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A. Mapa podziału stref miejskich

2

 Ciemne elementy to strefa wojny i anarchii.
 Kółka to korpozony
 Wielokąty zamknięte to strefy mieszkalne chronione.
 Wielokąty otwarte strefy pod kontrolą Nomadów
 Duże koło to obwodnica miejska, wyznacza strefę prawa miejskiego
 Kratka po środku to strefa gruzu po upuszczeniu skałki z MassDrive’a
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B. Podstawowe dane
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1. Statystyki
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Ludność : 8 mln osób.
Podstawowe znane języki: Polski 60% , Globish (Ang) 30%, Chiński 20%, Arabski 8%
Rasy: Europejczycy 50% , Azjaci 30%, typ: BliskoWschodni 10%, typ:Afrykaski 7%

2. Historia

3

Warszawa rozrosła sie z XXI wieku do ponad 9 mln obywateli, a jako aglomeracja do 13 mln.
Wybudowano 12 linii metra, 3 porty lotnicze oraz kosmodrom.
Podczas Kryzysu lat 50tych, kiedy poszczególne Państwa UE ogłaszały bankructwo,
Korporacja BellaTech zaproponowała (dosyć stanowczo) przejęcie kontroli nad miastem, oraz
wyznaczali obszar dzielnic gdzie opłaca się utrzymywać służby patroli miejskich, jest to tak
zwane “Główne Koło”, czyli zakres obwodnicy miejskiej. Centrum (PKiN i okoliczne wieżowce)
zostały przejęte pod zarząd BT. Mimo pierwszych oporów, układ okazał się korzystny w tych
czasach i pozostałe korporacje oraz nowe narodowości rozpoczęły tworzyć swoje zony na
styku głównego koła. Współpracując nad ustanowieniem wspólnej policji, oraz kontroli nad
elektrowniami zasilającymi miasto.
Co znamienne te pierwsze przetasowania z końca lat 50, odbywały się przez wykup ziemii, lub
wysiedlenie mieszkańców do nowo zbudowanych osiedli w innym miejscu. Również często
przez wchłanianie ludności w lokalne struktury. Każda większa zona to mini miasto w pełni tego
słowa znaczeniu.
Po katakliźnie z lat 60tych XXI, BellaTech straciła władzę w mieście, na rzecz miniparlamentu
miejskiego z 20 miejscami dla członków i do tego nierównym podziałem prawa głosu. Zony
korporacyjne zyskały lepszy status decyzyjny, społeczności udoskonaliły swoje metody
bezpieczeństwa i dostały gwarancję że nikt nie będzie się im mieszał w wewnętrzne prawa.
Strefa Głównego Koła wciąż ma zapewnioną ochronę policyjną jednak wysokie podatki
gruntowe, powodują że tereny te są głównie strefą usług.
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3. Kataklizm
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BellaTech niestety uwikłała się w spór z SojuzIndustries (jakieś walki na Syberii) i w 2062 roku
doszło do niespodziewanego ataku z MassDrive. Skała rozpieprzyła centrum miasta włącznie z
centralą i władzami BellaTech. Strefa zniszczeń była przeogromna, zginęło ponad 600 tys
osób. Teren Pałacu kultury i wiekszości śródmieścia, zamienił się w płynny beton , stygnący 2
lata. Tereny Woli i Ochoty pozostają zrujnowane i prawie niezmienione przez kolejne 25 lat.
Teren centrali BellaTech (dawny PKiN) został odbudowany jako przeogromna piramida . W
środku zatrudniona jest jednak tylko garstka ludzi. BellaTech wyprzedała ocalałe fabryki i osiedla,
zredukowała działalność do ogólnie pojętego doradztwa inwestycyjnego. Teren główny
kataklizmu został pozabezpieczany zasiekami. Jest tafla betonu z piramidą po środku i w pół
zalanymi dawnymi budynkami.

[Widok od strony żoliborza]

Pink Floyd  The Great Gig in the Sky

4/20

C. Warszawskie Linie Metra
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Korporacja Metro S.A zapewnia najbezpieczniejsze połączenia po mieście
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D. Wybiórczy opis dzielnic
Powiśle i bliska Praga

6
6

To jest aktualne centrum miasta. Masywne budynki ciasno postawione i przyklejone do rzeki,
nad Wisłą poprzerzucane szerokie mosty . Tereny te całkiem gładko przetrwały kataklizm zrzutu
skały z racji na położenie poniżej skarpy warszawskiej. Fala uderzeniowa przeszła na wyższej
wysokości.
Sama skarpa jest teraz wypionowana i na górze są poustawane zasieki. Ruch kołowy w tych
dzielnicach jest tylko w fomie dostaw do sklepów. Znajduje się tu od groma knajp, galerii,
sklepów. Mały teren bliżej czerniakowa jest pod zaostrzoną kontrolą korporacyjną, są to jednak
głównie hotele i kasyna dla przyjezdnych gości. Mimo to nie jest to zupełna izolacja tak jak ma to
miejsce w innych częściach miasta. Patrole policyjne są tu najczęściej piesze i uwelbiają
wystawiać mandaty obwoźnym handlarzom o wiele bardziej niż przejmować się np kradzieżami
i rozbojami. Jednak monitoring i bardzo dobrze wyposażone oddziały specjalne odstraszają
gangi, a czasem też nawet przytemperują oddziały korporacyjne, które zwykle nie przejmują sie
podziałem dzielnic.

[Widok na bulwar po lewej stronie Wisły]

Sofa  Hardkor i Disko
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Mokotów

7

Dzielnica korporacyjna od przynajmniej 80 lat. Przeogromne wieżowce poprzetykane osiedlami
dla pracowników. Całkowity zakaz posiadania broni dla gości i mieszkańców. Tereny zielone to
najczęściej wyznaczone piętra w mega budynkach. Znajdują się tu filie większości największych
firm ze świata. Wiele z nich stawia budynki tworzące własne zamknięte miasta (zwykle
wysokość to 600700m) . Osiedla mieszkaniowe mają podział klasowy. Inne osiedla są dla
menadżerow, inne dla pracowników biurowych, a jeszcze inne dla pracowników od pracy
manualnej. Można uznać, że sama ta dzielnica jest korporacją pełniącą usługi dla innych
korporacji. Dostanie się do środka jest obwarowane długim cyklem skanowania i sprawdzania
przepustek/zaproszeń. Kolejki na bramach wejściowych stoją długimi godziami. Przestępczość
jest tu prawie zerowa, jednak statystyki samobójstw i zaginięć są bardzo duże. Wyszło to
dopiero niedawno, gdy anonimowy netrunner opublikował wykradzione dane dzielnicowe. Tylko
połowa mieszkańców urodziła się na terenach dawnej Polski.

[ulica Cybenetyki]

Chemical Brothers  The Golden Path
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Żoliborz
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Jedna z odbudowanych dzielnic, z nową zabudową , ale budynki są tu wciąż w ludzkiej skali.
Dzielnica statupów i artystów . Konsorcjum mniejszych firm stara się stworzyć dzielnice
bezpieczną ale nie odciętą od Świata. Powstają tu awangardowe knajpy oraz znany jest
odnowiony stadion Polonii, gdzie odbywają się pojedynki mechów . Dzielnica może nie jest
ekskluzywna, z racji jednak na swój klimat przyciąga czasem więcej gości niż te ekskluzywne.
Wejście dla gości bez zaproszenia kosztuje 1 e$ za dobę. Jest bardzo dużo kamer i innych
sensorów. Ochrona jest niezauważalna raczej pojawia się tylko na interwencjach.

[Stadion Polonii, widok od strony Wisły]

Wamdue Project  You're The Reason
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Wschodnia Wola i Ochota
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Tereny które nie potrafią się podnieść po katakliźmie. Spotkasz tu opuszczone drapacze chmur
jak i bardzo stare fabryki. Krąży wiele legend o ludziach tu mieszkajacych i prawach jakie tu
panują. Ciężko jednak oddzielić ziarno od plew, szczególnie, że stali bywalcy nie są zbyt
rozmowni.
Przetaczają się przez ten teren różne boostergangi jak i koczujący Nomadzi, jednak zwykle
szybko zmieniają lokalizację.
Za każdym razem gdy jakaś korporacja lub organizacja próbuje zamknąć i przejąć jakiś kwartał,
dochodzi do awarii dużej ilości sprzętu i przypadkowych strzelanin. Naukowcy niby tłumaczą to
silnym i bardzo zmiennym polem magnetycznym w tym miejscu , jednak nikt nie potrafi podać
jakiejś spójnej teorii. Metro Warszawskie odtworzyło co prawda zasypane tunele, jednak stacje
nie są używane, a perony sa pozasłaniane reklamami, tak że ich praktycznie nie widać z
siedzeń pasażerskich. Pociągi przejeżdzają je na pełnej prędkości.

[Ulica Kasprzaka ]

Pustki  Kalambury
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Metro i Osiedla obok metra
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Metro pełni rolę zszywacza, dzięki któremu to miasto jest wciąż pojedyńczym bytem.
Nawet najbardziej oddalone stacje metra są wciąż czynne, o ile nie jest to strefa działań
wojennych. Każda stacja ma własną ochronę, pancerną obudowę i bramki do skanowania na
wejściu .Wnoszenie broni do samoobrony jest dozwolona, ale tylko małokaliberowej.
Dodatkowo prawie zawsze w środku są 24godzinne sklepy ze świeżymi towarami. Są też
stacje z ambulatoriami, oraz nawet szkoły i biblioteki. Nie wszędzie w Warszawie dociera
prawo, ale jest duża szansa że jest tam metro. Na dalekich obrzeżach miasta , wokół metra są
bardzo często strefy samopomocy sąsiedzkiej. Mieszkańcy organizują własne patrole o
utrzymanie kontroli nad terenem i zapewnieniem tam bezpieczeństwa, gdyż odcięcie stacji
byłoby bardzo dotkliwe gospodarczo dla nich i oraz przede wszystkim ujmą na honorze . Koszt
przejazdu w dowolny punkt miasta to 0,5 e$. Bilet miesięczny 30 e$.

[Wejście do metra, na stacji Annopol]

Cinq G [Foga Ragga]  Na uliczce mojej
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Ursynów i Wilanów
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Tereny te najbardziej straciły na nowym podziale władzy w mieście. Choć posiadają ogromną
ilość mieszkańców, oraz dostęp do metra, to jednak wypadły poza “główne koło”, w tym nie
mają szans na policję miejską. Głównym problemem są oddziały korporacyjne które napadają
znienacka na budynki a czasem całe kwartały i przejmują je na rzecz terenu pod rozrost
korpoMokotowa. Ludzie są wywalani siłą z własnych domów i organizują się w oddziały
powstańcze tzw. UrsaGuerillas . 30% mieszkańców ma zakaz wstępu do dzielnic centralnych
z racji na zmyślone zarzuty, które widnieją na ich w kartotekach policyjnych. Mieszkańcy
współpracują z Nomadami, którzy dostarczają im broń i materiały wybuchowe do walki z
korpooddziałami. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że prawie każdy mieszkaniec
tych dzielnic jest na swój sposób Nomadem. W dzielnicach jest bardzo popularna manufaktura i
małe warsztaty. Po bardzo atrakcyjnych cenach i łatwo, znajdziecie tu rusznikarza, ripperdoca ,
mechanika, blacharza itd. Monitoring występuje rzadko, osiedla starają się nie izolować od
reszty mieszkańców dzielnicy.

[Aleja Komisji Edukacji Narodowej widok na północ]

Major Lazer  Get Free
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Praga Północ
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Po katakliźmie w Centrum, Praga miała dużą szansę przejąć rolę wiodącą miasta.
Jednak miało być pięknie a wyszło jak zwykle. Przez ten teren przetaczając się walki
narodowościowe od przynajmniej 40 lat i kataklizm nic w tym wypadku nie zmienił. Azjaci
utworzyli swoje getto TargówekTriada, oficjalnie przedstawiające się jako korporacja rodzinna
(stąd na mapach jest to teren korporacyjny) , obóz Polski to zarówno zamknięte osiedla jak i
korporacja Bródno (pełnią usługi windykacyjne na terenie całej dawnej UE). Osiedla które nie
zostały zamknięte, są areną starć gangów polskich, gangów Triady , oraz czasem areną
najazdów Nomadów rosyjskojęzycznych z wschodu. Mimo to duża część mieszkańców
niewyobraża sobie mieszkać gdziekolwiek indziej, trzyma ich tu dziwna tradycja. Tkanka
miejska jest wymieszana (mieszkaniówki tuz obok drapaczy chmur) i najbardziej oddaje klimat
Warszawy z przed kataklizmu i korpo stref.

[ulica Targowa]

Projekt Warszawiak  Tango Apaszowskie
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D. Obwodnica - Granica Dużego koła
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Obwodnica Warszawy , w różnych latach miała różny przebieg, czyli istnieją odnogi dłuższe i
krótsze, jeżeli naszym jedynym celem jest objechanie miasta dookoła.
Kiedyś podział był na trzy obwodnice : Ekspresową, Miejską i Śródmieścia.
Granica “Dużego Koła” przebiega głównie poprzez obwodnice miejską od mostu grota do mostu
Siekierkowskiego, od Trasy prymasa Tysiąclecia do Trasy Olszynki Grochowskiej.
Drogi te są umiejscowione
głównie na palach, dzięki
czemu łatwiej kontrolować ich
bezpieczeństwo. Obwodnica
Śródmiejska jest mocno
zatłoczona, wykorzystywana w
codziennych sprawach, część
zachodnia została odbudowana
w tunelu bez wyjazdów.
Na trasie jest monitoring oraz
czasem patrole miejskie.

Granica Dużego Koła,
przebiega przez środki stref
korporacyjnych, zjazdy są
pilnowane przez różnego
rodzaju automaty, dużo tu
też dobrze uzbrojonych
posterunków jak i
obowiazują ograniczenia
prędkości, z racji na
połączenie z trasami
krajowymi, czasem
napatoczą tu najazdy
gangów nomadów.
Obwodnica Ekspresowa to
prawdziwy cud inżynierii,
zachowuje przejezdność
pomimo braku remontów od
20 lat. Nie ma ograniczeń prędkości ale zaleca się nie spowalniać poniżej 60 na godzinę i mimo
wszystko unikać dziur. Trzy razy dziennie jest udrażniana spychaczami miejskimi.
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E. Fajne Koncept-Arty
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[Dzień jak co dzień na Powiślu]
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[Policja z Wielkiego Koła]
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[Miasto jest w ciągłej przebudowie, szczególnie Korpo strefy]
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[KorpoGocław, jedna wielka fabryka broni, mechów i sprzętu AGD]

[Zamknięte osiedle na Woli, “osiedle Netrunnerów”, 20 lat temu założyciele, bardziej się martwili o szybkość
światłowodów niż zapewnienie rozwoju dzielnicy]
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[Ta Pani ma konto na 3 społecznóściówkach, Pit bull na 5ciu]
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[Wyjątkowo smaczny olej chłodniczy ze Starbucka]
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[Boostergangi zrobiły sobie wycieczkę krajoznawczą po obwodnicy Dużego Koła]
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