
DACZA™
system rpg

Wstęp
D A C Z A ™  

DACZA™ jest to mechanika, która ma ułatwić zabawę 
w gry fabularne. Pomysł powstał dawno temu w głowie mo-
jego przyjaciela Dacza. Chodziliśmy wtedy razem do liceum
[mat.-fiz. Jedynka w Gliwicach] i graliśmy w klubie rpg He-
eHot zamiast chodzić na lekcje.

Wtedy to zabrałem Daczowi pomysł i zacząłem wykorzysty-
wać do prowadzenia. Wykorzystuję go już od ok. siedmiu 
lat, sprawdza się mi jako MG, niektórym graczom-dlatego 
pomyślałem, że spiszę wszystko, co wiem na ten temat 
w jednym zgrabnym tekście/pliku.

Jest on podzielony na dwie części, dla graczy i dla prowa-
dzących, tak żeby po przeczytaniu pierwszych stron można 
było od razu grać, prowadzić po doczytaniu do końca.

I jeszcze jedno-prawa autorskie. Tekst można wykorzysty-
wać dowolnie, kopiować, przerabiać ciąć, kroić itp. Nie 
można tylko napisać, że jest się jego autorem, oraz zarabiać 
na jego sprzedaży. I tym optymistycznym akcentem... koń-
czę.

Maciej Psych Smykowski, 
Katowice 18 sierpień 2002 – wrzesień 2019 r.
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Gracz
D A C Z A ™  

Na początek definicja, czyli o co w tej grze chodzi.

RPG to gra w odgrywanie ról. Jest w niej prowadzący nazy-
wany mistrzem gry i gracze. Prowadzący wymyśla scena-
riusz gry, w którym określa z grubsza, co będzie się działo 
np.: jest król, któremu pod zamkiem zalągł się smok i zjada 
mu podwładnych. Smok jest duży i silny, umie ziać ogniem 
i ma skarb w jaskini. Gracze wymyślają sobie, kim będą 
grać, zapisują swoje postacie [wg ustalonych reguł] na tzw. 
kartach postaci i opisują mistrzowi gry, co robią np. trójka 
graczy wymyśliła, że będą grać rycerzem, czarodziejem i pa-
stuchem. Każdy z nich słyszał o smoku i nagrodzie za zabi-
cie. Rycerz zakłada zbroję, bierze miecz do ręki i idzie wal-
czyć ze smokiem. Mistrz gry [stosując reguły] sprawdza, czy
smok jest silniejszy i mówi graczowi, że np. wybija mu 
miecz z ręki i go zjada. Czarodziej może np. próbować zabić
smoka magią, ale na smoka nie działa magia-dlatego zosta-
nie spalony, a ostatni z graczy może zadeklarować, że napy-
cha barana smoczą trutką i zostawia przed jaskinią smoka, 
co powoduje zgon gada i zdobycie skarbu.

System w rpg, to zestaw reguł; określa czy uda się postaci 
gracza wykonać zamierzoną czynność np. przejść po linie, 
opisuje świat gry. Systemy różnią się od siebie sposobem 
rozwiązywania zależności pomiędzy graczami, a światem 
opowiadanym przez mistrza gry [np. kto wyrzucił więcej 
na kości dziesięciościennej, lub, kto ma więcej kropek na 
karcie postaci-temu się powiodło]. Systemy te różnią się 
również światami, w których dzieje się akcja gry [może być 
to świat współczesny, przyszłość po wojnie nuklearnej, 
rzeczpospolita szlachecka, czy też świat zamieszkały przez 
elfy i krasnoludy]. System można kupić w księgarni [np. 
Warhammer, Dzikie Pola, Wampir-Maskarada], lub też moż-

na prowadzić system autorski wymyślony przez siebie [albo 
znajomych].

W rpg nie można wygrać, jedynie można lepiej lub gorzej 
odgrywać wybraną postać, zaś przegraną jako taką może być
np. śmierć odgrywanej postaci, lub też nie wykonanie wy-
myślonego przez mistrza gry zadania.
 
Żeby najlepiej zrozumieć jak oddziałuje na wyobraźnię i jak 
wygląda gra, najlepiej jest jednak spróbować samemu.

Skróty:
MG [Mistrz Gry] – prowadzący grę.
NPC [Non Players Character] – postać odgrywana przez 
MG.
PG [Postać Gracza] – postać odgrywana przez gracza [Po-
winna by być PC, ale za dużo jest skojarzeń z takim  skró-
tem].
K10 – rzut kostką dziesięciościenną. [Polega na 
porównywaniu wyniku rzutu k10, zgodnie założonym 
wcześniej poziomem. Do rzutu kostką można dodać pasujące
poziomy umiejętności i cechy  

Np. rzut kamieniem w okno jest testem Łatwym i ma poziom 9, czyli do 
rzutu k10 [wyszło 6] dodajemy Zr [np. 2]i umiejętność rzucanie kamieniami
[akurat na 1 poziomie] 6+2+1=9, czyli szyba została wybita.

Cechy
D A C Z A ™

Do tworzenia postaci można wykorzystać gotową [skopio-
waną] kartę postaci, lub też napisać na czymkolwiek skróty 
cech tworzonej postaci. Jest ich 6, i odzwierciedlają wrodzo-
ne predyspozycje danej postaci. Są to:

Si – to siła fizyczna postaci.
Zr – to zręczność postaci. 
Pr – percepcja to ogólna wrażliwość PG, jego zmysły i re-
fleks. 
Sw – siła woli, to cecha odpowiadająca za zdolność PG do 
koncentracji, zapamiętywana, opanowania emocji  itp.
Md – zasób wiedzy PG jak i jego mądrość [powinna być od-
grywana]. Nie powinna być wyższa od inteligencji 
graczy. Wpływa na liczbę umiejętności.

Sc – szczęście, lub pech; cecha testowana czasami, lub nig-
dy. Wpływa na liczbę umiejętności. 
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Tworzenie postaci
D A C Z A ™

Aby rozpocząć grę należy rozpocząć od pomysłu. Niech 
pierwszą rzeczą będzie wizja postaci, którą przenosi 
się na papier, i do której dopasowuje się liczby i nakłada się 
je do swojego wyobrażenia. 

Np. będzie to artysta malarz szukający szczęścia w malowaniu i dziewczy-
nach.

Skoro wizja jest gotowa, przystępujemy do rozdzieleniu 
punktów na cechy. Punktów jest tyle ile przyzna nam MG, ja
daję 19 punktów [i 21 dla graczy, którzy grają pierwszy raz 
w DACZĘ]. 

Dla malarza wszystkie cechy mogą wyglądać np. tak: Si = 2, Zr = 2, Pr = 5,
Sw = 3, Md = 3, Sc = (-2)
[Suma wydanych punktów = 18]

Jeszcze raz: aby rozdzielić 19 punktów pomiędzy wszystkie 
cechy [prócz szczęścia, które może, ale nie musi zostać na 
swoim poziomie].
Dla Si, Zr, Pr, Sw; Md zakres wartości cech zawiera się w przedziale < 1; 
10 >. Początkowo równa się 0 i musi osiągnąć minimalny poziom. Poziom 
1 dla wszystkich cech [prócz szczęścia] to dla postaci najniższy możliwy 
poziom danej cechy, poziom 3 jest przeciętnym, a 6 maksymalnym dla czło-
wieka. 

Sc może osiągać wartości i < -15; 5 > dla Sc. Początkowo równa się -5. Je-
żeli weźmiemy Sc bardziej ujemne niż początkowe, to dostajemy odpowied-
nią ilość punktów na inne cechy.
Przeciętny człowiek ma wszystkie cechy na poziomie 3, a Sc na poziomie
-1. 

Liczba umiejętności postaci i ich poziom: PG posiada jedną 
umiejętność na poziomie < 5 >;  Md-1 na poziomie 
< 3 >; k10 [nie premiowane-liczy się tylko wynik powyżej 
zera] + Sc na poziomie < 1 >. 

W tym wypadku 1 × < 5 >; 3  - 1 = 2, czyli 2 × < 3 >; nasz malarz rzucił 6, 6
+ ( -1 ) = 5, czyli 5 × < 1 > ]. Umiejętności na poziomie 
< 1 > można dowolnie do siebie [lub do innych umiejętności] dodawać np. 1
punkt do najwyższej, jeden do średniej, dwa punkty do siebie i jeden punkt 
zostaje sam. Dzięki temu wiemy, że umiejętności naszego malarza są nastę-
pujące: Malowanie 6, Umiejętności łóżkowe 4, Język angielski 2, Historia 
sztuki 1.  Obok poziomu umiejętności wygodnie jest dopisać dodawane naj-
częściej cechy i ich sumę np. Malowanie + Pr = 11, Umiejętności łóżkowe 
+[ Si + ZR + Pr ] : 3 = 7, Język angielski 2, Historia sztuki + Sw = 3

Ekwipunek. Na podstawie wizji postaci, jej cech i umiejętno-
ści tworzymy sobie listę ekwipunku 

Np. lodówka, mieszkanie, płótna, karabin maszynowy, farby, kredki pastelo-
we, sztaluga, kajdanki, telewizor, video, komputer z programami graficzny-
mi, nóż sprężynowy, itd.. MG skreśla nie pasujący do postaci sprzęt [tylko 
karabin maszynowy...] i lista ekwipunku jest gotowa.

Pieniądze określa się następująco: (Um + Sc) × Jednostka 
pieniężna, czyli: najwyższą umiejętność i/lub cechę za po-
mocą, której postać zarabia 

Np. Malowanie [11] dodajemy do Szczęścia [Sc = (-1)] i tę liczbę mnożymy
przez przelicznik ustalony przez MG [np. × 50zł], wtedy nasz malarz ma 
przy sobie, lub na koncie [11+(-1)]x50zł=500zł.

Teraz brakuje tylko zapisać historię PG, imię, cechy fizyczne
postaci itp. 

Np. Adam Warchol, zwany Andy, Wzrost 170cm, oczy niebieskie, włosy 
długie, ciemne, prosty nos; Urodził się we Wrocławiu, tam mieszkał aż do 
studiów, kiedy to wyprowadził się do Gliwic, gdzie był studentem Architek-
tury, po 2-gim roku przerwał naukę i zaczął pracować w pracowni artystycz-
nej Obraz. Obecnie ma dwie dziewczyny Agnieszkę i Martę, które o sobie 
nic nie wiedzą.

Następnie należy rozpisać wyuczone przez postać odruchy, 
które pozwalają lepiej wykonywać pewne czynności, czyli 
umiejętności postaci.  Dostępne są wszystkie umiejętności, 
jakie gracz wymyśli i na jakie pozwoli MG.

Nie to cechy dodatkowe jak np. bardzo szybki, elokwentny, bardzo silny, 
tylko wyuczone np. kulturystyka, akrobatyka, psychologia. 

Zakres wartości umiejętności PG zawiera się w przedziale <1;10>. Mini-
malny poziom to 1, poziom 3-ci PG umie robić daną czynność, poziom 5-6 
oznacza, że postać zawodowo potrafi zajmować się daną umiejętnością, po-
ziom 7-8 oznacza, że postać jest wybitnym specjalistą, 10-tka to noblista, je-
dyny na świecie, itp. 

Testy
D A C Z A ™

Kostka używana w DACZY jest kostką dziesięciościenna, 
rzuty są wykonywane z przerzutami, kiedy wypadnie 10-tka 
i/lub 1-ka, jeśli wypadnie 10-tka, rzuca się dalej aż do otrzy-
mania liczby innej niż 10. Każda dziesiątka jest dodawana 
do wyniku. Jeśli wypadnie jedynka, rzuca się dalej i jeżeli 
wypadnie 10-tka znowu rzuca się aż do otrzymania liczby 
innej niż 10, ale cały wynik jest ujemny. 

Np. 10,10,1=21  10,5=15 1,1=[-1] 1,5=[-5] 1,10,10,5=[-25] [[jaki pech!]]. 
średni wynik rzutu dzięki takiemu sposobowi 
liczenia wynosi 5,5.

Testy są tworzone przez prowadzącego kiedy chce oddać lo-
sowość jakiejś akcji Waszej postaci, określa wtedy słownie 
jak dużo musicie mieć punktów, aby się udała akcja. Zazwy-
czaj wygląda to tak, że poziom testu jest: Łatwy 9, Nie-
Łatwy 12, Trudny 14, Bardzo Trudny 18, Niemożliwy Moż-
liwy 26, Niemożliwy 30. Rzut kostką, wynosi przeciętnie 5,5
i do niego dodaje się odpowiednie umiejętności.

Test się powiódł jeżeli punkty z cech, umiejętności i rzutu są 
większe, lub równe poziomowi testu, jeśli jest to różnica 
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znaczna, to powinna ona wpłynąć na akcję bohatera.

Jeżeli test powiódł się, to :
0-9 Wszystko ok., udało się.
10 - Ułatwienie. 

Jeżeli test nie powiódł się, to:
1-9 Akcja się nie udała.
10 - Komplikacja

Rasy
D A C Z A ™

Wg założeń mechaniki, inne rasy wzorowane są na ludzkiej. 
Mogą one mieć więcej [lub mniej] cech, mogą mieć inne 
przedziały ich wartości. Mogą mieć inny przelicznik pozio-
mów umiejętności.  Zależy to również od świata, w którym 
są umieszczone. Różne powinien mieć współczynniki elf ze 
skrzydełkami z Piotrusia Pana, inne z sag nordyckich, inne 
z mitologii pana Tolkiena [czyt. tolkina].

Tutaj podaję przykładowe postacie do konwencji mniej wię-
cej świata Shadowrun [przyszłość, technika, magia, ludzie 
zwyczajni jak Indianie i korporacje i ludzie zmutowani do el-
fów, smoków, trolli].

Wartość początkowa: Wartości przeciętne:
noworodek Ludzie Elfy Trolle Krasnoludy Orki

[punkty] [0] [19] [20] [20] [19] [21]
Si 0 3 2 8 6 6
Zr 0 3 3 3 3 3
Pr 0 3 5 3 3 5
Sw 0 3 5 3 4 5
Md 0 3 5 3 3 2

Sc -5 -1 -5 -5 -5 -5

Przedziały wartości:
Ludzie Elfy Trolle Krasnoludy Orki

Si <1;6> <0;8> <2;12> <4;8> <1;8>
Zr <1;6> <1;12> <1;12> <1;8> <1;6>
Pr <1;6> <1;12> <2;10> <1;8> <1;8>
Sw <1;6> <2;12> <1;10> <1;10> <1;8>
Md <1;6> <2;12> <1;12> <1;8> <1;4>

Sc <-15;5> <-5> <-15;-5>  <-15;-5> <-15;-5>

Umiejętności:
Ludzie Elfy Trolle Krasnoludy Orki

Poziom
< 5 > × 1 3 3 3 3
< 3 > × Md - 1 Md - 3 Md - 5 Md - 5 Md - 3
< 1 > × Sc + k10 Sc + k10 Sc + k10 Sc + k10 Sc + k10

Czary:  Testowane są najpierw [Md] czy mogą być wymyślone,  potem samo rzucenie czarów z umiejętności [do których dodaje 
się cechy inne dla prawie każdej z ras]. 

Dodawanie Cech do rzucania czarów:
Ludzie Elfy Trolle Krasnoludy Orki

       [Sw + Zr + Md] : 3 Md [Sw + Zr] : 2 [Sw + Zr] : 2 Sw

Dostępne dziedziny magii, [patrz rozdział: Magia DACZA™ ] to:

Żywioły [Ludzie, Orki],
Energia magiczna [Ludzie, Elfy, Trolle, Krasnoludy],
Iluzje [Ludzie, Elfy].
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Mistrz Gry
D A C Z A ™

Zawsze mnie irytowało, gdy podczas prowadzenia przecho-
dził ktoś obok i zaczynał zadawać pytania, co my właściwie 
robimy, po co te krzyki, jakie dziwne kostki itp. Jeżeli wy-
starczała odpowiedź, że gramy w rpg, i mogliśmy wrócić do 
zabawy, to wszystko było ok., lecz jeśli to nie wystarczało 
zaczynał się problem, bo albo trzeba było zignorować natrę-
ta, co nie zawsze może być dobrym rozwiązaniem, lub też 
[o zgrozo!] przerwać grę.
Dlatego podaję tu definicje; słownikową i opisową [definicje
opisowe są w części dla graczy], które można wydrukować 
i mieć pod ręką i wręczyć żądnemu wiedzy przechodniowi, 
żeby się doóczył.

RPG [ang. Role Plaing Game], gra fabularna – to rodzaj gry 
z tworzoną na bieżąco fabułą, polegający na rozmowie gra-
czy wcielających się w role, z prowadzącym [Mistrzem Gry]
kreującym i kontrolującym świat przedstawiony gry. Patrz:  
cRPG,  Drama,  LARP.
cRPG [computer RPG] to komputerowa odmiana RPG. Dra-
ma, to wersja RPG, w której część działań jest odgrywana 
przez graczy i prowadzącego.
LARP [Live Action RPG] to gra, w której wszystkie działa-
nia są odgrywane przez graczy. Prowadzona na otwartej 
przestrzeni jest nazywana grą terenową.

Założenia
D A C Z A ™

System DACZA: został wymyślony na podstawie uniwer-
sum stworzone- go przez Rogera Zelaznego w cyklu Amer. 
Założeniem jego było istnienie dwóch światów: Amberu 
[z miastem, zamkiem i magią] i Dworców Chaosu [które 
były światami entropii, gdzie wszystko było płynne, kształty,
kolor itd.], które były prawdziwymi światami, dwoma biegu-
nami ład i chaos. Te prawdziwe światy rzucały swoje cienie, 
którymi były inne światy, jednym z cieni jest np. Ziemia.

Prowadząc gry w takim uniwersum, trzeba było móc połą-
czyć rycerzy, magię, potwory, technikę, wahadłowce i kara-
biny. Nie, żeby nie istniały systemy uniwersalne, ale z tych, 
które znaliśmy, żaden nie był na tyle wygodny do stosowa-
nia; tzn. był prosty, ale pisujący postać na tyle wszechstron-
nie jak nam było potrzebne.

Dlatego też DACZ’a jest systemem mechaniki. światy są do-
datkiem, gdyż gra wg tej mechaniki może rozgrywać się 
w każdym ze światów.

Rasy. podstawą do tworzenia systemu jest człowiek i wg nie-
go tworzone są inne rasy, do istot władających światem 
[światami?] włącznie.

Prowadzenie, kwestia kostek, i ich używania: System jest 
skonstruowany, żeby rzucać kostką dopiero w momencie, 
kiedy opis sytuacyjny nie daje innego wyjścia. np., kiedy PG
mówi, że łapie w motyla, a MG wyobraził sobie silny wiatr, 
który podrywa motyla do lotu. Gdyby, PG miał siatkę, albo 

motyl się nie ruszał, albo nie było to istotne, motyl byłby 
złapany automatycznie, a tak gracz rzuci sobie kostką i zoba-
czymy czy akcja się powiodła. Gdyby, np. motyl był inteli-
gentnym NPC-em, wtedy MG rzuca kostką [i niech gracze 
nie widzą wyniku!].

Kostka używana w DACZY jest kostką dziesięciościenna, 
nie z powodu używania przez nas systemu dziesiątkowego 
[ani dlatego że mam udziały w zakładach produkcji k-dzie-
siatek]. Używana jest z powodu swojego rozkładu prawdo-
podobieństwa. Używana jest jedna nie, dlatego, że nie lubić 
nosić woreczka z kostkami, ani rzucać kilkoma kostkami na 
raz, ale dlatego, że tak jest wygodniej.

Rzuty są wykonywane z przerzutami, kiedy wypadnie 10-tka
i/lub 1-ka, jeśli wypadnie 10-tka, rzuca się dalej aż do otrzy-
mania liczby innej niż 10. Każda dziesiątka jest dodawana 
do wyniku. Jeśli wypadnie jedynka, rzuca się dalej i jeżeli 
wypadnie 10-tka znowu rzuca się aż do otrzymania liczby 
innej niż 10, ale cały wynik jest ujemny. Np. 10,10,1=21  
10,5=15 1,1=[-1] 1,5=[-5] 1,10,10,5=[-25] [[jaki pech!]]. 
średni wynik rzutu dzięki takiemu sposobowi liczenia wyno-
si 5,5. 

Cechy i umiejętności
D A C Z A ™

Wcześniej było ich więcej, niektórych nigdy nie było. 
W każdym razie te, które się ostały są według mnie niezbęd-
ne do opisania postaci.

Zakres wartości cech zawiera się w przedziale <0;25> dla Si,
Zr, Pr, Sw; <0;10> dla Md; <[-35];25> dla Sc.
Przeciętny człowiek ma cechy na poziomie 3, a Sc [-1]. 
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Poziom 0 dla cechy oznacza jakąś chorobę praktycznie unie-
możliwiającą grać taką postacią. Poziom 6-8 oznacza uzdol-
nionego w jakimś kierunku, 10 to największy możliwy do 
osiągnięcia poziom [w przypadku człowieka], mistrzostwo 
świata itp. Sc może osiągać wartości < [-15]; 5 >.

Początkowo równa się -5. Jeżeli weźmiemy Sc bardziej 
ujemne niż początkowe, to dostajemy punkty na inne cechy.

Cechy Md, i częściowo Sw powinny być odgrywane przez 
graczy, w związku z tym mogą być karnie obniżane [gdy 
wydali za dużo punktów na cechę], lub też można graczom 
zwracać uwagę i karne poprzenoszę punkty z innych cech 
[gdy PG są zbyt elokwentni, za mądrzy, lub mają za dobrą 
pamięć, w porównaniu z cechami na karcie postaci].

Przedziały te odpowiadają człowiekowi w przedziale wieko-
wym 18-45 lat. Poza nimi należy stosować ograniczenia po-
ziomu umiejętności – dla młodszych, oraz ograniczenia po-
ziomu cech dla ludzi starszych.

Umiejętności to wyuczone przez postać odruchy, które po-

zwalają lepiej wykonywać pewne czynności. Nie ma wśród 
nich cech dodatkowych jak np. bardzo szybki, elokwentny, 
bardzo silny. Ale mogą być wyuczone np. kulturystyka, akro-
batyka, psychologia. Różnica jest w nazwie, i w podejściu 
graczy do tematu. Dostępne są wszystkie umiejętności, jakie 
gracz wymyśli i na jakie pozwoli MG.
Zakres wartości umiejętności PG zawiera się w przedziale 
<1;25>. Minimalny poziom to 1, poziom 3-ci PG umie robić 
daną czynność, poziom 5-6 oznacza, że postać zawodowo 
potrafi zajmować się daną umiejętnością, poziom 7-8 ozna-
cza, że postać jest wybitnym specjalistą, 10-tka to noblista, 
jedyny na świecie, itp.

Dostępne są wszystkie umiejętności, jakie gracz wymyśli 
i na jakie pozwoli MG.
Zakres wartości umiejętności PG zawiera się w przedziale <1;25>. Mini-
malny poziom to 1, poziom 3-ci PG umie robić daną czynność, poziom 5-6 
oznacza, że postać zawodowo potrafi zajmować się daną umiejętnością, po-
ziom 7-8 oznacza, że postać jest wybitnym specjalistą, 10-tka to noblista, je-
dyny na świecie, itp.

Testy
D A C Z A ™

Założenia:  Jeszcze raz. Założeniem DACZY jest to, że testy 
wykonuje się wtedy, kiedy MG nie jest pewien wyniku dane-
go działania. Traci się może przez to losowość świata, której 
MG nie przewidzi [nie będzie wtedy przypadku, kiedy 12-
latkowi kula urywa pół głowy wraz z połową zawartości, 
a on przeżywa, bo MG na taki pomysł sam nie wpadnie. Po 
takim strzale MG stwierdza, że PG nie żyje.]. Zyskuje się 
szybkość opisów, łatwość w prowadzeniu i zlikwidowanie 
ograniczeń narzucanych wyobraźni MG przez mechanikę.

Kostki:  Sprawa kostek. Jeżeli rzuca MG, niech tego nie wi-
dzą gracze. Są dostępne kalkulatory, z opcją random, są sto-
siki z książek, za którymi można schować kostkę to powinno
wystarczyć. Za to kiedy gracze rzucają test, to jeśli nie wie-
dzą jaki jest trudny, to interpretuj drogi MG wynik dowolnie,
ale jeśli gracze patrzą na lecącą kostkę i wiedzą, że jeżeli 
wypadnie więcej niż 4, to lina się urwie, a oni spadną i się 
zabiją; to przy 5 zabijaj ich [albo kończ sesję, mówiąc, że 
oni tylko światełko w tunelu...; a w tydzień później opo-
wiedz najwyżej, że ktoś zabrał ich nieprzytomnych i...]

Testy:  ni zmodyfikowany poziom testu można podzielić tak:
Łatwy 9, 
Niełatwy 12, 
Trudny 14, 
Bardzo trudny 18, 
Niemożliwy – możliwy 26, 
Niemożliwy 30.  

Wynika to z tego, że... i tu przydługie wyjaśnienie: rzut 
kostką, wynosi przeciętnie 5,5 co na niekorzyść graczy 
tłumaczymy przeciętną wartością 6.
Do testu Łatwego, dodajemy przeciętną wartość cechy [3], 

czyli: k10[6] + cecha[3] = 9. Test Nie-Łatwy, opiera się na 
założeniu, że PG posiada umiejętność w danej czynności, 
czyli: k10[6] + cecha[3] + przeciętna umiejętność[3] = 12. 
Test Trudny, opiera się na założeniu, że gracz posiada umie-
jętność <5>, czyli: k10[6] + cecha[3] + umiejętność[5] = 14. 
Test BT, to testowanie specjalisty, który ma naturalne zdol-
ności w danym kierunku, czyli: k10[6] + wysoka cecha[6] + 
wysoka umiejętność[6] = 18. Test Niemożliwy możliwy, to 
sprawdzanie, czy urodzony geniusz, po olimpijskim prze-
szkoleniu dobrze wykona swoja robotę, czyli: k10[6] + mak-
symalna cecha[10] + maksymalna umiejętność[10] = 26. 
Test Niemożliwy polega na założeniu, że geniusz, po prze-
szkoleniu ma jeszcze kupę szczęścia[szczęście na k10], czy-
li: 10[10] + maksymalna cecha[10] + maksymalna umiejęt-
ność[10] = 30.  Oczywiście istnieją wszelkie wartości po-
średnie, które zależą od sytuacji. Opisowo wygląda to tak: 
Tyczkarz skacze na wysokość ambitną, ale dla niego wyko-
nywalną [test 14], ale tłum gwiżdże na niego, poza tym ktoś 
ukradł mu buty, dlatego test wyniesie 16-17, w zależności od
Sw PG [jeżeli jest niższa, lub równa przeciętnej, to test wy-
niesie 17-bo się przejmie tłumem].

Szczęście:  Test szczęścia powinien być stosowany rzadko 
i w różnych sytuacjach. Tak, żeby gracze wiedzieli jak ka-
pryśna to cecha. W przypadku zagrożenia śmiercią PG moż-
na, ale też nie zawsze trzeba go zastosować. Np. – Szybko 
wbiegam na ulicę i... MG wie, że jechała właśnie cysterna, 
gracz wiedział o tym, ale zapomniał. Po teście akrobatyki, 
okazało się, że gracz nie zdążył odskoczyć. Można teraz PG 
zabić za to od razu, ale można też przypomnieć sobie czy 
szczęście było testowane podczas dzisiejszej sesji, jeśli nie, 
to może zmieści się między kołami samochodu...

D A C Z A ™  s y s t e m  r p g strona  6 z 16



Wynik Testu:  [są to zalecenia mniej/więcej, bo trudno usta-
lić jedną regułę dla różnych możliwych testów np. przecina-
nie zielonego kabelka podczas rozbrajania bomby do takiego
stopniowania pasuje, ale namalowania złego obrazu-pomimo
całej złośliwości MG-nie powinno skończyć się tragicznie 
dla PG]

Jeżeli test powiódł się, to:
0-9 Wszystko ok., udało się.
10-12 Małe ułatwienie.
13-15 Wykonywany test obraca się na dobre dla PG.
16-19 Wszystko obraca się na dobre [świat uśmiecha się 
do PG], na czas tej akcji.
20+  -//- i dodatkowy PLUS [ocalenie od śmierci, skarb, 

itp.] w przyszłości.
Jeżeli test nie powiódł się, to:
1-9 Nie powiodło się.
10-12 Mała komplikacja [konsekwencja na całe działa-
nie].
13-15 Zły skutek [konsekwencja na następne działanie 
[najprawdopodobniej też nie wyjdzie]].
16-19 Bardzo zły skutek [konsekwencje na fragment sesji/
jedną akcję].
20+ Tragiczna pomyłka [konsekwencje do śmierci 
włącznie]

Dodatki
D A C Z A ™

Lista cech, których nie ma [a które wyglądają na potrzebne]:

Walka: [umiejętność walki jakimś przedmiotem, to nie cecha
gracza, tylko jego wyszkolenie, czyli umiejętność. Kwestia 
moralna-czy potrafi zabić kogoś [lub coś] jest załatwiana 
dzięki istnieniu cechy Sw]Wytrzymałość: [w systemie DA-
CZA wytrzymałość PG opiera się na ogólnej wiedzy me-
dycznej, dzięki temu nie ma tylu błędów wynikających z nie-
dokładności symulacji. Niektóre sytuacje mogą wymagać 
rzucenia testu na Si, lub Sw, albo w ostateczności na Sc [3 
razy S.?!] i to w zupełności wystarcza]

Szybkość: [to cecha, którą ciężko się nauczyć – choć umie-
jętność bieg przez przeszkody istnieje – ale w gruncie rzeczy
wystarczy do tego spojrzeć na kartę postaci, żeby zobaczyć 
jak PG jest obciążony, jak jest silny, zręczny; dlatego nie ma 
tej cechy]

Refleks: [jest to cecha przydatna w grze, ale za mało się uży-
wana, żeby tworzyć dodatkowe miejsce na rozdzielanie 
punktów, zamiast tego jest używana Pr]

Udźwig: [Podobnie jak szybkość zależy od Si, jak i warun-
ków zewnętrznych, zaś samo liczenie obciążenia jest przy-
datne, ale nie w celu sprawdzaniu co do kg, jak szybko dana 
postać się męczy. Zależy to przecież od szybkości z jaką się 
idzie, przedmiotu jaki niesie [plecak, czy rzeźba] i tylu 
zmiennych, że lepiej zrzucić to na MG, niż na system tabe-
lek] 

Charyzma: Rpg jest grą, która operuje głównie słowem, dla-
tego charyzma postaci jest widziana w taki sposób, w jaki 
wypowiada się [za nią] gracz. Dlatego ograniczanie się gra-
cza [w przypadku niskiej charyzmy postaci], czy też próby 
grania Postaciami przez duże „pe" [podczas, gdy gracz nie 
potrafi przekonać nawet siebie] jest trudne. Dlatego wygod-
niej jest, gdy oddziaływanie na postacie trzeba odegrać, 
a wszelkie możliwe testy podczas jakiś „przymusów" stoso-
wać Sw.

Inteligencja: [Mądrość PG wynika z inteligencji [PG], dlate-
go wszelkie testy sprawdzające inteligencję opierać się po-
winny na Md, a zagadki, łamigłówki logiczne dawać gra-
czom do rozwiązania samemu, dając może wskazówki, po 
uprzednim testowaniu np. Sc]

Magia, telepatia, moce nadnaturalne: Dla niektórych ras 
mogą być to cechy naturalne i wtedy i tylko wtedy powinny 
wejść do zbioru cech. Wg mojego pojęcia magii jest to umie-
jętność, dlatego nie ma ich w liście dostępnych cech. 
W przypadku dodania ich do cech powinna zostać odpo-
wiednio zmieniona pula punktów, do rozdzielenia na cechy, 
oraz ustalona górna i dolna granica danej cechy.

Magia
D A C Z A ™

Zawsze bardzo lubiłem opowieści o tym, ze nie sama realno-
ścią człowiek żyje. Magia jest właśnie kwintesencją takiego 
podejścia. Z drugiej strony ład i porządek, które jako MG 
chciałbym wprowadzić do świata gry zmuszają do uregulo-
wania tej kwestii.

Można podjeść do tego na tolkienowski sposób, gdzie magia 

to ingerencja przeznaczenia. Gracze mogą się o nią wtedy z 
nią stykać, wiedzieć o niej, a wyjątkowo być świadkami jej 
użycia, ale nie powinni sami jej używać [chyba, że po bardzo
długim graniu, kiedy będzie to np. końcowy element kampa-
nii]. Magia może pozostać wtedy niedookreślona i magiczna 
właśnie.  Do takiego rodzaju magii nie ma żadnych zasad 
systemowych, gdyż zależy ona tylko od świata. Jeżeli opiera 
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się ona na przeznaczeniu, to czar wyjdzie wtedy kiedy powi-
nien, bo MUSI, lub nie wyjdzie, bo NIE MOŹE. Zależy to 
tylko od pomysłu MG na daną sesję/kampanię/świat. Magia 
wtedy używana jest przez NPC-ów, albo przez PG, ale będą-
cych pod dużą kontrolą MG

Inną metodą jest hurra-heroiczny sposób. Dookoła graczy la-
tają fireballe, wszędzie pełno magicznych przedmiotów, 
i czarodziei w gildiach. W takim świecie optymistycznie 
i miło się, gra, ale należy zauważyć, że dla NPC-ów magia 
jest czymś naturalnym, a nie magicznym, bo wszyscy są do 
niej przyzwyczajeni. Jabłko spada tam, albo nie w zależności
od działania zasady Newtona – Gandalfa. W takim świecie 
zasady działania magii muszą być równie ścisłe jak występu-
jąca w danym świecie fizyka.
Do heroicznego podejścia mam dwie metody rozwiązania 
rzucania czarów:

Pomysł pierwszy, polegający na motywie maga skupiającego
się na magicznych formułkach. Podczas wybierania umiejęt-
ności powinien wybrać jakąś związaną z magią, np. rzucanie
czarów, nekromancja, magia lasu itp. [jak to sobie MG skla-
syfikuje], lub rzucanie konkretnego czaru. Poziom umiejęt-
ności oznacza jak silny czar dana postać może rzucić. Jeżeli 
postać posiada umiejętność ogólną, to przechodzi dwa testy 
pierwszy na Md, aby sprawdzić czy postać potrafi w tej 
chwili wymyślić dany czar, a następny na Sw, aby sprawdzić

jak powiodło się rzucenie czaru. Nieudany test Md oznacza, 
że danego czaru postać nie wymyśliła bez żadnych dodatko-
wych konsekwencji, oprócz straty czasu.
Postać posiadająca umiejętność rzucania konkretnego czaru 
sprawdzana tylko testem Sw jak jej czar wyszedł. Nieudany 
test nie oznacza jednocześnie wymaganego rzutu kostką, wy-
starczą odpowiednio zinterpretowane przez MG warunki ze-
wnętrzne, poziom umiejętności, wiedzę PG, żeby stwierdzić,
czy umie on w danej chwili wymyślić podany przez gracza 
czar. Test Sw można tak samo jak wcześniejszy przeprowa-
dzić na podstawie opisu gracza, tj. jeżeli będzie słaby, to czar
nie wychodzi, a kiedy jest dobry, to wychodzi. Test Sw moż-
na zastąpić średnią [Sw +Zr]:2, lub samą zręcznością w za-
leżności od rodzajów czarów, i/lub umiejętności np. rysowa-
nie znaków ochronnych, czy znaki wiedźmińskie.

Drugim pomysłem na heroiczną magię jest danie graczom 
formuł czarów napisanych na podstawie jakiegoś języka wy-
myślonego przez siebie, albo np. węgierskiego. Gracze ma-
jąc zapisane [lub np. usłyszane] formuły, albo na pamięć 
uczą się tekstów i/lub gestów, a wykonanie danego czaru za-
leży tylko i wyłącznie od zgodności z dostarczoną formułą. 
Brak wtedy umiejętności związanych z magią, testów. Są tyl-
ko formuły czarów. [Ja używałem kiedyś zwykłych tekstów 
angielskich, pisanych fonetycznie po polsku, inaczej rozdzie-
lonych. Np. Mejkd is kreacze rinło ter-zamiana postaci 
w wodę.]

Obce rasy
D A C Z A ™

Obce rasy można wprowadzi do gry w dwojaki sposób. 
Wprowadzając do gry na podstawie jakiegoś wcześniejszego
pomysłu [książki, filmy, systemy rpg, bajki itp.], lub tworząc
swój własny świat zaludniony przez nieludzi. Oba sposoby 
opisują [lepiej, lub gorzej] psychikę i fizyczną budowę danej
rasy. Zazwyczaj są to niepełne opisy, bo ciężko opisać tak 
skomplikowany twór jak obca społeczność ze wszelkimi 

szczegółami dotyczące diety, sposobu rodzenia, 
wychowania, życia społecznego, odchyłów psychicznych 
i fizycznych, anatomii itd. Graczom trudniej jest w pełni 
wczuć się w rolę, kiedy na zwykłe pytanie dotyczące np. 
zarostu MG może nie znać i nie dostać dobrej i szybkiej 
odpowiedzi. Dlatego lepiej postacie obcych ras dawać 
bardziej doświadczonym graczom.

Światy:
D A C Z A ™

Umieszczę tutaj krótkie opisy kilku światów, w których 
prowadziłem korzystając z mechaniki DACZA:

Amber

D A C Z A ™

Od tego zaczął się system DACZA. Jak pisałem we wstępie, 
to nie świat, ale uniwersum, w którym znajdują się nieskoń-
czona liczba światów. Pomysł wymyślił Roger Zelazny i opi-
sał go w cyklu książek, powstała również gra rpg [bezkost-
kowa]. Najłatwiejszym do opanowania zbiorem informacji 
dla graczy o tym świecie jest jedna książka: Ilustrowany 
Przewodnik po Zamku Amber, Roger Zelazny i Neil Randall,
Wydawnictwo Iskry. Wizja świata polega mniej więcej na 
tym, że istnieją dwa prawdziwe światy: Amber [podobny do 
magicznej Anglii, Avalonu], i Dworce Chaosu [totalna abs-

trakcja]. Rzucają one cienie, czyli inne światy, pomiędzy 
którymi można przechodzić [jeśli jest się Amberytą, lub 
Księciem Chaosu]. Jednym z cieni położonych w pobliżu 
Amberu jest ziemia. Wymyślonych jest wiele światów, w 
których toczy się akcja, lecz jeśli ktoś chce wiedzieć więcej 
innych światach, niech uda się do biblioteki lub księgarni 
[Ziemia jaka jest, każdy widzi]. 

W systemie gry można wprowadzić graczy grających Ambe-
rytami, lub Książętami z Dworców Chaosu; posiadają oni 
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zdolności magiczne. Mają oni cechy i umiejętności, które 
wykraczają ponad możliwości człowieka. Dlatego cechy 
mogą osiągać maksymalne wartości. Liczba punktów do roz-
działu pomiędzy cechami wynosi 48. Ponadto każdy z grają-
cych posiada jedną zdolność ponadnaturalną [jest to zwięk-
szenie jakiejś cechy naturalnej, a nie jakaś dodatkowa – dla-
tego szybsza regeneracja tak, latanie nie], która jest wliczana
do puli cech. Umiejętność największa wynosi 12, umiejęt-
ność średnia wynosi 6, a najmniejsza 3. Istnieją przedmioty 
magiczne, oraz magia, która jest uzależniona od światów, lub

jest ponad nimi. Opiera się na więzach krwi [rodów królew-
skich Amberu i Dworców] i największych przedmiotach ma-
gicznych, które tworzą światy [Lorgus, który jest mocą cha-
osu, i zrobiony przez księcia chaosu Wzorzec, który jest siłą 
Amberu]. [Dlatego mniej jest rzucania czarów, niż korzysta-
nia z magicznych przedmiotów] Można wziąć umiejętności 
rozumienie magii, znajomość Lorgusu, znajomość Wzorca, 
przechodzenie pomiędzy cieniami [światami], korzystanie z 
atutów [magicznych kart tarota].

Katolicki Koval
D A C Z A ™

To świat sf bliskiego zasięgu, gdzie postęp technologiczny 
jest ok. 20 lat do przodu w stosunku do i teraz. Akcja gry za-
zwyczaj toczy się w Polsce, która stała się państwem wyzna-
niowym, nie weszła do Unii. Unia bawi się w genetykę, klo-
nowanie człowieka zaczyna być wprowadzane, pierwsze 
klony, itp. Do tego wspomagani biologicznie mięśniacy [coś 
jak cyberwszczepy, też powoli wchodzi do użytku]. Główną 
oś interesów świata stanowi zimna wojna pomiędzy Stanami 
Zjednoczonymi, a Chińską Republiką Ludową. Tajwan odłą-
czył się całkowicie. Izrael toczy wojnę z arabami, ale z Sy-
cylii, którą odkupił od Włoch, po tym jak Stare Państwo 
Izrael zostało zniszczone atakiem nuklearnym. Na księżycu 
są dwie stacje kosmiczne, na przeciwległych biegunach, na 
granicy między cieniem, a światłem. Jedna chińska, druga 
amerykańska. Wynaleziony został napęd antygrawitacyjny, 
dlatego ruch w i pomiędzy miastami odbywa się za pomocą 
latających pojazdów [takich jak w komiksie o Funky Kova-
lu, podobne do AV-ek z cyberpunka]. W Polsce dużo pary 
poszło w wybudowanie latających katedr dla wiernych. Spo-

wiedź jest równocześnie zeznaniem podatkowym, które au-
tomatycznie jest pobierane w formie datku [przed wejściem 
do kościoła są czytniki portfeli/kart chipowych [inne są za-
bronione]] i choć chodzenie do kościołów nie jest przymu-
sem, to wystarczy się tam nie pojawić kilka niedziel, a grupa 
bojowych ministrantów przekona Cię do pojawienia się na 
najbliższym nieszporze. Najczęściej w mieście korzysta się 
z rowerów, do parkowania których jest pełno stojaków 
z elektroniczną zasuwką i kodem do wpisania.
 
Mechanika pozwala na wzięcie różnego rodzaju wszczepów, 
czy narkotyków bojowych. Dopisuje się je do ekwipunku. 

Optymistyczne Fantasy
D A C Z A ™

Założenie świata jest takie, że istnieje świat fantasy w któ-
rym są Elfy, Gobliny, Ludzie, Krasnoludy. Ludzie są prze-
wodzącą rasą. Rządzą Goblinami, które są chłopami i wyko-
rzystywane przez ludzi – dużo pracują i nic z tego nie mają –
ale mają własne prawa, w które nie wnikają ludzie. Elfy są 
całkowicie obce, niedostępne i magiczne, posiadają na wy-
łączność żeglowanie po morzu, pozwalając jedynie na żeglu-
gę przybrzeżną. Nie lubią magów ludzkich. Krasnoludy żyją 
w podziemnych jaskiniach kutych w górach, zajmują się pro-
dukcją przedmiotów metalowych, wydobywaniem minera-
łów [mają na to monopol, którego jednak nie wykorzystują].

Magia istnieje, są zaklęcia, są gildie magów, są magiczne cy-
klony.  Gra rozgrywa się w Księstwie Chase. Północno-
zachodnią część znanego świata zajmuje Królestwo Crown, 
które choć małe jest bardziej zorganizowane i posiada sil-
niejsze jednostki militarne [za nim są jeszcze inne królestwa,
o których mało wiadomo]. Północ, to lasy i dzikie i małe ple-
miona. Wschód, to niezorganizowane Księstwo w pusz-
czach. Południe to morze, które maja w posiadaniu Elfy [naj-
prawdopodobniej pochodzą z jakiejś wyspy]. 
Południowo- zachodnią część zajmuje Kraj Nomadów. Połu-

dnie to góry i Krasnoludy. Wszędzie gdzie są Ludzie, są 
i Gobliny. Wszędzie poza miastami można spotkać istoty 
fantastyczne jakie sobie tylko można wyobrazić.

Religią obowiązującą w Chase jest oficjalnie wiara w cztery 
żywiołu będące w stanie równowagi – symbolem jest po-
dwójny znak yan-jin [cztery półkola i cztery kropeczki w ko-
lorach żywiołów]. Dzikie plemiona i Gobliny wyznają sza-
manizm. Elfy nie wiadomo w co wierzą. Krasnoludy mają 
swoich bogów. Księstwo wschodnie nie ma oficjalnej religii.
Kraj Nomadów uznaje prymat żywiołu ognia nad innymi. 
Różnego rodzaju odłamy religijne uznają różną kolejność 
hierarchii żywiołów.
 
Klimat gry jest optymistyczny z zewnątrz, ale intrygi we-
wnętrzne istniejące podczas sesji powinny być mroczne 
i nieprzyjemne, tak żeby tytuł nabrał ironicznego zabarwie-
nia.

Gracze nie grają innymi postaciami niż ludzie.
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!SPOILER ALERT – NIE DLA GRACZY!
Jeśli pragniecie mieć przyjemność z odkrywania przed wami tego świata przez MG.

Wygląda to tak. Był rok 20xx, ludzkość wynalazła i zaczęła 
używać wszczepów do układu nerwowego. Początki były 
bardzo trudne, równocześnie odbyło się kilka kosmicznych 
lotów załogowych. Byli w nich naukowcy różnych dziedzin, 
przeprowadzający badania w laboratoriach bezgrawitacyj-
nych, oraz badacze meteorytów. Jedno latające laboratorium 
zostało zniszczone przez meteoryty, ocalał jeden z badaczy –
Polak – Ryszard Szczerbaniewicz. Gdy powrócił z wysłaną 
misją ratunkową, obwieścił rewolucyjne rozwiązania doty-
czące łączy neuronowych. Tak zaczęła się rewolucja wirtual-
na. W roku 21xx ok. 80% ludzi jest podłączonych do sieci i 
spędza w większości czas w świecie Optymistyczne Fantasy.
Cały świat Optymistycznego Fantasy jest symulowany przez
komputery.

Sprawa Ryszarda Szczerbaniewicza wyglądała jednak trochę
inaczej. Wypadek spowodowany był zamaskowanym kon-
taktem z obcą cywilizacją, jedną z trzech, które zamieszkują 
tę część galaktyki. Okazało się, że żadna z nich nie wynala-
zła czegoś takiego jak wirtualna rzeczywistość, i w zmian za 
możliwość zorganizowania sobie takiej rozrywki na Ziemi 
dostarczą trochę technologii.

Są trzy obce rasy. Małych racjonalnych inżynierów, techno-
logów, oni są przodującą rasą w regionie, nagrodą dla swoich
przodowników pracy jest zabawa w Optymistycznym, ale są 
oni zbyt racjonalni, żeby oddać się takiej innej rzeczywisto-
ści całkowicie, dlatego PAMIĘTAJ kim są podczas gry. Są 
Elfami. Rasa inteligentnych robaków, to Gobliny, w grze są 
oni mądrzy, ale nie gonią za wartościami podobnymi do 
ludzkich. Po prostu kontemplują życie w dziwnym śnie/grze.
Dlatego praca sprawia im przyjemność, dlatego dają się wy-
korzystywać przez ludzi. Ale gdy ktoś ich zdenerwuje, mogą
być straszni. Ostatni to łowcy meteorytów. od dawna żyją w 
stanie nieważkości na swoich statkach, dlatego forma Kra-
snoludów wydała się im najprzyjemniejsza.

Magia w świecie Optymistycznego Fantasy, to błędy w pro-
gramie [dlatego Elfy tak jej nie lubią]. Sztormy mocy, to 
działanie hackerów, lub jakaś duża awaria w świecie rzeczy-
wistym. Magowie, to ludzie, którzy znają 

formułkę programu umożliwiającą zmianę jego samego od 
wewnątrz. Te formułki poznawane są w gildiach Magów, 
gdzie uczniowie mówią bezsensowne wyrazy, tak długo, aż 
trafi im się znaleźć odpowiednie słowa, które coś robią. 
Wszyscy wiedzą, że magia jest kapryśna i że czary za często 
używane się kończą [po prostu błędy często występując, lub 
robiące większe szkody są szybciej naprawiane]. Dlatego 
czary udostępniane są niechętnie, a wypowiadane w osta-
teczności.

Śmierć kogoś w grze, powoduje jego przebudzenie, w świe-
cie rzeczywistym, i zapewne jak najszybszy powrót do gry 
[ona uzależnia]. Nie dotyczy to Elfów, które zapadają 
w śpiączkę, z której często się nie budzą. Wiedzą oni o tym 
dlatego śmierć w grze jest dla nich tragedią. Będą jej unikać, 
ale jednocześnie ucieczka jest skazą na honorze, dlatego sta-
rają się nie umierać, bardziej niż inne rasy.

Geografia Optymistycznego Fantasy oparta jest na mapie Li-
twy [Pogoni] z okresu XVI/XVII wieku, z zamienionymi na 
angielsko-brzmiącymi nazwami np. Kamieniec Podolski, to 
Stoning-on-Hole [kamienujący na dziurze??]

Świat Optymistyczne Fantasy istnieje jako wirtualna rzeczy-
wistość postaci od ok. 10 lat, dlatego nie jest ustalone do-
kładne status quo pomiędzy rasami, tzn. zostały wrzucone 
one w grę i jeszcze nie dotarły się stosunki pomiędzy nimi. 
Czyli jest szansa, że Elfy na swoich latających statkach przy-
lecą i spacyfikują ludzi za ich brutalność i używanie magii. 
Jest szansa na różnego rodzaju katastrofy ekonomiczno/spo-
łeczne. Jest szansa na zreformowanie świata, tzn. sztorm ma-
giczny obejmujący wszystko i wszystkich.

W świecie O.F. występują gracze, i gracze sterowani przez 
komputer [NPC-e], ciężko ich od siebie odróżnić, skoro oba 
typy są odgrywane przez MG, ale można wprowadzić roz-
różnienie na bohaterów i resztę. Oprócz ras głównych można
wprowadzić ozdobniki w stylu gnomów itp. [NPC-e]. Dla 
graczy grę można prowadzić, bez żadnych dodatkowych wy-
jaśnień, można ich w ogóle nie stosować, tylko grać w świat 
fantasy z obcymi rasami i magią.

!SPOILER ALERT –NIE DLA GRACZY!
[czytających od końca]

Jeśli pragniecie mieć przyjemność z odkrywania przed wami tego świata przez MG.

Rozbicie Dzielnicowe
D A C Z A ™

To świat rzeczywisty oparty na okresie rozbicia dzielnicowe-
go na terenie dzisiejszej polski. Okres ten zaczął się w XII 
w., i trwał  do ok. XIV. Był to ciekawy czas wielu księste-
wek, których każe zwalcza wszystkie inne, wiele jest etnicz-
nych interesów [Polacy, Ślązacy, Czesi, Niemcy, Litwini 

[Żmudzini] itd.].  Prowadzenie jest w miarę łatwe, bo 
wystarczy niewielka wiedza na temat tego okresu, żeby mieć
dużą przewagę nad graczami, gdyż zazwyczaj ten okres 
historii polski pomijany jest przez podręczniki i nauczycieli 
szkół średnich. 
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Walczący Świat
D A C Z A ™

To świat kontrastu. Tu jest się po stronie dobra, lub zła; brak 
jest jakichkolwiek kompromisów. Historia świata walki 
przedstawia się następująco: Była Wyspa, miała ok. 1000 km
kwadratowych. Zamieszkiwali ją ludzie używający magii, 
nie wiadomo dlaczego, ale przez trzysta lat mieszkali tam lu-
dzie, którzy pomimo wspaniałych budowli, świetnej organi-
zacji i ogólnej prosperity nie zdawali sobie sprawy, nie 
chcieli wiedzieć o istniejącym dookoła świecie. Wyspa bo-
wiem leżała pośrodku morza wewnętrznego. żeby dopłynąć 
do najbliższego brzegu, trzeba płynąć od 3, do 5 dni.  Po do-
konaniu odkrycia nowego lądu podjęto ekspedycje, które 
miały zbadać wybrzeże. Na wyspę dotarły wieści o potwo-
rach, które czaiły się w borach dookoła wybrzeża. Przygoto-
wano sześć załóg, które miały zbudować sześć fortów do-
okoła wyspy. Forty te zostały wybudowane i obsadzone 
lud«mi- wojownikami i magami. To co widzieli budując for-
ty powodowało ich zdziwienie; widzieli szczątki zwierząt, 
ale żadnych zwierząt, widzieli w oddali kolorowe ognie, sły-
chać było echa wybuchów, czuć było zawirowania magii.

Po miesiącu, który upłynął od rozpoczęcia budowy pierw-
szego fortu minął miesiąc, gdy nadeszła zagłada. Setki man-
tikor, smoków, demonów i innych latających potworów za-
atakowało Wyspę. Po trzech dniach widać było wielki błysk 
i od tej pory nie ma o niej żadnych wiadomości.

Gra prowadzona jest w krainie, która rozwinęła się z jednego
z fortów. Od czasu zniszczenia Wyspy minęło 20 lat. Trwa 
teraz nieustanna wojna pomiędzy lud«mi, a potworami-kie-
rowanymi przez jakąś wolę z głębi puszczy. Nie wiadomo co
się dzieje z innymi fortami.
Średnia długość życia wynosi 17 lat 2/3 ludzi jest w jakimś 
stopniu wojownikami. W kraju tym dzieci wychowuje się 
według najlepszych spartańskich reguł. Fort został przeobra-
żony w obronną twierdzę, która posiada sześć wysuniętych 
placówek-miast odległych o ok. 10/20 km od Twierdzy. Mia-
sta posiadają swoje wioski-strażnice. Oddalone podobnie jak
miasta od Twierdzy.
Wioska może liczyć na pomoc miasta w ciągu połowy dnia 
od ataku. Technika umocnień obronnych stoi na poziomie 
kusz wielostrzałowych, ziemno- drewnianych ostrokołów, 
wielosferowych powłok magicznych, kilka kręgów fos, pu-
łapki, zatruta i magiczna broń.

Większe ataki odbywają się mniej/więcej co tydzień. I często
prowadzą do zniszczenia całej wioski. Zniszczenia miast 
zdarzają się rzadko-raz na dwa lata. Ostatni atak na Twierdzę
miał miejsce trzy lata temu.

Wioska liczy sobie ok. 600 mieszkańców, miasto ok. 3 000, 
Twierdza 30 000. Drogi pomiędzy miastami, a Twierdzą, to 
linie proste wykarczowanego lasu, na szerokości 10m, drogi 
miasto-wioska są mniejszymi odpowiednikami.

Wioski posiadają dość dużą autonomię. Dowodzi nimi do-
wódca-zazwyczaj jest nim najstarszy wojownik, który jest 
dyktatorem na czas i dzień po walce, potem decyduje rada 
złożona [jeśli jest taka możliwość] z 3 wojowników i 3 ma-
gów, która głosuje nad ważniejszymi decyzjami. Wioski pra-
cują jak komuny- dzieli się w nich wszystko według potrzeb,
decyzja co i komu należy do rady. Kobiety w wioskach trak-
tuje się jak dobro wspólne [oprócz wybitnych jednostek-cza-
rodziejek, lub dobrych wojowniczek].

Żywność produkowana jest w niewielkich ilościach przez 
Twierdzę, resztę miasta i wioski zdobywają na własną rękę. 
Mięsa jest zawsze pod dostatkiem.

Klimat przypomina strefę równikową-dwa zbiory do roku, 
pory deszczów na przemian z porami suchymi.

Klimat gry przypomina I wojnę światową prowadzoną 
w świecie fantasy przez dzieci.

Gra się zazwyczaj wysoko postawionymi w hierarchii wio-
ski-dowódcami, albo magami.

Dostępna magia, to: Tworzenie magicznych przedmiotów, 
Znaki [prosta magia wojenna], Magia obronna [sfery, penta-
gramy ochronne], Magia lecznicza, Magia wojenna [fireballe
itp.]. Magami mogą być tylko osoby obdarzone mocą, które 
są wyszukiwane wśród dzieci i szkolone jako największa sił 
ognia. Na jedną wioskę przypada ok. 6-ciu magów w wieku 
8-15 lat.

Teleportacja
D A C Z A ™

Obca rasa, która obserwowała ziemię z przekazów telewizyj-
nych od 1939r. uznała, że rasa ludzka zmierza ku samozagła-
dzie. Z nieznanych powodów zareagowała. W 23 miejscach 
w świecie, w największych miastach pojawiły się bloki gra-
nitu z napisem w 21 najpopularniejszych językach. O mniej 
więcej takiej treści: żeby uratować ludzi, należy im pomóc, 
posiadamy odpowiednią technikę, aby poprawić społeczeń-
stwo ludzkie, ale nie możecie nam przeszkadzać. Dlatego w 
ciągu pięciu lat musicie zniszczyć wszystkie maszyny i zo-

stawić sobie tylko maszyny proste. My zapewniamy, że prze-
ciętna długość życia nie ulegnie obniżeniu przez pierwsze 37
lat trwania eksperymentu, a przez następne 19 ulegnie 
zwiększeniu o co najmniej 3 lata.

Wnioski przeprowadzone przez naukowców były różne co 
do pochodzenia obcych, prawdziwości danych wymienio-
nych przez nich na Kamieniach używanego systemu liczenia,
pochodzenia. Zgadzano się tylko z tym, że obcy są i że opa-
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nowali technikę teleportacji.
Gra toczy się między cztery, a pięć lat po przysłaniu Kamie-
ni. Większość rządów przeprowadziła referendum żeby zde-
cydować się czy wykonać warunki obcych. Jedynie nieliczne
kraje je przyjęły. Za to wszędzie na ziemi panuje chaos. Reli-
gie głoszące zagładę ludzi, jak i obcych. Bojówki anty-tech-
niczne, zwolennicy Technologicznej Siły Ziemian [frakcja 
zbrojenia się i walki z obcymi]. Pod koniec okresu danego 
ludziom pojawiają się roboty robiące rekonesans. Pojawiają 
się na ułamek sekundy i znikają. Wielkość ok. 5x5x10 cm. 

Po zestrzeleniu [1 przypadek] pojawiła się grupka innych ro-
botów, które pozbierały szczątki.

Po minięciu terminu pojawią się roboty strzelające teleporte-
rami tj. magazynek na np. żwir, który można umieścić na 5-
100 cm wewnątrz danego ciała na zasadzie wzajemności, 
czyli w magazynku pojawia się substancja która zamieniła 
się miejscami ze żwirem. Jest to energetyczna transmisja, 
jednak wykorzystywana przez obcych w prawie każdym 
urządzeniu.

Obrażenia i broń
D A C Z A ™

Obrażenia:  W mechanice DACZY postawiłem na opisywa-
nie, brak jest więc punktów życia, wytrzymałości itp. 
Taki sposób prowadzenia wymaga od MG większej lub rów-
nej graczom wiedzy na temat działania organizmów żywych,
oraz sposobów jego ratowania. Nie posiadam jeszcze wiedzy
odpowiedniej do opisania tutaj skróconej wersji Podręcznika
Młodszego Sanitariusza Karetki Pogotowia Ratunkowego. 
Napiszę tylko kilka znanych mi zasad, którymi może się kie-
rować MG.

 Ogólna objętość krwi to ok. 5-6l, co odpowiada 5-
8% masy ciała.

 Spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy występują 
przy stracie do 20% objętości, przy ok. 30% nie-
przytomny-występuje niedotlenienie mózgu.

 Adrenalina itp. powodują, że straty 5-10% objętości
krwi można bagatelizować.

 Półsen, leżenie mogą pozwolić na stratę do 50% ob-
jętości krwi, bez niedotlenienia mózgu.

 Zranienia tętnic to ok. 2% zranień w czasie wojny 
i 0,03% w czasie pokoju

 65% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych ma 
rozerwaną jedną lub kilka jam serca

 10% ofiar wybuchu ma uszkodzenia klatki piersio-
wej i brzucha

 Zgon wywołany zatrzymaniem akcji serca występu-
je po mniej niż 1h w wodzie  o temperaturze mniej-
szej niż 6,7 stopni C.

 Prąd dostawszy się do organizmu wędruje przez 
mięśnie powodując uszkodzenia bardziej podobne 
do miażdżenia niż oparzenia.

 Przecięcie mięśnia [z tętnicą typu mięśniowego, lub
bez] zazwyczaj powoduje samoistne obkurczenie 
się rany.

 Niedokrwienie następuje po ok. 1-2h trwania uci-
sku. Po 6h następuje martwica kończyny.

 Śmiertelność przy uszkodzeniu dużej żyły lub aorty 
to ok. 80%

 Duże rany pozostawia się na ok. 4 dni otwarte, nim 
je się zszyje.

 Człowiek zraniony-zazwyczaj wpada w szok-może 

to powodować, że jest  całkowicie niezdolny do ja-
kiejkolwiek reakcji [w grze; PG staje się  NPC-em],
zachowuje się tak jakby w ogóle nic się nie stało 
[nie wie  o ranie], lub zachowuje się jak przestras-
zone zwierzę i instynktownie szuka możliwości 
ucieczki.

 Po ok. 5 min niedotlenienia mózgu, zachodzą 
w nim nieodwracalne zmiany [roślinka].

 Wyczerpujący tryb życia, ciągłe życie w stresie 
przez jakiś okres czasu [ok. 2 tygodni] powoduje 
stany lękowe, które mogą się realizować przez halu-
cynacje, napady histerii itp. [mieli to m.in. żołnie-
rze, czekający  w okopach na atak podczas I WŚ.; 
trzeba ich było zmieniać na tydzień wolnego]

 Wyjątki:

 Rekord upadku, to ok. 3500 m, z których spadła bez
spadochronu kobieta. Spadła na ośnieżony stok 
i złamała rękę.

 Ameryka Pn., akcja funkcjonariuszy FBI na dwójkę
przestępców. Po zwyczajowym -Freez! pan prze-
stępca zaczął sięgać po broń. Został  kilkukrotnie 
postrzelony, ale zdołał wyjąc pistolet i zaczął strze-
lać  do agentów, z których trzech trafił, sam dostał 
kilka następnych ran, ale nadal odstrzeliwał się 
agentom. Kiedy w końcu go dopadli nie żył. Okaza-
ło się [po sekcji], że już pierwsze rany były śmier-
telne, a wystrzeliwując ostatnią kulę miał już ich 
ok. 10 [śmiertelnych].

 12-to latek w Afryce został postrzelony w głowę 
tak, że zostało mu pół  czaszki z połową wnętrza 
i po odratowaniu przeżył z połową mózgu.

 Pan po przejechaniu go tramwajem na wysokości 
miednicy [otwarta jama brzuszna] żył i był przy-
tomny [!] przez ok. 1 h, po czym dopiero zmarł.

 Rasputin został otruty [arszenikiem?] i zbadany 
przez konowała, który  stwierdził jego śmierć. 
Wstał, po czym został trzykrotnie postrzelony,  
związany i wrzucony do rzeki. Po wyłowieniu oka-
zało się, że udało mu się  oswobodzić rękę.
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Rodzaje współczesnej broni, często używane przez graczy, są tu krótko omówione:

Pistolet: Jest osobistą krótką bronią palną, strzelającą nabo-
jem pistoletowym. Zastosowanie to zwalczanie celów ży-
wych na odległość około 50 metrów, oraz do samoobrony. 
Strzela zazwyczaj ogniem pojedynczym.

Pistolety projektuje się przywiązując dużą wagę do manew-
rowości broni. Dlatego montuje się mechanizmy samo napi-
nania pozwalające bardzo szybko oddać pierwszy strzał, 
dąży się do zmniejszania wymiarów gabarytowych broni, in-
staluje się także wskaźniki obecności naboju w komorze by 
strzelec był pewny, że broń jest nabita.

Celowniki są zazwyczaj klasycznymi przyrządami muszka-
szczerbina. Do celowania w ciemności stosuje się często sys-
tem trzech świecących w ciemności plamek, jedna z nich jest
na muszce dwie na szczerbince.

Mechanizmy uderzeniowe stosuje się albo klasyczne typu 
kurkowego albo typu bijnikowego. Pistolety są zasilane pu-
dełkowymi wymiennymi magazynkami o pojemności od 6-
20 naboi. Pojemny magazynek to duża zaleta pistoletu. Tzw. 
cudowne dziewiątki czyli najlepsze wzory pistoletów strzela-
jące najpopularniejszym nabojem pistoletowym 9x19 Para-
bellum mają magazynki o pojemności praktycznie powyżej 
13 naboi.

Rewolwer: Jest to broń krótka, której cechą charakterystycz-
ną jest obrotowy bęben w kształcie walca, który pełni funk-
cję magazynka i komory nabojowej. Bęben jest ryglowany 
specjalnym zatrzaskiem aby w chwili oddawania strzału był 
nieruchomy. Rozróżnia się dwa sposoby działania broni: 
single-action (SA)-rewolwer tego typu nie jest wyposażony 
w samo napinanie, [aby oddać strzał trzeba najpierw ręcznie 
odciągnąć kurek.]
double-action (DA)-rewolwer jest wyposażony w samonapi-
nanie, strzał można [oddać naciskając tylko spust (takie 
strzały są z reguły niecelne, gdyż droga spustu jest długa 
a sił napinania dość duża), lub podobnie jak w rewolwerach 
SA odciągając kurek i potem naciskając spust.]

Rozwój rewolweru zakończył się stosunkowo dawno, nowo-
czesne rewolwery niewiele się różnią od oryginalnych pro-
jektów Samuela Colta-ojca rewolwera. Nowoczesne rewol-
wery są wykonywane z lepszych materiałów (np. stal nie-
rdzewna), mają nastawne celowniki, wzmocnione szkielety.

Rewolwer ma wiele zalet: ma bardzo prostą budowę i nie-
wielką liczbę części-dzięki temu jest niezawodny, nie ma 
żadnych bezpieczników zewnętrznych, a mimo to jest bez-
pieczny i ciągle gotowy do oddania strzału (naładowany 
oczywiście!), niewrażliwy na wadliwą amunicję (niewypa-
ły),po prostu jeszcze raz naciskamy spust, odpadają proble-
my z przeładowanie tak jak w pistolecie.

Oczywiście ma i wady: przede wszystkim ma małą pojem-
ność bębenka (5 ewentualnie 6 naboi, gdy standardem wśród
pistoletów tzw.„cudownych dziewiątek" jest około 13, 15 
sztuk), jest niewygodny do chowania z powodu dużej średni-

cy bębna, rewolwery mają stosunkowo niską żywotność rzę-
du 20 tysięcy strzałów, niska szybkostrzelność.

Najbardziej znane firmy produkujące rewolwery to: RUGER
(USA), SMITH & WESSON (USA), COLT (USA), DAN 
WESSON (USA), TAURUS (Brazylia), ROSSI (Brazylia), 
WEIHRAUCH (Niemcy), UBERTI (Włochy).

Pistolet maszynowy: Broń palna, przystosowana do strzela-
nia amunicją pistoletową. Przeznaczona do zwalczania siły 
żywej na odległościach do 200 metrów. Masa około 1,6-3,6 
kg, długość całkowita 300-600 mm, długość lufy 150-260 
mm. Zasilanie z wymiennych magazynków o pojemności 
20-40 naboi. Szybkostrzelność teoretyczna 500-1200 
strz./min, prędkość początkowa 300-500 m/s, energia poci-
sku 340-770 J.

Tyle można przeczytać w encyklopedii. Należy jeszcze do-
dać iż broń ta narodziła się dopiero w XX w. i była odpowie-
dzią na trudności związane ze skonstruowaniem indywidual-
nej broni samoczynnej na naboje karabinowe. Pistolet ma-
szynowy strzela stosunkowo słabym nabojem pistoletowym, 
dlatego przy odrobinie wprawy można prowadzić celny 
ogień nawet serią. Budowa pm-u jest bardzo prosta, cała 
konstrukcja składa się z niewielkiej liczby części. Wiele ele-
mentów jest tłoczona z blachy stalowej, kolby wykonywane 
są z drutu, zamek to zazwyczaj okrągły cylinder poruszający 
się wewnątrz rury stanowiącej korpus broni. Oczywiście są 
modele bardziej skomplikowane o „ciekawszej" budowie np.
znakomity niemiecki pistolet maszynowy uznawany za naj-
lepszy na świecie- MP5.

Mimo, iż karabinki próbują z powodzeniem zastępować pi-
stolety maszynowe jego pozycja na razie nie jest zagrożona, 
choćby ze względu na niższą cenę zarówno pm-u jak i amu-
nicji do niego. Jest uzbrojeniem wielu żołnierzy zazwyczaj 
jednostek dywersyjno-rozpoznawczych, wynika to z jego 
niewielkich rozmiarów, poręczności i dużej manewrowości. 
Większość konstrukcji bazuje na tym samym schemacie to 
znaczy: nabój 9x19 Parabellum, swobodny zamek, iglica na 
stałe osadzona w czole zamka co z tego wynika strzały tylko 
z otwartego zamka, pudełkowy magazynek. Choć są wyjątki 
(MP5-zamek półswobodny, strzela z zamka zamkniętego jest
więc z zasady celniejszy).

Karabin: Jest indywidualną bronią palną każdego żołnierza. 
Najczęściej wyposażona jest w stosunkowo długą lufę (od 50
do 100 kalibrów) i strzela nabojami karabinowymi rzadziej 
pośrednimi. Służy do prowadzenia ognia pojedynczego i cią-
głego na odległość około 200 metrów w przypadku ognia 
ciągłego i 400 metrów ogniem pojedynczym. Wszystkie 
współczesne karabiny są bronią automatyczną w przeciwień-
stwie do niektórych wzorów karabinów wyborowych repeto-
wanych czerotaktowym zamkiem opartym najczęściej na 
rozwiązaniu zamka Mausera wz.98

Karabinek: Jest nieco skróconą i lżejszą wersją karabinu. 
Najczęściej zarówno skrócenie broni jak i zmniejszenie jej 
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Ek=
M x⋅V x2
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masy odbywa się kosztem skrócenia długości lufy. Determi-
nuje to gorsze własności balistyczne oraz obniżenie celności.
Często próbuje się przeciwdziałać temu faktowi konstruując 
karabinki w tzw. układzie bull-pup czyli bez kolby właściwej
(np. FA MAS Broń w tym układzie ma małą długość dlatego 
można zastosować długie lufy. Sama nazwa karabinek jest 
od dawna używana w słownictwie polskim. Karabinki strze-
lają nabojem pośrednim, czyli takim w którym energia poci-
sku jest mniejsza od energii pocisku wystrzelonego z naboju 
karabinowego i znacznie większa od pocisku pistoletowego.

Kalibrem najczęściej stosowanym zarówno w Układzie War-
szawskim jak i w NATO był kaliber 7,62 mm. Ale w latach 
80-tych nastąpiła „małokalibrowa rewolucja", NATO zdecy-
dowało się na kaliber 5,56 mm ZSSR – na kaliber 5,45 mm. 
Dlaczego zdecydowano się obniżyć rozmiar średnicy lufy? 
Rozumowanie jest stosunkowo proste. Mianowicie moc oba-
lająca pocisku zależy w dużym stopniu od ilości energii 
przekazanej przez pocisk celowi, oraz od innych czynników 
np. kształtowi pocisku, oczywiście jego masie i wielu innym.
Należałoby więc zwiększyć energię kinetyczną pocisku [dla 
M-masa pocisku, V-jego prędkość – wzór:  

   ].

Można to zrobić na dwa sposoby: Zwiększyć masę pocisku. 
Jest to rozwiązanie nieekonomiczne, z racji tego, iż energia 
kinetyczna rośnie liniowo wraz ze wzrostem masy. Zwięk-
szyć prędkość. To rozwiązanie jest lepsze, ponieważ pręd-
kość jest w drugiej potędze i zwiększenie jej np. dwa razy 
powoduje czterokrotny przyrost energii kinetycznej. Dlatego 
postanowiono obniżyć masę pocisku ( z około 8 gramów do 
około 3,5 grama) i zwiększyć jego prędkość (z około 600 m/
s do około 1000m/s) stąd mniejszy kaliber. Tu uwaga histo-
ryczna. W 1930 r. w kole polskich inżynierów pracujących w
Państwowych Wytwórniach Uzbrojenia, rozmawiano na te-
mat karabinu przyszłości. Piotr Wilniewczyc przedstawił 
wówczas obliczenia, z których jasno wynikało, iż nabój do 
takiego karabinu powinien mieć kaliber 6 mm i pocisk o ma-
sie 5g. Najnowsze badania dotyczą tzw. amunicji bezłusko-
wej, czyli takiej której pocisk jest zatopiony całkowicie lub 
niecałkowicie w materiale miotającym mającym kształt naj-
częściej prostopadłościanu. Tego typu amunicją firmy ’Dy-
namit-Nobel’ strzela karabinek G-11 firmy ’Heckler & Koch.

Do zasilania stosuje się najczęściej wymienne magazynki 
pudełkowe o pojemnościach około 20-30 naboi. Często ma-
gazynki posiadają specjalne zatrzaski umożliwiające spięcie 
ich większą ilość (2-3 sztuki). W praktyce stosuje się także 
owijanie taśmą klejącą dwóch magazynków, co zwiększa 
ilość przenoszonej amunicji oraz ułatwia wymianę pustego 
magazynka na pełny.

Zasada działania opiera się zazwyczaj na wykorzystaniu 
energii gazów prochowych odprowadzanych przez boczny 
otwór w lufie do wykonania całego cyklu przeładowania 
broni i przygotowania jej do oddania następnego strzału. 
Choć np.G-41 firmy ’Heckler & Koch’ korzysta z odrzutu 
zamka półswobodnego. Nie jest to bynajmniej dziwne choć 
trochę ryzykowne z racji dość dużej energii naboju pośred-

niego (metoda odrzutu zamka półswobodnego jest z powo-
dzeniem wykorzystywana dla pistoletów). Firma ta uparcie 
wykorzystuje tę układ także w karabinie wyborowym PSG-1
jak i w pistolecie maszynowym MP5 Co niezbicie dowodzi 
faktu, że metoda ta jest całkowicie opanowana przez H&K.  
Mechanizmy uderzeniowe karabinków są zazwyczaj typu 
kurkowego lub bijnikowego (bijnik o ruch postępowym). 
W chwili naciśnięcia spustu ruch wykonuje tylko stosunko-
wo lekki kurek bądź bijnik, nie powoduje to zakłócenia celo-
wania, dlatego karabinki są z założenia celniejsze od pm-ów,
gdzie podczas ściągnięcia spustu ruch odbywa najczęściej 
cały ciężki zamek, następnie uderzając w lufę niweczy celo-
wanie.  Z urządzeń pomocniczych często instaluje się na wy-
locie lufy urządzenie wylotowe łączące funkcje tłumika pło-
mienia i osłabiacza podrzutu broni.

Karabin wyborowy: Bardzo łatwo jest odróżnić karabin 
snajperski od zwykłego karabinka czy karabinu, posiada on 
mianowicie prawie zawsze celownik optyczny. Ponieważ 
z karabinu wyborowego strzela się zwykle na duże odległo-
ści celownik optyczny oddaje nieocenione zasługi. Oczywi-
ście w miarę potrzeby może on być zastąpiony celownikiem 
noktowizyjnym (pasywnym lub aktywnym-obecnie rzadko 
spotykane ponieważ są łatwe do wykrycia) do prowadzenia 
działań nocnych. Są w zasadzie dwie drogi w produkcji kara-
binów wyborowych. Pierwsza to zaprojektowanie od pod-
staw karabinu mając na względzie to, iż będzie to karabin 
snajperski czyli taki od którego wymagana jest bardzo duża 
celność i punkt trafień bliski punktowi celowania. Takim ka-
rabinem jest np. PSG-1. Druga to dokładna selekcja produ-
kowanego w dużych ilościach „zwykłego" karabinu wojsko-
wego. Co jakiś czas trafia się egzemplarz który jest celniej-
szy od pozostałych a punkt trafień leży bardzo blisko punk-
towi celowania. Takie egzemplarze są odkładane i przerabia-
ne na karabiny snajperskie. Tak powstaje np. G3 SG/1. Prze-
robienie polega zazwyczaj na zmniejszeniu siły spustu, zain-
stalowaniu celownika optycznego, wymianie kolby na kolbę 
dającą się regulować w zależności od wymagań strzelca. Od-
powiednią celność uzyskuje się poprzez bardzo dokładne 
wykonanie przewodu lufy. Absolutnie niedopuszczalne są ja-
kiekolwiek wady wykonania przewodu lufy takie jak np. 
owalizacja przekroju czy „beczułkowatość" przewodu. Lufy 
karabinów wyborowych są długie, ciężkie, mają grube ścian-
ki. Duża masa lufy powoduje redukcje drgań lufy podczas 
strzału. Tolerancje wykonania najistotniejszych elementów 
broni są bardzo wąskie, około 3 razy mniejsze niż w zwy-
kłych karabinach.

Amunicja używana w karabinach wyborowych nie może być
przypadkowa. Także musi mieć podwyższoną dokładność 
wykonania zarówno samego pocisku jak i łuski. Niedokład-
ności tzw. naważki prochu czyli ilości prochu w łusce oraz 
siły zaciśnięcia szyjki łuski na pocisku zwiększają rozrzut 
prędkości początkowej pocisku i pogarszają celność broni. 
Dlatego przywiązuje się dużą wagę do odpowiedniego dobo-
ru amunicji. Co więcej okazuje się, że każdy model karabinu
może „lubić" strzelać nabojami innej firmy, mimo że naboje 
są w zasadzie takie same. Dlatego amunicję selekcjonuje się 
w zależności od rodzaju karabinu.
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W karabinach snajperskich montuje się specjalne kolby po-
zwalające dopasować karabin do indywidualnych cech fi-
zycznych strzelca. Długość kolby zazwyczaj zmienia się 
przez dołożenie podkładek dystansowych między kolbą 
a trzewikiem. Często instaluje się tłumik płomienia oraz tłu-
mik dźwięku które mają zapobiec wykryciu stanowiska 
ogniowego.

Współczesne karabiny snajperskie są bardzo celne. Np. au-
striacki STEYR SSG69 charakteryzuje się następującymi 

rozrzutami: z odległości 100 metrów przestrzeliny z serii 
5 strzałów mają rozrzut 15 mm, z 300 metrów 10 strzałów-
rozrzut 90 mm, 400 metrów rozrzut 130 mm, 600 metrów 
rozrzut 200mm, 800 metrów rozrzut 400 mm. Celność kara-
binu Parker-Hale M85 jest taka, że przy strzelaniu z każdej 
odległości mniejszej niż 600 metrów prawdopodobieństwo 
trafienia w sylwetkę człowieka dla najlepszych strzelców 
wynosi 100%. 

Zakończenie
D A C Z A ™

Życząc miłej zabawy muszę napisać skąd czerpałem pomy-
sły, tak więc Czytelnia Ogólna w Katowicach umożliwiła mi 
przeglądnięcie kilkudziesięciu tomów dotyczących chirurgii 
klinicznej, psychopatii, traumatologii itp. Polecam „Współ-
czesne rozpoznanie i leczenie w chirurgii" J. A. Dunphy od 
str.223, do ok. 450, oraz „Myśliwska broń palna" A. Szynko-
wiec dla miłośników krytycznych rzutów – rzecz o niewypa-
łach. 

Tekst o broni palnej posiadam ze zgranej strony internetowej
napisanej najprawdopodobniej przez: Macieja Grodzkiego, 
http://priv6.onet.pl/lod/ma_gro/ magro@polbox.com. Podał 
on, ze wiadomości czerpał z: Stanisław Kochański „Automa-

tyczna broń strzelecka", Stanisław Kochański „Brygady an-
tyterrorystyczne", Leszek Erenfeicht i Craig Philip „Broń 
strzelecka XX wieku", Robert Adam „Kolty, rewolwery i pi-
stolety" Zbigniew Gwóźdź i Piotr Zarzycki „Polskie kon-
strukcje broni strzeleckiej", Ian Hogg „Nowoczesna broń 
strzelecka", Jarosław Hebda „Współczesna broń strzelecka", 
Andrzej Ciepliński i Ryszard Woźniak „Encyklopedia współ-
czesnej broni palnej" Major Frederick Myatt „Pistolety i re-
wolwery".

Maciej Psych Smykowski,
Katowice 18 sierpień 2002 – 17 wrzesień 2019 r.

D A C Z A ™  s ys t e m  r p g strona 15 z 16



Imię:

Wygląd:

Historia:

Cechy:
Siła [ ] Si
Percepcja [ ] Pr
Zręczność [ ] Zr
Siła Woli [ ] Sw
Mądrość/Inteligencja [ ] Md

Szczęście [ ] Sc

Umiejętności:
[ ] +[ ]    = [ ]
[ ] +[ ]    = [ ]
[ ] +[ ]    = [ ]
[ ] +[ ]    = [ ]
[ ] +[ ]    = [ ]
[ ] +[ ]    = [ ]
[ ] +[ ]    = [ ]
[ ] +[ ]    = [ ]
[ ] +[ ]    = [ ]

Ekwipunek:


