawołującym 

ich do spotkania. W pamięci pozostanie im wizja 

górskiej jaskini, zwisających stalaktytów i 

odbijającego się w dali echa. Najważniejsze jest 

jednak poczucie bycia kimś wyjątkowym i 

wyróżnionym. 



Zakopianina  
 

17 
 

Wszyscy, którzy doświadczyli tak bliskiego 

spotkania z Istotą tracą 2/k6 Punktów 

Poczytalności. 

Zakończenie 

Badacze ockną się rano w salonie, w którym odbyło 

się "przyjęcie". Okna są odsłonięte i uchylone, a do 

środka wpada orzeźwiającego górskie powietrze. 

Poza nimi nie ma już żadnych gości, a wszystkie 

akcesoria i dekoracje są usunięte. Służący 

przyniesie Badaczom ich ubrania, po czym tylnymi 

drzwiami wyprowadzi na zewnątrz. 

Jaskiniowe mleko i malarze 

Podczas pierwszej części przyjęcia Badacze mogą 

porozmawiać z innymi gośćmi i prawdopodobnie 

wykorzystają tę okazję do wypytania o interesujące 

ich kwestie 

  Jaskiniowe Mleko - Strażnik może 

zdecydować, by jeden z gości ujawnił, że 

Jaskiniowe Mleko dostał od Bohdana 

Filipowskiego. Trzeba jednak pamiętać, że 

może to być dodatkowy wątek, który wydłuży 

przygodę 

 Jeden z gości widział Tadeusza Cybisa idącego 

w góry z jednym z górali przewodników. Nie 

wie niestety z którym 

 "Gasiński przechwalał się, że wszystko co tu 

robimy to dziecinada a on sam ma dostęp do 

prawdy". Przy tej okazji miał pokazać małą 

fiolkę z mlecznym płynem 

JĘDRZEJ MARUSARZ-JARZĄBEK 

Wejście 

Na Jędrzeja Marusarza-Jarząbka Badacze mogą 

trafić szukając przewodnika, który mógłby 

poprowadzić ich w góry, bądź zidentyfikować 

miejsce opisane przez Ochorowicza. Jego ojciec jest 

też bezpośrednio wspomniany w notatkach 

Ochorowicza. 

Bohdan Filipowski poleci Badaczom Jędrzeja jako 

znakomitego przewodnika. 

Postać autentyczna 

Urodzony w 1877 cieśla i ratownik górski, od 

samego początku powstania TOPR był jego 

czynnym członkiem. 

Rola w historii 

Ojciec Jędrzeja (to już fikcja literacka) towarzyszył 

Julianowi Ochorowiczowi, gdy ten eksplorował 

tatrzańskie jaskinie i gdy natrafił na Jaskinię Istoty. 

Jędrzej zna ten rejon, chociaż nie wie o którą 

dokładnie jaskinię chodzi. Nie zna też tajemnicy 

Istoty, chociaż jako góral czuje, że coś niedobrego 

dzieje się w tamtej okolicy. 

Zaginieni przewodnicy 

Jędrzej powie Badaczom, że większość 

przewodników będzie bała się pójść z nimi w góry. 

Niedawno zaginęło dwóch z nich i są przekonani że 

porwał ich diabeł, który pod postacią turysty zabrał 

ich na szlak. W rzeczywistości zostali zabici przez 

Franciszka Okuniewskiego i złożeni w ofierze. 

Sam Jędrzej nie wierzy w te opowieści, chociaż 

rzeczywiście obaj zaginieni prowadzili w góry 

turystów, w tym jakichś "miastowych artystów". 

Nie jest w stanie potwierdzić czy chodziło o Cybisa i 

Gasińskiego, jednak jest to prawdopodobne. 

Wyprawa w góry 

Jędrzej zgodzi się zabrać Badaczy w rejon, w 

którym wg jego ojca Ochorowicz prowadził swoje 

badania. Jeśli Badacze dysponują notatkami 

Ochorowicza, to Jędrzej będzie wiedział, o którym 

szlaku jest mowa. 

FRANCISZEK OKUNIEWSKI 

Informacje dla Strażnika 

Franciszek Okuniewski podążył za Badaczami do 

Zakopanego, gdy dowiedział się, że próbują rzucić 

więcej światła na śmierć obu malarzy. Będzie 

próbował przeszkodzić Badaczom w odkryciu 

tajemnicy, która jest źródłem jego bogactwa I dla 

której poświęcił już tak wiele. 

Strażnik ma pełną dowolność w wykorzystaniu 

działań Okuniewskiego. Dla drużyny składającej się 
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z Badaczy nastawionych na więcej akcji (detektywi, 

podróżnicy, półświatek) mogą być szansą na 

"rozruszanie" scenariusza, nastawionego głównie 

na odkrywanie kolejnych tropów i powiązań. 

Ważne, by Badacze mieli świadomość, że ktoś 

śledzi ich działania i idzie ich tropem. 

Pytano o Was 

Mogą to usłyszeć podczas spotkania, może o tym 

wspomnieć gospodarz u którego wynajmują 

kwaterę - "Ktoś o was pytał". Ktoś pytał kim są, 

czym się zajmują i jak spędzają czas. Ktoś zaglądał 

przez okno. Ktoś widział gdy włamują się do 

miejsca, w którym nie powinno ich być. Ktoś 

zostawił grudkę śniegu w ich pokoju. 

Na pytanie "Kto?" odpowiedź nie będzie jasna. 

"Miastowy". "Jakiś dżentelmen". "Jakieś dzieciaki". 

Z czasem Badacze mogą zacząć podejrzewać 

Okuniewskiego, jednak nie powinni mieć dowodu. 

Zabierajcie się stąd! 

Okuniewski może dojść do wniosku, że Badacze są 

zbyt blisko i nasłać na nich lokalnych zbójów. Ci 

będą próbowali siła wyperswadować Badaczom 

dalszy pobyt na Podhalu. Ich działania ograniczą się 

do próby pobicia, na widok wyciągniętej broni 

uciekną w noc. 

To ostatnie ostrzeżenie! 

Po powrocie do kwatery Badacze znajdą drzwi 

wysmarowane krwią. W środku lub pod drzwiami 

będzie leżeć wypatroszone zwierzę (pies 

gospodarzy, koza...). Przesłanie powinno być dosyć 

jednoznaczne i kosztować Badaczy 0/1 PP. 

W zależności od rozwoju sytuacji Strażnik może 

eskalować działania Okuniewskiego, jednak nie 

doprowadzając do bezpośredniej konfrontacji. 

Część 3 – Tatry 

cenariusz zakłada, że Badacze odnajdą 

wskazówki, które skierują ich na 

bezpośrednie poszukiwania jaskini, odkrytej 

przed laty przez Juliana Ochorowicza. Ostatnia 

część scenariusza ponownie zakłada liniowość 

przygody, jednak jej zakończenie jest otwarte i 

zależy zarówno od działań Graczy jak i Strażnika. 

PRZYGOTOWANIA 

Najprawdopodobniej Badacze zdecydują się na 

wyruszenie w towarzystwie Jędrzeja Maruszarza-

Jarząbka. Jędrzej zarządzi zbiórkę na 6 rano, tak by 

o wschodzie słońca być już w drodze. Badacze 

muszą być świadomi, że jest to wyprawa w wysokie 

Tatry, konieczne jest więc odpowiednie (na tamte 

czasy) ubranie, a przede wszystkim obuwie. Warto 

zabrać też ze sobą prowiant i napoje. 

POCZĄTEK 

Początkowo wyprawa przebiega bez problemu. 

Szlak prowadzi wydeptaną drogą i pomimo 

pogarszającej się pogody nie wygląda groźnie. Z 

nieba pada lekki deszcz, który stopniowo 

przechodzi w marznący śnieg z deszczem. Co jakiś 

czas chmury rozchodzą się na tyle, by podróżnicy 

mogli zobaczyć majestatyczne szczyty Tatr. 

Jędrzej idzie równym krokiem, podpierając się 

góralską ciupagą. Przez plecy przewieszony ma 

zwój liny oraz sakwę z prowiantem i niezbędnym 

sprzętem. Wszystkie pytania o dalszą drogę zbywa 

milczeniem bądź rzucanymi półgębkiem 

komentarzami, które sprowadzają się do jednego: 

"Daleko. Gdy będzie blisko, to powiem". 

Dróżka stopniowo przechodzi w wydeptaną 

ścieżkę, aż ostatecznie trudno jest rozpoznać, 

którędy prowadzi. Jędrzej prowadzi bez 

zastanowienia, jednak Badacze powinni mieć 

świadomość, że bez jego pomocy nie znaleźliby 

drogi. 

Wspinaczka 

Po dwóch-trzech godzinach zaczyna się trudniejsze 

podejście. Konieczne mogą być testy Wspinania, 

których oblanie będzie skutkowało utratą 

Wytrzymałości (1-2 punkty). 

Wietrzyca  

Gdy będą już na tyle blisko celu, że Jędrzej 

przestanie mówić "Daleko" wiatr gwałtownie 

S 
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przybierze na mocy. Spokojny (wręcz flegmatyczny) 

do tej pory Jędrzej zacznie się wyraźnie 

denerwować. Zgodnie z jego wcześniejszymi 

zapowiedziami, nic takiego nie powinno mieć 

miejsca. Udany test Spostrzegawczości pozwoli 

stwierdzić, że wiatr wzmógł się tylko w najbliższej 

okolicy, która dodatkowo zaczyna pokrywać się 

gęstymi chmurami. 

To Franciszek Okuniewski podejmuje ostatnią 

próbę powstrzymania Badaczy przed dotarciem do 

celu, przyzywając Wietrznicę - tatrzańskiego 

demona wiatru i złej pogody. Wiatr przybiera na 

sile tak mocno, że każdy z Badaczy musi wykonać 

test Siły (Sx3) albo zostanie porwany z ziemi i 

bezwładnie rzucony na skały, otrzymując 1k6 

obrażeń. Dodatkowo Wietrznica odbiera głos - 

każdy, kto nie zda testu MOC x 3 nie jest w stanie 

wydusić z siebie ani słowa. Oznacza to również 

utratę 1/k3 Punktów Poczytalności. 

Jędrzej trzymając się wystającego z ziemi korzenia, 

zacznie krzyczeć do Badaczy "To Wietrznica! Zły 

duch! Uwzięła się na nas!". Jedynym sposobem na 

pokonanie Wietrznicy jest wykorzystanie magii - 

Mitów bądź lokalnej. Rzut poświęconym nożem czy 

strzał nabojem z hostią odpędzi demona. Jednak 

szansa, by Badacze byli na to przygotowani jest 

mała (chyba, że rozmawiali z kimś o lokalnych 

przesądach).  

Jeśli Wietrznica nie zostanie odpędzona, wykona 

jeszcze jeden atak (ponownie wymagany test Sx3) I 

dopiero wtedy zostawi poobijanych Badaczy w 

spokoju. Uświadomienie sobie ponadnaturalnego 

charakteru ataku oznacza dla Badaczy utratę 1/k3 

Punktów Poczytalności. 

JASKINIA 

Znalezienie jaskini 

Jędrzej zaprowadzi Badaczy w miejsce, gdzie Julian 

Ochorowicz prowadził badania. Jeśli badacze 

odnaleźli wskazówki pozostawione przez 

Ochorowicza, to wskaże im również najbardziej 

prawdopodobny kierunek marszu. Zawsze jest też 

szansa, że to Bohdan Filipowski wskazał im jak 

dotrzeć do jaskini. 

Jeśli wśród Badaczy są artyści, a szczególnie tacy, 

którzy nie zdali testu poczytalności podczas "Orgii", 

to poczują oni że coś ich przywołuje i jednocześnie 

wskazuje kierunek dalszego marszu. Jędrzej pokręci 

głową, ale nie skomentuje "przeczucia" Badaczy. 

Zgodnie z zapiskami Ochorowicza wejście do jaskini 

zostało oznaczone runem, jednak na tyle 

dyskretnie że wymagany jest test 

Spostrzegawczości by go odkryć. Oraz naturalnie 

trzeba wiedzieć, jak taki run wygląda. Ostatecznie 

Badacze powinni trafić do wąskiej szczeliny, 

prowadzącej w głąb jaskini. Jest to też dobry 

moment by sprawdzić, czy wzięli ze sobą lampy 

bądź inne źródła światła. 

Jędrzej z zaciekawieniem pokręci głową "Myślałem, 

że wszystkie dziury znam w okolicy, ale na tą jakoś 

nigdy się nie trafiło". 

Wnętrze jaskini 

Badacze którzy doświadczyli kontaktu z Istotą 

podczas Orgii, będą mieli poczucie déjà vu, widząc 

zwisające z sufitu stalaktyty i czując zimny powiew 

dobiegający z jej wnętrza. Wchodząc do środka, 

każdy musi przecisnąć się przez wąskie gardło 

jaskini. 

Eksploracja 

Jaskinia ciągnie się głęboką w głąb ziemi i składa się 

z niedużych grot połączonych wąskimi przejściami. 

Nad głowami przelatują Badaczom spłoszone 

nietoperze, a pod nogami co jakiś czas pojawiają 

się kości zwierząt. W pewnym momencie konieczne 

będzie przeciśnięcie się przez wąską szczelinę - 

każdy Badacz z BC powyżej 12 musi wykonać test 

zręczności (ZR x 3) albo utknie na chwile, która 

wyda mu się wiecznością. Taka przygoda będzie go 

kosztowała 0/1 PP. 

Woda w jaskini 

W jaskini Badacze natkną się na przepływający 

potok, który w jej dolnej części tworzy niewielkie 

jeziorko. Dalej woda niknie w dziurze w podłodze. 
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Jeśli Jędrzej będzie nadal szedł z Badaczami, to 

wskaże im to miejsce "Ponor na takie coś mówią. 

Diabli jedynie wiedzą, gdzie potem ta woda 

wypływa.” 

Zablokowanie takiego odpływu, to jeden ze 

sposobów na zablokowanie dostępu do jaskini, ale 

to na to już Gracze muszą wpaść sami. 

Sucha część 

Po minięciu "ponoru", jaskinia staje się bardziej 

sucha. Wtedy też zaczynają się ślady ludzkiej 

działalności. Całe ściany pokryte są malowidłami 

ściennymi. Udany test Archeologii bądź Sztuki 

(malarstwo) pozwoli stwierdzić, że niektóre z nich 

mogą mieć kilkaset lat. Najprostsze to zwykłe 

szkice malowane węglem, jednak część to fachowe 

obrazy, namalowane na podkładzie i z 

wykorzystaniem farb. Wszystkie charakteryzują się 

wysokim kunsztem i praktycznie każda z prac 

mogłaby być wystawiana w najlepszych galeriach. 

W Badaczach-Artystach może to wywołać poczucie 

głębokiej zazdrości, wobec bezimiennych twórców.  

Na ziemi porozkładane są też figurki rzeźbione w 

drewnie, drobna biżuteria oraz ludzkie kości. W 

głębi sali Badacze natkną się na relatywnie świeże 

zwłoki (mające do kilku tygodni). To pozostałości 

zaginionych przewodników.  

Niedaleko miejsca gdzie leżą zwłoki, ze ścian 

zaczyna ściekać biała maź. To Jaskiniowe Mleko. 

Jeśli Badacze go spróbują to efekty będą podobne 

jak podczas kontaktu z Istotą w trakcie orgii. 

W momencie gdy Badacze odkryją źródło 

Jaskiniowego Mleka, Istota nawiąże z nimi kontakt. 

KONTAKT 

A więc jesteście 

"A więc jesteście. Jakie dary mi przynosicie?" 

Głos pojawi się bezpośrednio w głowach Badaczy a 

dopiero później odbije się echem od ścian jaskini. 

Ściany pokryją się lepką mazią, podobną do Mleka, 

ale bardziej zwarta i gęstą. Śluz zaczyna rozchodzić 

się od sufitu, przez ściany aż wreszcie dotrze do 

podłogi i wtedy się zatrzyma. 

Istota nie chce zabijać Badaczy, nie sprawia jej to 

przyjemności. Oczekuje od nich darów i dopiero 

jeśli ich nie dostanie, zostaną oni ukarani. Darem 

może być kolejny obraz, drobne dzieło sztuki albo 

nawet śpiew czy taniec. Przynajmniej na początku. 

Każdy z Badaczy czuje w sobie przypływające 

pokłady artyzmu, każdy test umiejętności Sztuka 

będzie wykonywany z modyfikatorem +20%. 

"Zobaczcie jakie dary przynieśli mi inni. Czyż nie są 

wspaniałe? A przecież Ciebie stać na więcej. 

Znacznie więcej." 

Atak 

Jeśli Badacze nie złożą daru, śluz ruszy się 

ponownie i zacznie sunąć w ich stronę. Wyrwanie 

się z transu, w jaki wprowadza Badaczy spokojny 

głos, wymaga testu MOC x 3 lub działania innego 

Badacza (np. Uderzenia w twarz). Jeśli śluz dotknie 

ich ciał, zacznie zadawać 1k4 obrażeń na rundę. 

Buty w pierwszej rundzie stanowią osłonę, ale po 

chwili zaczną się topić i śluz dotrze do ciała.  

Jedynym sposobem na ucieczkę jest dostanie się do 

mokrej części jaskini. Naturalnie bieg na oślep bądź 

ślizganie się po trującym śluzie może wymagać 

dodatkowych testów zręczności lub Uników. 

W głowach Badaczy będzie kłębiła się jedna myśl 

"Nie jesteś godzien! Nie jesteś nic wart!" 

Złożenie daru 

Jeśli Badacze złożą dar w postaci dzieła sztuki bądź 

ofiary z człowieka, Istota zostanie 

usatysfakcjonowana. Naturalnie czasowo. 

"Weźcie ze sobą moje mleko, moje dzieci. Niech 

pozwoli Wam tworzyć. Niech pozwoli wam marzyć. 

I wróćcie do mnie, koniecznie wróćcie!" 

W każdej sytuacji kontakt z Istotą będzie kosztował 

Badaczy 1k3/1k10 Punktów Poczytalności. Przy 

kolejnych kontaktach (o ile nastąpią) utrata jest już 

mniejsza i wynosi 1/1k3 PP. Nigdy jednak kontakt z 

Istotą nie pozostaje bez śladu na psychice. 
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ZAKOŃCZENIE 

Zakończenie scenariusza jest otwarte. Gracze mają 

wiele możliwości i to od ich decyzji zależy, jak dalej 

potoczą się losy Istoty, zakopiańskich artystów i ich 

samych. 

Pokonanie Istoty 

Istoty nie da się pokonać ludzką bronią, a jedynie 

magią, którą Badacze raczej nie będą dysponować. 

Pozostaje więc odcięcie Jaskini od świata. 

Możliwości jest kilka: 

 Zablokowanie odpływu wody, tak by zalać 

jaskinię, 

 Wysadzenie części jaskini (np. wąskiego 

przejścia) dynamitem, 

 Sprowadzenie lawiny, która zablokuje wejście 

do jaskini, 

Żadne z nich nie musi być stuprocentowo 

skuteczne, nikt nie zagwarantuje też, że w wodze 

wydostającej się z Jaskini nie będzie Jaskiniowego 

Mleka. 

Współpraca z Istotą 

Część Badaczy, szczególnie Badaczy artystów, może 

uznać, że otrzymany dar jest wart dalszych 

kontaktów. W końcu Istota nikogo nie krzywdzi, nie 

jest bezwzględnie zła. Naturalnie Jaskiniowe Mleko 

jest silnie uzależniające i korzystający z takiego 

wsparcia artysta prędzej czy później popadnie w 

szaleństwo. Jednak który artysta nie jest choć 

trochę szalony? 

Franciszek Okuniewski 

W gestii Strażnika pozostaje kwestia dalszego 

konfliktu z Franciszkiem Okuniewskim. Ostatecznie 

Mleka starczy dla wszystkich. Jeśli Badacze 

zdecydują się na odcięcie dostępu do Jaskini, jego 

reakcja będzie na pewno drastyczna. Jednak czy 

Badacze będą go ścigać z własnej woli? Zależy to od 

ich nastawienia i wyznawanych wartości. 

Postacie 

ANNA JABŁONOWSKA 

68 lat, wdowa po arystokracie 

S 8 KON 10 BC 9 INT 11 MOC 11 

ZR 9 WG 12 P 55 WYK 13 WT 10 

Modyfikator obrażeń: brak 

Broń: Brak 

Umiejętności: polski 70%, francuski 65%, gra w 

brydża 50%, ocena dzieł sztuki 30% 
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FRANCISZEK OKUNIEWSKI 

50 lat, przedsiębiorca 

S 8 KON 14 BC 13 INT 18 MOC 18 

ZR 8 WG 12 P 0 WYK 13 WT 13 

Modyfikator obrażeń: brak 

Broń: Rewolwer kaliber .38 65%, Obrażenia 1k10 

Umiejętności: polski 70%, malarstwo 30%, 

okultyzm 35%, Mity Cthulhu 5%, perswazja 50%, 

spostrzegawczość 70%, wspinanie się 20% 

Czary: Nawiązanie kontaktu z Istotą, 

Przywołanie/spętanie Wietrzycy, Czarne opętanie 

 

WŁADYSŁAW PAMULA 

42 lata, przedsiębiorca, amator sztuki 

 S 8 KON 10 BC 9 INT 13 MOC 12 

ZR 10 WG 11 P 41 WYK 14 WT 11 

Modyfikator obrażeń: brak 

Broń: brak 

Umiejętności: polski 75%, malarstwo 25%, historia 

sztuki 35%, rachunkowość 58%, targowanie 

się 80%, wiarygodność 70% 

WALENTY JAROCKI 

Młody malarz, znajomy Cybisa i Gasińskiego. 

Rozbiegane spojrzenie, ręce uwalane farbami. 

JERZY KRAJEWSKI 

Malarz, wspomniany przez Pamulę podczas 

przyjęcia u hrabiny. 

IGNACY FABISIAK 

43 lata, dozorca kamienicy 

S 12 KON 14 BC 12 INT 10 MOC 10 

ZR 11 WG 10 P 50 WYK 9 WT 13 

Modyfikator obrażeń: brak 

Broń: Miotła 50%, obrażenia 1k3 

Umiejętności: polski 45%, sprzątanie 40%, 

nasłuchiwanie 60%, otwieranie zamków 15%, 

spostrzegawczość 45% 

BOHDAN FILIPOWSKI 

Wiek nieznany, morfinista i taternik 

S 13 KON 15 BC 10 INT 13 MOC 12 

ZR 14 WG 10 P 30 WYK 12 WT 11 

Modyfikator obrażeń: +1k3 

Broń: nóż sprężynowy 35%, obrażenia 1k4 + mo 

Umiejętności: Wspinanie się 75%, Okultyzm  60%, 

jazda konna 78%   

 

 

2 Źródło: Wikipedia 
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ - WITKACY 

43 lata, pisarz, malarz, filozof, dramaturg, 

fotografik, narkoman 

Postać nie do opisania za pomocą statystyk 

 

3 Źródło: Wikipedia 

JĘDRZEJ MARUSARZ-JARZĄBEK 

51 lat, cieśla i przewodnik górski 

S 16 KON 15 BC 14 INT 13 MOC 10 

ZR 13 WG 10 P 45 WYK 10 WT 15 

Modyfikator obrażeń: +1k4 

Broń: uderzenie pięścią 56%, obrażenia 1k3+mo  

Umiejętności: Wspinanie się 80%,  przepowiadanie 

pogody 78%, nawigacja 70%, nasłuchiwanie 53%, 

spostrzegawczość 62%, skakanie 40%,  

 

4 Źródło: NAC, zdjęcie poglądowe 

ISTOTA 

Statystyki istoty nie są potrzebne w scenariuszu 

 

………
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Materiały dla graczy 

ŹRÓDŁA FOTOGRAFII 

Jeśli nie zostało wskazane inaczej, fotografie zostały pobrane z Narodowego Archiwum Cyfrowego 

(https://www.nac.gov.pl), które jest fantastycznym źródłem klimatycznych fotografii. 

GAZETY 

Wszystkie strony „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” zostały pobrane z Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej 

(http://mbc.malopolska.pl). W przypadku problemów z jakością wydruku polecam ich samodzielne pobranie i 

przeformatowanie do PDF z wykorzystaniem darmowych konwerterów. 

Ponieważ gazety są kluczową częścią przygody, powinny zostać rozdane graczom wraz z innymi ilustracjami, 

tak by nie wzbudzać ich podejrzeń   

https://www.nac.gov.pl/
http://mbc.malopolska.pl/
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KRAKÓW W 1928 ROKU 

 

KRAKÓW KSIĄŻKA JULIANA OCHOROWICZA 
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KRAKÓW – KSIĄŻKA TADEUSZA MICIŃSKIEGO 
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JAN KASPROWICZ „ROZMIŁOWAŁA SIĘ MA DUSZA” 
O Wierchu, ty Wierchu Lodowy!  

I znowu się zwracam do ciebie,  

Olbrzymie, rozbłękitniony 

Na tym błękitnym niebie. 

 

Stoisz naprzeciw mych okien,  

Codziennie widzieć cię muszę,  

Zaglądasz z swej dali w mą izbę,  

A nieraz, zda mi się, w duszę. 

 

Zda mi się, że nieraz się pytasz,  

Skąpan w światłościach południa,  

Czy jeszcze jest coś w moim wnętrzu,  

Co drogę mi w słońce utrudnia. 

 

I owszem, przyznaję się, że jeszcze  

Mrok jakiś kryje się na dnie,  

Cień świata, co rwał mnie w swą otchłań,  

I dzisiaj mi radość mą kradnie. 

 

I dziś mnie, o Wierchu promienny,  

Z koła wytrącić może 

Gdzieś jakaś umarła wierzba,  

Gdzieś gradem pobite zboże. 

 

Gdzieś jakiś wybladły człowiek,  

Którego niweczy nędza  

Albo choroba, dziś jeszcze  

W chmurną mnie żałość zapędza. 

 

Tak zwykłe, powszednie sprawy,  

Takie konieczne zjawiska, 

A ich przyczyna i skutek  

Nieomal w rozpacz mnie ciska.  

 

Ale mnie wnet odbiegają  

Te kłamu zwiastuny i gońce,  

Dziś moją prawdą wszechwładną  

Zieloność, woń łąki i słońce. 

 

Przenika mnie blask ich i świeżość, 

I twoja skalista władza, 

O Wierchu, kowany w granicie, 

Krew świeżą mi w żyły wprowadza. 

 

Czuję się znowu jak dziecko,  

Młodość mi pierwsza powraca,  

Weseli mnie dzień ten słoneczny,  

Żywiołów raduje praca. 

 

Czuję, że dzisiaj mi skrzydła  

Potrójnie się wzmogły, poczwórnie, 

Żem gotów na lot się odważyć 

Nad te podniebne turnie. 

 

Pytasz się, Wierchu, swym blaskiem  

Patrzący do mego wnętrza,  

Czy wiem już, że wszystkim jest słońce,  

Że to potęga najświętsza? 

 

Wiem dobrze, a jeśli się echem 

Pomrok odezwie dalekiem, 

Azali być może inaczej?  

Wszak człowiek jest tylko człowiekiem. 

 

O Wierchu, ty Wierchu Lodowy! 

I znowu się zwracam do ciebie,  

Olbrzymie, rozbłękitniony  

Na tym błękitnym niebie. 
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JAN KASPROWICZ „WIATR HALNY”

Huczy nade mną halny wiatr... Daleki 

Wprzód mnie dochodzi szum i świst, a potem 

Z jakimś pogwarem, trzaskiem i łomotem 

Ciężar się kładzie na wysmukłe smreki. 

 

Od razu kłody o grubości snopów 

Gną się w mych oczach jak źdźbła lichej słomy: 

Tak igra nimi głuchy, niewidomy, 

Gość, co od skalnych wlecze się przekopów. 

 

Idę, wciąż idę, po jęczącym borze... 

I choć spotykam pnie, wyrwane z ziemi, 

Ten szał, w błękitnym zbudzony przestworze, 

 

By giąć i walić, strachu mi nie wlewa 

Do głębi wnętrza: Rad bym siły swemi 

Zmierzyć się z wichrem jak te wielkie drzewa. 

 

II 

Miałem ci w sobie ongi moc czuwania, 

A dzisiaj senność ogarnia mi ducha: 

Gdzie życie wrzało, tam dziś pustka głucha, 

Gdzie słońce było, chmura blask przysłania. 

  

Jakowaś boleść, jakaś zawierucha, 

Co słabym bytom pewną śmierć wydzwania, 

Niech, jak halnego wiatru straszne grania, 

Wstrząśnie istotą moją: Jest-li krucha, 

  

To po niej żalu nie będzie... A jeśli 

Nieprzełamana wyjdzie z tych zapasów, 

To razem z wichrem taki szlak zakreśli, 

  

Że zetnie na nim smreki swym oddechem, 

Sił pozbawione dla idących czasów, 

A to, co mocne, odpowie jej echem. 

  

III 

O wichrze halny! Cóż, że przelękniona 

Chowa się koza przed twojej potęgi 

Wiewem niszczącym? Sam orzeł, co kręgi 

Toczy podniebne, tuli się do łona 

  

Szczelin turniowych, bo królewskich skrzydeł 

Jędrna rozpiętość nie wytrzyma próby... 

Strącaj kozice, ty posłańcze zguby, 

I orły chwytaj w oka swoich sideł, 

  

I miażdż o skały, i jak łan, pokosem 

Bór położywszy, hucz szaleńczym głosem - 

Razem z mą duszą hucz i świszcz radośnie: 

  

Cóż, że z ginących strumień krwi popłynął? 

Wszak nie ma szczęścia tam, gdzie życie rośnie! 

Niech świat przepada, na to on, by zginął!... 

  

IV 

Huczy nade mną halny wiatr... Na drogi 

Jego przemocy, po których Zagłada 

I Ból pospiesza, duch się mój wykrada, 

Świeżo uskrzydlon, żądny łez i trwogi. 

  

A od hal bujnych płynie jęk złowrogi - 

Rozpacz łkająca, że wichr pobił stada 

I porozrzucał koleby... I blada, 

Z włosem rozwianym i z drżącymi nogi, 

  

Postać juhasa przed oczy mi stanie... 

I niby orzeł z podciętymi pióry, 

Krwią skraplający swe rodzinne granie, 

  

Duch mój do smreków tuli się bezwładnie... 

I naprzód czuje strach i żal ponury, 

A potem znowu - senność go opadnie...
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TADEUSZ MICIŃSKI – CO MOGĄ WIEDZIEĆ BADACZE 

Źródło: Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Mici%C5%84ski 

Tadeusz Miciński (ur. 9 listopada 1873 w Łodzi, zm. w lutym 1918 we wsi Małe Małynicze pod Czerykowem) – 

pisarz i poeta polski okresu Młodej Polski. Autor mistycznych powieści, poematów prozą i wierszy 

kontemplacyjnych. Jeden z czołowych pisarzy polskiego ekspresjonizmu, prekursor surrealizmu. Był 

przyjacielem Witkacego. 

Na studiach zainteresował się okultyzmem, satanizmem i księgami wiedzy tajemnej. Walczył w I wojnie 

światowej, dużo podróżował. Oficer oświatowy w korpusie gen. Dowbora-Muśnickiego. Zamordowany na 

Mohylewszczyźnie w nieznanych okolicznościach  

Hermetyczna, trudna w odbiorze twórczość prozatorska Micińskiego oparta była na prawdzie objawionej. 

Autor wyrażał w niej gnozę, fatalizm oraz pogląd, iż tylko wybranym jednostkom (nadczłowiekowi) dane jest 

posiadanie duszy i życie wieczne. Miciński był również przeciwnikiem teorii przypadkowości; świat i wszystkie 

jego elementy istnieją z konieczności, choć są do końca niepoznawalne. Jednocześnie głosił prymat 

rozumowego, naukowego studiowania wiedzy tajemnej (magów Indii, gwiaździarzy Chaldei) nad wiarą. 

Za życia otaczała Micińskiego legenda „poety maga”, „czciciela tajemnic”. Twórca został sportretowany w 

sposób prześmiewczy w Wyzwoleniu Stanisława Wyspiańskiego (Samotnik, Maska V). Micińskiego 

sportretował też Stanisław Ignacy Witkiewicz w powieści 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta (Mag 

Childeryk), a także zadedykował mu swoją powieść Nienasycenie. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Mici%C5%84ski
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JULIAN OCHOROWICZ – CO MOGĄ WIEDZIEĆ BADACZE 

Źródło: https://z-ne.pl/t,haslo,3442,ochorowicz_julian.html  

Ochorowicz Julian (23 II 1850 Radzymin k. Warszawy - 1 V 1917 Warszawa). Psycholog, filozof (Szkoła Główna 

Warsz. i UW 1872, uniw. w Lipsku 1874, dr filozofii), pionier parapsychologii, zajmował się mediumizmem, 

magnetyzmem, hipnotyzmem i psychoterapią; był przeciwnikiem spirytyzmu. Literat; wynalazca w dziedzinie 

elektroakustyki, telefonii, fototechniki, telegrafii bez drutu.  

Od 1880 lub wcześniej często spędzał wakacje w Zakopanem, wygłaszał tam odczyty publiczne. W 1887 

uczestniczył w wycieczce w Tatry, opisanej przez Stanisława Witkiewicza w jego książce Na przełęczy. Opisana 

tam i zilustrowana jest scena, w której O. hipnozą stara się przezwyciężyć strach jednego z turystów przed 

dalszą drogą. 

 

ZAKOPANE W 1928 

 

  

https://z-ne.pl/t,haslo,3442,ochorowicz_julian.html
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ZAKOPANE – LIST KASPROWICZA 
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ZAKOPANE – NOTATKI OCHOROWICZA 
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KRAKÓW 1928 ZDJĘCIA 
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ZAKOPANE 1928 ZDJĘCIA 

 

 



Zakopianina  
 

47 
 

 


