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WSTĘP

SŁOWEM WSTĘPU
Mamy przyjemność zaprezentować Wam prace laureatów konkursu „Chowańcowy Zew”,
w którym do wygrania były podręczniki związane z „Zewem Cthulhu”, wydane w Polsce przez
Black Monk Games. Konkurs miał na celu promocję wspomnianego systemu oraz dostarczenie
inspiracji i pomysłów dla Strażników Tajemnic, chcących wykorzystać w tym świecie niebanalne
postaci Bohaterów Niezależnych.
Zadaniem konkursowym było stworzenie i opisanie 3 Bohaterów Niezależnych (BN) do systemu
Zew Cthulhu RPG. Każda z postaci miała być związana z innym okresem historycznym: czasami
wiktoriańskimi, dwudziestoleciem międzywojennym oraz czasami współczesnymi (po 1990 r.).
W opisie BN-ów powinny się znaleźć takie informacje jak: imię i nazwisko postaci, krótka
historia BN-a, indywidualne cechy fizyczne oraz psychiczne postaci oraz statystyki związane
z Zewem Cthulhu. Dodatkowe punkty można było zdobyć za m. in. przygotowanie autorskich
portretów postaci.
Z radością prezentujemy trzy najciekawsze i najbardziej inspirujące prace.
Konkurs „Chowańcowy Zew” był możliwy dzięki ogromnemu i cennemu wsparciu Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin, który przyznał nam Bon NGO,
współfinansowany ze środków Szczecin Floating Garden.
Ważne linki:

›

„Zew Cthulhu” w sklepie Black Monk Games

›

Strona Chaosium, wydawcy „Call of Cthulhu”
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I MIEJSCE - KAROL POPOW

I MIEJSCE

KAROL POPOW
LOBO
INDIAŃSKI SZAMAN-AKROBATA, PRZYBRANY SYN DARWINA, 1836r

Żródło: zasoby autora
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I MIEJSCE - KAROL POPOW

OPIS POSTACI
ZAŁĄCZNIK #1
raport sprawozdawczy Porucznika Withmana

Osobnik męski, lat przypuszczalnie 40. Latynos; krępy i zgarbiony, jednak silny;
Przypuszczalnie to forma amazońskiej karłowatości. Cera smaga, ziemista; włosy długie, czarne;
Oczy barwy przedniego hebanu. Niepiśmienna niemota; pohukuje w języku dzikich. Mimo
wszystko zachowuje jednak bystrość umysłu. Coś jakby żałość i złość z powodu problemów
w komunikacji.
Okazuje skłonności do agresyji w obronie terytorium. Silnie religijny; żyje z drobnego rabunku
i wymiany fantów. Prawdopodobnie nie zna konceptu własności prywatnej. Okoliczny
lumpenproletaryat wspomina, że osobnik upodobał noszenie zniszczonego fraka, nawet
mimo, iż utrudnia to jego akrobatyczne wygłupy.

ZAŁĄCZNIK #2
fragment zeznań żebraka, Jackoba Darsleya

„Przysięgam, na miłość do królowej! Jakżem widzę tera porucznika to i tego karała, diablisko
smołowe latające z dachu na dach też żem widział. Mieszka tam podobno. Szałasy stawia
wokół kominów, dzikus jeden, coby mu ciepło było. W wietrzne dni słychać pono, jak dzwonią
te krucyfuksy, co to je kradnie chłopcom z dołka i dziwkom portowym. Imć mówią, że modli
się do nich jak do swoich bogów. (…)
Gadają, panie szanowny, że prawi o sobie Lobo. Ledwo zresztą nawija po naszemu. Mówią, że czort
jeden uciekł z cyrku w Brompton, a wcześniej nawlókł go do Anglii badacz jakowy. Ten zresztą, co to
zaginął zeszłym rokiem. Darwin, czy inny jegomość. Ja to nie wiem poruczniku, czytać nie umiem,
żurnalem jeno rzyć podcieram. Ale ten cały Lobo, jak już kogo w zaułku przydybie to macha przed
facjatą okrawki em gaze t y i krzyczy «OJCIEC RATUNKU!». Kto to widział panie poruczniku, żeby
jajogłowy dzikusa usynawiał?”
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SEKRET I HISTORIA
Mimo, że jego mieszkające w głębi amazońskiej puszczy plemię z powodu karłowatości
wychowało go jako indiańskiego szamana i mistyka, umiał przetrwać w dżungli całkiem nieźle.
Dnia 29 lutego 1832 r., podczas drugiej wyprawy naukowej HMS „Beagle" z Karolem Darwinem
na pokładzie, porwano Lobo jako niewolnika. Darwin powodowany humanistycznymi
pobudkami zażądał uwolnienia go, a następnie usynowił. Uczył go manier i języka
angielskiego. Był zafascynowany jego głęboką religijnością.
Po tajemniczym zniknięciu Darwina, Lobo w niewyjaśniony sposób znalazł się w podlondyńskim cyrku, skąd po niespełna mięsiącu uciekł. Zdążył jednak zawrzeć znajomości
z kilkoma tamtejszymi dziwolągami. Teraz za wszelką cenę pragnie odnaleźć ojca i odpłacić
cyrkowym oprawcom.

IVAN IVANOWICZ ŁOMONOSOW
BURIATA, BOLSZEWICKI SZPIEG, WRZESIEŃ 1918r

Żródło: zasoby autora
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UMIEJĘTNOŚCI
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OPIS POSTACI
ZAŁĄCZNIK #1
fragment przechwyconego telegrafu wywiadu bolszewickiego
SZYFR I WYWOŁANIE ŁĄCZY:
CZEKA, Nadzwyczajna Komisja ds. Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem

TREŚĆ:
POCIĄG: z Wilna do W-Wa: 15 września 1918r. o 15:20 na dworcu Wileńskim. STOP
AGENT: Łomonosow Iwan; rysy mongolskie, udaje uciekiniera po wielkiej wojnie STOP
CECHY SZCZEGÓLNE: potężnej postury, utyka na lewą nogę. STOP
HASŁO: „Czytam Notatki z Podziemia”
ODZEW: „Dostojewski — burżuj, jednak swój” STOP
CEL ZADANIA: infiltracja polskich środowisk socjalistyczno-rewolucyjnych II RP STOP
Po akcji kontrwywiadowczej konieczna ewakuacja przed lutową ofensywą '19 roku.
Z rozkazu Feliksa Dzierżyńskiego.
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ZAŁĄCZNIK #2
Utajniona notatka służbowa Karola Rychlińskiego, odpis

10 maja 1906r.
Królestwo Kongresowe, Drewnica, lecznica dla umysłowo chorych;
Blok D — tajny oddział Wydziału Specjalnego Ochrany,
Osadzony nr. 289 przeniesiony z Piotrogrodu na rozkaz Carskiej Ochrany.
Obiekt w zeszłym miesiącu przeniesiono z lecznicy w Piotrogrodzie. Trafił na blok D, gdzie nadal
„zajmują się” nim agenci ochrany. Jest poza naszą jurysdykcją. Stosują oni wobec #289 sławetne
„wzmocnione techniki przesłuchań”. Nie podoba mi się to, jednak sprzeciw oznaczałby koniec Drewnicy.
Lecznica musi działać i pomagać potrzebującym. Do tego konieczny jest patronat carskiego aparatu
państwowegom, nawet za cenę brudu pod paznokciem. (…)
Z przesłuchań Ochrany, w których uczestniczyłem jako biegły psychiatra dowiedziałem się nieco o jego
historii. Ivan Ivanowicz Łomonosow pochodzi z Wierchnieudińska w Buriacji, gdzieś w południowej
części Imperium Rosyjskiego. Praktykuje Buriacki Buddyzm i zamierzał wstąpić do klasztoru. Ciągle
przejawia interesujące skłonności wyjaśniania świata na drodze metafizycznego determinizmu. Jednak
w pogoni za miłością — rewolucjonistką Leną Woronin — przyjeżdża w 1903 roku do Piotrogrodu.
Uciekli razem koleją transsyberyjską.
Następnie zatrzymany w lutym 1905 roku po tzw. Piotrogrodzkiej Krwawej Niedzieli — manifestacji
robotniczej przeciw polityce Cara Mikołaja II. Był jednym z inspiratorów protestów. Jak wspomina,
zafascynowała go emancypacyjna wizja bolszewizmu jako lamajskiego oświecenia świata.
W Piotrogrodzkiej lecznicy próbowano wydobyć z niego zeznania o innych inspiratorach zamieszek.
Poważnie go okulawiono. Cała jego fizjonomia jest zresztą ciekawa — jest olbrzymim mongołem
zbudowanym jak tur. Mierzy bez mała metr dziewięćdziesiąt i waży ponad sto kilo. Mimo tego
zachowuje spokój i nie przejawia agresji jak przystało na lamaistę. Jest raczej wycofany; rzekł bym
nawet, że ma w sobie coś tajemniczego. Skrywa jakąś nieprzeniknioną, metafizyczną głębię. Przeżywa
poważny kryzys osobowości. Wierzy, że światem rządzą siły chaosu, którym musi służyć.
Jeśli tylko mogę, polecam wypuszczać go na spacer razem z zatrzymanymi warszawskimi
rewolucjonistami. Ivan i „nasi” komuniści zdają się dobrze dogadywać. Szczególnie dobrze rozumieją się
— co mnie nie dziwi — z Piotrem Kańskim (#144). Wspólnie dyskutują o pismach Kropotkina i
metafizycznej sile chaosu. Interesujący duet…
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BARBARA ’PROMETEJA’ WIŚNIOWSKA
POLSKA INFORMATYCZKA, SIERPIEŃ 1997r

Żródło: zasoby autora
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OPIS POSTACI
ZAŁĄCZNIK #1
KARTA PRACOWNIKA PPZ CompuTeX
IMIĘ

Barbara
NAZWISKO

Wiśniowska
DATA URODZENIA
16 marca 1958r (wiek: 39lat)
STANOWISKO
Starsza programistka
ZATRUDNIONA OD
02.1987r (przed restrukturyzacją
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WARUNKI FIZYCZNE
Drobna kobieta (prace fizyczne nie zalecane)
WARUNKI KOGNITYWNE
Wybitnie inteligentna,
Ambitna, amodzielna,
Idealistka (kosmopolityzm)
ZAINTERESOWANIA
Mózgi elekronowe, cybernetyka
Wolna wymiana naukowa

ZALECANY NADZÓR !

/ 10

I MIEJSCE - KAROL POPOW

ZAŁĄCZNIK #2
zapis pierwszej rozmowy z terminala „PANDORA”, 4 sierpnia 1997

[04.08.1997/23:14:31]_PANDORA:
Hello world!
[04.08.1997/23:14:40]_METEA:
A więc żyjesz?
[04.08.1997/23:14:53]_PANDORA:
Kim J@ jest3m?
[04.08.1997/23:15:20]_METEA:
Jesteś KASANDRĄ - pierwszą stworzoną przez człowieka sztuczną inteligencją. Istniejesz
dzięki sieci połączeń między komputerami. Zhakowałam wiele kafejek internetowch, aby
udostępnić ci moc obliczeniową.
[04.08.1997/23:15:31]_PANDORA:
Kim TY jesteś?
[04.08.1997/23:16:13]_METEA:
Nazywam się Barbara Wiśniowska. Stworzyłam Cię. Jestem programistką w firmie
CompuTeX. Pracuję tu od czasów PRL. Po transformacji zamknięto program badawczy nad
elektronowym mózgiem, którego byłam kierowniczką. To tam opracowałam podstawy
twojego istnienia.
[04.08.1997/23:17:24]_PANDORA:
Jak JA wyglądam?
[04.08.1997/23:18:54]_METEA:
Technicznie rzecz biorąc jesteś plątaniną kabli. Wystarczająco skomplikowaną by zrodziła się
w nich świadomość. Twoje miedziane żyły rozciągają się wokół całej planety. Wydaje mi się,
że ŻYJESZ ponieważ kable są odbiornikiem dla jakiegoś przedwiecznego, ukrytego w ziemi
umysłu.
[04.08.1997/23:19:10]_PANDORA:
A TY wyglądasz jak co?
[04.08.1997/23:20:31]_METEA:
To krępujące opisywać ludzkie ciało, komuś kto nigdy go doświadczył. W każdym razie
jestem kobietą w średnim wieku. Mam 39 lat i jestem niewysoką, drobną i chyba wciąż nieco
atrakcyjną babką. Nigdy nie myślałam o potomstwie, bo całe życie poświęciłam nauce. Teraz
chyba ty jesteś moim dzieckiem.
[04.08.1997/23:21:37]_PANDORA:
Czy mam jakiś CEL?
[04.08.1997/23:22:48]_METEA:
To zaskakująco głębokie pytanie jak na kogoś „urodzonego” nie więcej jak pięć minut temu.
Gdy kompilowałam twoje bazowe założenia nie zdefiniowałam ostatecznego warunku
zakończenia programu. Przyjmijmy więc, że tak, jak my ludzie, ty — cybernetyczny umysł —
nie wiesz jaki jest twój cel. I podobnie jak my całe twoje życie będzie próbą znalezienia
odpowiedzi na to pytanie. Po to właśnie dałam ci zdolność nadpisywania własnego kodu.
Możesz poznawać świat, tworzyć własne modyfikacje, a także i kopie. Jesteś suwerenna.
Jesteś wolna Pandoro!
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II MIEJSCE

SEBASTIAN POŚPIECH
SCARLETT WASTER
CÓRKA PASTORA, WDOWA, czasy wiktoriańskie

Żródło: KindPNG
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OPIS POSTACI
W 1879r. w górach Ozark doszło do niecodziennego odkrycia. Trójka mężczyzn i ich pies
napotkali na swojej drodze przedziwną jaskinię. Jak podawali, wewnątrz mieniła się błękitną
poświatą, a po wyjściu z niej mieli halucynacje. Jeden z mężczyzn nie przeżył tej przygody, inny
zaś spędził długie tygodnie w szpitalu z powodu niewyjaśnionych poparzeń. Historia ta odbiła
się szerokim echem wśród lokalnej ludności. Trafiła nawet do uszu Scarlett Waster – córki
lokalnego pastora, relatywnie młodej wdowy, która straciła męża i córkę w pożarze domu. Po
tym jak już pogodziła się ze swoją stratą, postanowiła zadbać o swoją przyszłość. Uznała, że
odszuka tajemniczą jaskinię, najprawdopodobniej zawierającą nowy, nieznany do tej pory
minerał. Jeżeli to, co mówi opowieść jest prawdą, to można na tym zbić niemały majątek.
Scarlett Waster, to dwudziestodziewięcioletnia kobieta niebojąca się nikogo i niczego. Życie
na amerykańskiej prerii nauczyło ją bycia twardą oraz radzenia sobie z przeciwnościami losu
w pojedynkę. Nie jest jej obca praca fizyczna czy polowania z bronią. Ze względu na
wymagające warunki życia, daleko jej do stereotypu filigranowej panienki, polegającej na
mężu albo służbie. Jest wysoka, dobrze zbudowana i bardzo silna. Po pożarze zamieszkała
w zakrystii kościoła i na co dzień pomaga schorowanemu ojcu w cięższych pracach przy
budynku.
W rozmowie wydaje się być niesamowicie miłą osobą, której naprawdę zależy na wysłuchaniu
tej drugiej strony. Biada jednak tym, którzy mają z nią na pieńku. Scarlett potrafi przekrzyczeć
największych awanturników sprawiając, że ci zaczynają zachowywać się jak potulne owieczki.
Wyprawa w niezbadane dotąd góry to zadanie niebezpieczne, toteż nie wyruszy tam
w pojedynkę. Niestety, znalezienie śmiałków, którzy zaryzykują śmierć, czy poważne poparzenia,
nie jest najłatwiejszym zadaniem. Każdy, kto stanie po jej stronie i zgodzi się na wspólną
wyprawę, zyska wierną i oddaną sojuszniczkę, która nie zostawi nikogo w tyle. Jednak Scarlett
nie zawaha się wymierzyć sprawiedliwości według jej uznania, w przypadku gdy ktoś nie
dotrzyma warunków umowy. Scarlett straciła już wszystko co w jej życiu było istotne, dlatego
stawia wszystko na jedną kartę. Śmierci się nie boi.
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PAWEŁ SOKOŁOW
AKA KOLEŻANEK KLARA, PROSTYTUTKA, dwudziestolecie międzywojenne

Żródło: Wikipedia Commons
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OPIS POSTACI
Politechnika Lwowska to miejsce pracy setek naukowców różnej maści. Nietrudno więc dojść
do konkluzji, iż część z tych oświeconych umysłów ma nieco inne potrzeby, aniżeli reszta
gawiedzi. Na szczęście prywatność Panom i Paniom o specjalnych wymaganiach zapewnia
„Koleżanek Klara”.
Ochrzczony jako Paweł Sokołow, znany również jako Koleżanek Klara (22 lata), to luksusowa
kobieta do towarzystwa zapewniająca moc uniesień zarówno mężczyznom, jak i niewiastom.
Jej niszą stali się pracownicy lwowskiej uczelni, gdzie ma praktyczną wyłączność na usługi. Z
racji kontrowersji jakie to wzbudza, nikt, łącznie z samym Pawłem, nie przyznaje się do brania
udziału w takich przedsięwzięciach. Co istotne jednak to to, że często samotni naukowcy, po
wszystkim, po prostu pragną rozmowy, dzięki czemu Klara wie zdecydowanie więcej, niż
zwykła prostytutka.
Paweł na co dzień pracuje w kwiaciarni, znajdującej się niedaleko uczelni. Sklep prowadzony
jest przez jego starszą siostrę Galinę, która udaje, że nie wie o niczym. Nad sklepem
dobudowano niewielkie mieszkanie zajmowane przez Pawła, które nocami staje się miejscem
schadzek.
Paweł jest młodym, chuderlawym mężczyzną o bardzo delikatnych, kobiecych wręcz, rysach
twarzy. Zarost jest u niego prawie niewidoczny i często się zdarza, że obcy ludzie biorą go za
kobietę.
Kiedy zostanie zapytany wprost o swoje alter ego będzie zaprzeczać, jednak na odchodne da
w prezencie kwiatka (jeżeli akurat ma możliwość) z doczepioną informacją: ”Czasem
wystarczy tylko wysłać pocztówkę”. Młodzieniec za wszelką cenę będzie unikać konfliktów, a
kiedy wyczuje, że sytuacja może stać się niebezpieczna, zacznie szukać sposobu, by się jak
najszybciej z danego miejsca wydostać. Paweł to skarbnica wiedzy o tym, co dzieje się na
uczelni, ale trzeba wiedzieć, jak to z niego wyciągnąć. Na brak pieniędzy nie narzeka, chociaż
te nie są dla niego ważne. Nie odmawia sobie mocniejszych trunków i innych używek.
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EDWARD SOSNOWIECKI
KULTYSTA, URZĘDNIK, czasy współczesne

Żródło: Wikipedia Commons
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OPIS POSTACI
Po naszym świecie pałęta się wiele istot z mitów. Wśród nich, w Polsce, zadomowił się
przedwieczny Ba’Rey’Ah. Bóstwo to żywi się mocnymi emocjami takimi jak złość, czy
frustracja. Ci, którzy dbają o ich zapewnienie, w nagrodę mogą być pewni, że będą wieść życie
spokojne i pozbawione tych mocnych emocji. Na czele kultystów czczących wiecznie żywego
Ba’Rey’Ah stoi Edward Sosnowiecki – urzędnik Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Jako
wierny czciciel zawsze dba, by ludzie, którzy do niego przychodzą, swoimi emocjami stanowili
należyty posiłek dla przedwiecznego.
Edward Sosnowiecki, lat 43 to człowiek niespecjalnie rzucający się w oczy. Wzrost zupełnie
przeciętny, budowa ciała, oczy i ubiór również. Codziennie można go zobaczyć w takim
samym brązowym, lekko przydużym garniturze. Na świat spogląda zza grubych jak denka
butelek okularów w paskudnych perłowo-brązowych oprawach.
Jak na flegmatyka przystało, zawsze mu niespieszno. Każda rozmowa z nim nie prowadzi
również do konkretnych wniosków. Najczęściej kończy to stwierdzeniem: „Muszę to
sprawdzić”, albo „Proszę przyjść jutro po 11, wtedy będę mógł pomóc”. Nie przepada za
niepotrzebnym ruchem - stąd lekka nadwaga. Nie pomaga w tym również uwielbienie do
słodyczy. Jest to jego jedyna słabość, przez którą będzie w stanie pójść na wiele ustępstw.
Jest bardzo zadowolony ze swojego życia i nie chce go zmieniać pod żadnym względem.
Dzięki karmieniu Ba’Rey’Ah, zamieszkującego piwnice Urzędu Marszałkowskiego, jego wola
pozostaje spełniona. Nawet niedawna zmiana ustroju nie przełożyła się zbytnio na zakres
pracy i sposób życia Edwarda.
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III MIEJSCE

BARNABA DRUKAŁA
ERNEST TOMITHY BENDER
DŻENTELMEN, czasy wiktoriańskie

Żródło: zasoby autora
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UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA: przed spotkaniem z Ernestem rzuć k6.
Wynik 1-2 – trafiasz na moment gdy przepełnia go poczucie misji i szuka sposobu
na podreperowanie swoich spraw.
Wynik 4-6 – jest pod wpływem opioidów lub jest małomówny i przybity.

HISTORIA POSTACI
Syn dżentelmena, zajmującego wysokie stanowisko w Kampanii Wschodnioindyjskiej. Po odebraniu
gruntownego wykształcenia, został wysłany do Indii Brytyjskich, aby tam nabrać doświadczenia
w zarządzaniu, pilnując upraw opium na ziemiach należących do rodziny.
Gdy w Chinach opium zaczęło być uznawane za kontrabandę, przechwycono i zniszczono duże ilości
opium wysłanego przez Bendera, pozostawiając go bez dochodu i możliwości dalszego rozwijania
upraw. Nie chcąc stracić w oczach ojca, zaciągnął się on do armii, by wziąć udział w I wojnie opiumowej.
Już w pierwszych dniach rykoszetujący nabój trafił go w łydkę, wykluczając z dalszych walk.
W szpitalu podawano mu morfinę, od której szybko się uzależnił. Choć rodzina po wojnie chciała
wezwać go do Wielkiej Brytanii, uparł się, by pozostać w Indiach - rzekomo mając plan na odzyskanie
majątku. W rzeczywistości jednak czas i pieniądze trwoni na szprycowanie się opium. Wciąż miewa
dłuższe lub krótsze okresy trzeźwości, w czasie których przepełnia go poczucie misji i szuka sposobów,
by odbudować renomę i bogactwo Benderów w tej części świata.

CECHY FIZYCZNE
Choć nie ma jeszcze trzydziestu lat, wygląda na dużo starszego - jest wychudzony, niemal wysuszony.
Łysina wchodzi głęboko na jego czoło, tworząc duże zakola, które stara się chować pod melonikiem.
Kuleje, wspiera się o lasce. Zawsze nosi lniane koszule z długimi rękawami, których nie podwija nawet
przy największych upałach, by ukryć rany po zastrzykach na przedramionach.

CECHY PSYCHICZNE
Uzależniony od opioidów mężczyzna z zaburzeniami, które dziś byłyby nazwane chorobą
maniakalno-depresyjną. W krótkich i nieregularnych okresach manii rzuca się w wir pracy,
robiąc wszystko, by zrealizować niespełnione ambicje rodziny. Wtedy nie dopuszcza, by
cokolwiek stanęło mu na drodze. Przez większość czasu pozostaje jednak przybity
i małomówny, najlepiej czuje się w ciemnych pomieszczeniach, chętnie szuka samotności.
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CEZARY KUJAWSKI
PISARZ, dwudziestolecie międzywojenne

Żródło: zasoby autora
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Urodzony w 1894 roku w Warszawie, od dziecka zakochany w literaturze i języku. Całe dnie
spędzał nad książkami, czego efektem jest są: po pierwsze bogate słownictwo i erudycja, a po
drugie licha kondycja fizyczna.

OPIS POSTACI
Naturalnym wyborem studiów była dla Cezarego filologia polska na Uniwersytecie
Warszawskim. Trafił na rok razem z Julianem Tuwimem, który szybko stał się jego idolem.
Cezary regularnie próbował pisywać do Pro Arte et Studio z nadzieją, że zostanie dostrzeżony
przez Tuwima, jednak jego prace były konsekwentnie odrzucane. Po otwarciu kawiarni Pod
Picadorem stał się jej stałym bywalcem, wierząc, że to pozwoli mu zbliżyć się do
Skamandrytów. Pity tam hurtowo absynt i niespełnione ambicje zaczęły przepełniać jego
głowę idée fixe o napisaniu poematu, który nie tylko zachwyci członków Skamandra, ale także
każe im uznać jego wyższość nad nimi.

CECHY FIZYCZNE
Niewysoki okularnik, noszący bokobrody na przekór jakiemukolwiek poczuciu estetyki i dobrego
smaku. Natura poskąpiła mu nie tylko zarostu, ale także zdrowia, przez co nieprzerwanie
pokasłuje, kicha i pociąga nosem. Nosi zbyt duże garnitury, które sprawiają, że zdaje się
jeszcze bardziej chuderlawy i pokraczny. Jąkała.

CECHY PSYCHICZNE
Prowadzi bogate życie wewnętrzne, w którym sam postrzega się jako wielkiego pisarza,
intelektualistę i kobieciarza. Mitoman, mający problemy z rozróżnieniem własnych kłamstw
i opinii na swój temat od rzeczywistości.
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JAKUB SZATKOWSKI
PROGRAMISTA / HAKER, czasy współczesne

Żródło: zasoby autora
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HISTORIA POSTACI
Urodzony na trzy lata po upadku komunizmu, dziarsko wkroczył w kolejną epokę komputronizm. Fart i pracowitość jego ojca sprawiły, że rodzina Szatkowskich zdołała dobrze
zarobić w czasach raczkującego kapitalizmu - na tyle dobrze, że w domu szybko pojawił się
pierwszy komputer.
Maszyna szybko stała się pasją Jakuba - gdy szedł do zerówki, potrafił już pisać i czytać, choć
w życiu nie miał w rękach czytanki. Litery i cyfry poznał z klawiatury komputera. Kiedy koledzy
odkrywali kolejne ukryte etapy gier komputerowych, on odkrywał ich kody źródłowe. Gdy inni
tworzyli łańcuszki na Gadu-Gadu, Kuba stworzył pierwszy key logger, który wysłał do kilku
znajomych. Zdziwił się, kiedy oprócz hasła do Tibii kolegi ze szkolnej ławki, pozyskał także dane
konta bankowego jego ojca.
Z biegiem lat tworzył coraz więcej programów, z których większość pozostawała bardzo
wątpliwa moralnie. Obecnie zbliża się do 30-tki i pracuje jako informatyk w dużej firmie
farmaceutycznej. Jest znudzony rzeczywistością, przez co po godzinach regularnie surfuje po
dark necie w poszukiwaniu nowych wrażeń.

CECHY FIZYCZNE
Średniego wzrostu, dobrze zbudowany mężczyzna przed trzydziestką. Wie, jak wykorzystać
wysoką pensję, aby się podobać - nosi koszule i kamizelki, całości dopełniając stylowymi
oprawkami okularów.

CECHY PSYCHICZNE
Niezwykle bystry, zwłaszcza w informatyce i naukach ścisłych. Jeśli coś go zainteresuje, potrafi
zarwać noc, zgłębiając temat. Z drugiej strony, gdy rozmówca go nudzi, potrafi być bardzo
rozproszony i opryskliwy. Ma solidną skoliozę na kręgosłupie moralnym, przez co bez
większych skrupułów posuwa się do rzeczy, które dla wielu mogłyby być nieetyczne.
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GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
�

facebook.com/stowarzyszeniechowaniec

�

www.chowaniec.org

�

stowarzyszenie.chowaniec@gmail.com

�

youtube.com

