
 
 
 

 

 

== Droga Kolejowa == 
RailRoad 

  



 

 [ Informacja o przygodzie]  
Autor: Kornel Misiejuk 
 
System: Skrót do Cthulhu 
 
Setting: brak 
 
Gotowa mechanika: tak 
 
Modyfikacje zasad: brak 
 
Gatunek: Pulp horror 
 
Liczba graczy: 1-6 
 
Gotowe postacie: częściowo, wstępne pomysły 
 
Liczba sesji: 1 
 
Dodatki: brak 
 
Opis: Rzecz się dzieje w Warszawie w roku 2016 wśród prawdziwych lokacji i ociera się wiele legend 
miejskich, Postacie Graczy zostają wpętani w survival horror związany ze zwiedzaniem tuneli w 
okolicach Dworca Centralnego i Pałacu Kultury i Nauki. 

 
Ilustracja 1: Miejsce akcji 

 
  

https://gibberlingpress.wordpress.com/2016/05/01/lite-of-cthulhu-pl/


[ Intro dla Graczy ] 
W 2010 roku pod Dworcem centralnym zlikwidowano nielegalną hurtownię mięsa na kebaby na 
poziomie -2 Dworca Centralnego. 
 

Informacja dla ciekawskich 
Dziś już wiadomo, że to wyolbrzymienie informacji dziennikarskiej, nie był to magazyn, tylko 
mało pomieszczenie gdzie przygotowywano mięso dla pojedynczej budki na górnym poziomie 
Dworca Centralnego. Dla dobra przygody, przyjmijmy legendarną wersję z wielkim ukrytym 
magazynem. 

 
Trwała wtedy przebudowa dworca między innymi na Euro 2012. W każdym razie handlarzy 
wygoniono, przebudowę zakończono o sprawie prawie zapomniano. 
 
Urząd Miasta ma jednak pomysł na wykorzystanie zapomnianego magazynu  na nową galerię 
handlową lub parkingi. Organizuje więc małą wyprawę do oceny tego miejsca. Po za tym, poziom ten 
nie pasuje do żadnych planów miejskich, co też jest intrygujące dla władz. 
 
 

# Propozycje Postaci 
 

- Urzędnik miejski, wyposażony głównie w aparat fotograficzny i miarkę laserową. 
Najprawdopodobniej niedoświadczony młodzik (sprawny fizycznie)  wysłany w celu 
inwentaryzacji.  

- Technik kolejowy. Wyposażony w bezużyteczne w tym wypadku mapy i plany. Ale i zestaw 
podstawowych narzędzi 

- Strażnik miejski, ochroniarz dla ekspedycji, ma za zadanie odstraszać bezdomnych. Może 
być to dwóch. Wyposażony w broń i inne atrybuty strażnika miejskiego 

- Szczurołap, kolejny ochroniarz ekspedycji, pracuje dla miasta, ma ocenić faunę tunelu , 
koszty oczyszczenia terenu. Wyposażony w minimalny zestaw narzędzi, jakaś pętla i trochę 
chemii 

- Bezdomny, który wpląta się przypadkowo w tą ekspedycję, można znać część legend. 
 
Powyższe archetypy można dublować. Strażnicy czy urzędnicy naturalnie mogą wystpować parami.  
Warto dodać paru NPCów , którzy posłużą za podstawowe ofiary w celu zwiększania poziomu paniki.  
 
  



[ Warszawska Linia Średnicowa ] 
Trochę wiedza o Warszawie.  
W Warszawie główna linia kolejowa jest zakopane wzdłuż środka miasta z Zachodu na Wschód. Jest 
to Linia Średnicowa.  
W uproszczeniu można uznać że rozkopano po prostu dosyć szerokie aleje jerozolimskie i zrobiono to 
jeszcze w dwudziestoleciu międzywojjenym. Długość tego tunelu i różnorakich instalacji pobocznych 
to prawie 2,5 km.  
 
Powstałe przez to podstawowe poziomy na całej długości: 
-2 - to poziom torów kolejowych 
-1 - to przejścia podziemne pod rondami i właściwe dworce kolejowe (Centralny, WKD, Śródmieście) 
0 - ulica i budynki dworów  

ilustracja 2, zdjęcia podczas wykopywania tunelu średnicowego w latach 20-tych  

 
 
  



 
  
 
Zzewnątrz najczęściej dostrzega się 
głównie gmach dworca Centralnego, a  
prawda jest taka że pod spodem  jest to 
zespół trzech dworców. Dworzec 
Centralny do koleji dlakobieżnych i 
połaczeń z lotniskami, Warszawa 
Śródmieście do ruchu lokalnego, i 
końcowa stacja WKD. WKD np w ogóle 
nie ma struktury naziemnej, Warszawa 
Śródmieści ma dwa małe rachityczne 
budynki i tylko Centralny może się 
pochwalić wielkim gmachem z 
dodatkową antresolą itd. Dworce 
działają pod ziemią, na poziomach -1 i -2, 
sa ze sobą połączone nie tylko torami ale 
także przejściamii dla pasażerów. 
Budynek naziemny Dworca Centralnego 
nie pokrywa  podziemnej struktury, 
która rozciąga się na kilkaset metrów na 
boki obrysu budynku. 

 
Ilustracja 3: schemat torowisk pod Dworcem 

Centralnym 

 
  



 
Ta współczesna struktura dworcowa została ukończona w latach 70-tych. Mimo to ta struktura i tak 
jest mniejsza od tego co budowano przed wojną czyli nieistniejący dziś Dworzec Główny.  
 

  
 Ilustracja 4: Dworzec Główny w roku 1939.. 

Dworzec Główny to był pojedynczy dworzec z 12 torami kolejowymi, także podziemnymi. Dworzec 
Główny nie został nigdy oddany do użytku publicznego i został zniszczony podczas II wojny 
Światowej. Nie został odtworzony po wojnie,  bo przysłaniał by Pałac Kultury i Nauki od strony Alei 
Jerozolimskich, co było niezgodne z doktryną socrealizmu. Dlatego w czasach PRL, następcę Dworca 
Głównego czyli Dworzec Centralny umieszczono paręset metrów na zachód aby nie przesłaniań 
pałacu im. Stalina, zaś w oryginalnym położeniu znajduje się mało wystający na zewnątrz Dworzec 
Śródmieście. Struktury podziemne dworcowe zostały przebudowane na zasadzie ich rozciągnięcia 
wzdłuż Alei Jerozolimskich. 
 
W skrócie wszelakie struktury podziemne w okolicy zmieniano przynajmniej 3 razy. Lata 30-ste 
budowa linii średnicowej i peronów dla Dworca Głównego. Lata 50-te budowa Pałacu Kultury i Nauki, 
lata 70-te , budowa do dziś istniejące zespołu trzech dworców.  
 
 
Dodatkowo parędziesiąt metrów na południe od alei Jerozolimskich, ale także w kierunku 
zachód-wschód, znajduje się skanalizowana podziemna rzeka Żurawka, i tunele prowadzące od filtrów 
Warszawskich.  



 

[Przygoda]  
 
Oznaczenia:  
Legenda Miejska [LM] 
Mitologia Cthulhu [MC] 
 

# Magazyn [LM] [MC] 
 
Magazyn po kebabach, dostępny jest z zapomnianej pochylni znajdującej się w ukryciu na parking na 
zachód od alei Jana Pawła II.  Mimo że to środek miasta jest to jednak odludzie.  
Parking należy do PKP, rzadko jest pełny, a już szczególnie przy wejściu do pochylni nie ma żadnego 
wyjazdu czy też wyjścia i nikt tu nie staje.  
Jest to  wąskie pomieszczenie o szerokości 3 metrów na długości aż 200 metrów. 

 
Ilustracja 5 

 

## Opis ogólny 
Strażnik lub policjant otworzy kłódkę, i zobaczą dalej w miarę pusty  magazyn. Pojedyncze beczki i 
jakieś graty przypomną, że był tu magazyn. 
Długie nieoświetlone  pomieszczenie, wciąż na  wyposażeniu stoi stół do krojenia mięsa.  Ściany będą 
pełne  graffiti o dość nietypowym jak na działanie wandali tematyce.  Staranne symbole 
geometryczne, jakieś przedstawienia człekopodobnych istot, do tego  brak napisów , przekleństw czy 
też nazw grup grafficiarskich.  
 
Pomieszczenie jest na poziomie torów kolejowych a koniec przebiega  nawet niżej, nie zgadza się 
wymiarami z żadnymi planami dostępnymi w Mieście jak i PKP. Pomieszczenie kończy się na ceglanej 
ścianie, choć boczne ściany to wylewany beton. W pomieszczeniu nie ma zasięgu dla komórek.  
 



 

## Info dla MG 
Pozorne Graffiti na ścianach to oczywiście  zapiski kultystów.  
Końcowa ściana ceglana jest łatwa do rozbiórki, za nią zaczyna się przygoda. 
Trzeba drużynę skutecznie skierować wgłąb aby nie mieli ochoty wracać na górę przez pochylnię.  
 
Podstawowym pomysłem jest atak rosyjskich mafiozów , którzy otworzą ogień z kałasznikowów.  
Warto by tu poświęcić jakiegoś NPCa aby gracze zrozumieją, że tu się umiera.  
Parking stanowi sam w sobie na tyle dziwne odludzie że mafiozi mogą zastawiać pochylnię godzinami. 
Strzały powinny dodatkowo obudzić coś w beczkach.  Nieokreślone macki czy galarety mogą być 
dobrą zachętą do ucieczki szczególnie jeżeli to beczki są bliżej drogi na powierzchnię niż gracze.  
 
 
 
 
  



 

# Tunele [LM] 

 

Ilustracja 6: jeden z tuneli technicznych wybudowanych wraz linią średnicową.  

Z magazynu, da się przejść, powinno to być skomplikowane, czasem pomieszczenia , czasem dłuższy 
tunel techniczny (taki jak na powyższym zdjęciu).  
Drogi powinny być kręte, tak ze czasem coś widać, ale przejścia nie ma bo kratownice, czasem dziury 
w murze wyrwane przez coś silnego. 
 
Klimat że coś tu bytuje, strzępy mazi i być może wylinek, a być może to po prostu stare zniszczone 
szmaty. Pokoje w których nikogo nie było od 40, 60 a może i 90 lat.  
Wstępny kierunek tuneli to mimo wszystko północny zachód. 
  



 

# Słoiki Warszawskie [MC] 

 
Ilustracja 7: Praca konkursowa “Warszawskie Słoiki” dla Muzeum Neonu 

Jedną z lokacji jest niepozorne pomieszczenie , gdzie meble robotnicze wprost z lat 70 będą stały na 
swoich miejscach. 
Szklanki z aluminiowymi koszyczkami, będą stały zakurzone, jednak to bulgotający słoik może 
wprawić graczy w zdziwienie. Na nim świeże ślady chyba trochę inne niż zostawiły by palce czy 
dłonie, na górze widać jakieś wyjścia na podłączenia. Okaże się że da się słoik połączyć z radiem (tez 
jakieś historyczne) i wtedy słychać jakieś artykulacje i napomnienia po japońsku. 
W razie prób nawiązania kontaktu okaże się że można usłyszeć w bardzo łamanym angielskim, że 
głos mówi o tym że ma swój paszport i nie ma potrzeby trzymać go w tym ciemnym pokoju. Prosi o 
kontakt z ambasadą japońską w Warszawie. 
 

## Wiedza dla MG 
Postać w słoiku padła ofiarą eksperymentów MI-GO. W samym słoiku jest już tylko mózg delikwenta i 
ich osprzęt, czyli zmodyfikowana elektronika z dawnych lat.  
Efektem tych dyskusji może być narażenie na obłęd  i prawdopodobnie postaci może będą chciały 
uratować słoik, tzn wziąć go ze sobą, co będzie miało późniejsze konsekwencje lub nie. 
 
 
 

 

   



 

# Luxtorpeda i Kuroliszek [LM] 

 
Ilustracja 8: Zdjecie lokomotywy typu Luxtorpeda w Zakopanem 

Okazuje się że to wcale nie tunele Centralnego tylko przedwojennego Dworca Głównego. 
Przed wojną było zamiłowanie to tworzenia osobnych wejść dla VIPów, więc czemu nie całego 
torowiska. Na środku rzeczonego torowiska prowadzącego od strony drogi graczy do nikąd  
stać będzie luksusowe swego czasu luxtorpeda.  
 

## Zagrożenie i dwie drogi 
Odgłosy , lub nawet smugi na śladach od latarki powinny zdradzić szybko graczom że coś tu jeszcze 
jest. Coś małego i niepozornego , przerośnięty kogut i przynajmniej dwie statuły.  
 Kuroliszek. czyli prawdziwy warszawski bazyliszek. Stauły to jacyś robotnicy zamienieni w kamień. 
Można poświęcić NPCa aby gracze zrozumieli zagrożenie. Powinna to też być  wiedza szczurołapa i 
bezdomnego.  
 
Z racji że pociąg stoi po środku. Pozostaje graczom głównie albo go obchodzić bokiem , gorą, dołem i 
we wszystkich tych miejscach gracze powinni być mocno narażeni na spotkanie kuroliszka.  
Alternatywnie trochę bezpieczniej jest przejść przez środek składu.  
 
Skład to lokomotywa i dwa wagony. Tunel jest przysypany częściowo od jednej strony, co dodatkowo 
powinny przeszkodzić w spokojnym przejściu tunelu . 
 
Droga wewnątrz składu to otwieranie technicznie drzwi. Tu można trochę postacie nagrodzić. Czyste 
stroje z epoki lat 20-tych mogą się paradoksalnie później przydać.  Inne bagaże rodem z lat 20-tych też 
mogą być przydatne.  
 
 



 

 

## Kuroliszek 
  

 
Ilustracja 9 : Wyobrażenie Bazyliszka 

„Był  to niby kogut, niby wąż . Gł owę  miał  kogucią  z ogromnym purpurowym grzebieniem w kształ cie 
korony, szyję  dł ugą  i cienką , węż ową , kadł ub pę katy, nastroszonymi czarnymi piórami pokryty, i nogi 
kosmate, wysokie, zakoń czone ł apami o ostrych olbrzymich pazurach. Ale najstraszniejsze był y oczy 
potwora: wył upiaste, okrą gł e, do sowich ś lepiów podobne, jarzą ce się  to czerwono, to ż ół to; ” 
 
KW 2k8, KP 17, RO 20, SIŁ -4, ZR +4, INT +1, SPR +1, PRZ +5, WIE +0, KOM +0. 
Kuroliszek przy pomocy wzroku zamienia w kamień, ofiara musi spojrzeć w oczy kuroliszka.  Samemu 
zaś szybko się regeneruje (-5) i jest bardzo szybki.  
 
 
 
 
  



 

# Warszafka Hipsterska [MC] 
 
Postacie zbliżą się do fundamentów Pałacu Kultury i Nauki. Rozpoznają go po charakterystycznych 
cegłach, uda im się znaleźć drzwi i usłyszeć za nimi muzykę współczesną. Jak przejdą przez nie to 
okazuje się zwykła hipsterska knajpa. Bardo wygaszone światło. Wystrój z taniego rattanu, leżaki, 
narysowana plaża, stoliki z euro palet, ktoś pali sziszę. Goście poubierani modnie, tzn różne elementy 
nie do pary, ale wszystkie markowe. Lekko słyszalne bzyczenie. 
Da się zagadać, goście-bywalcy nie reagują specjalnie, odpowiadają powolnym tonem lekko 
modulowanym i wtedy słychać dodatkowe bzyczenie z wnętrza postaci. Knajpa dwupoziomowa, jakiś 
bar jest, ale prostego szerokiego wyjścia na zewnątrz wciąż brak.  
 

## Zagrożenie 
Ta knajpa to sala treningowa dla Mi-Go chcących udawać ludzi. Testują tu swoje powłoki i 
zachowania. Same Mi-Go powinny początkowo przyjąć że postaci graczy to też przebierańcy, nie 
chcący wychodzić ze swojej roli.  
 
Twarze przebranych stworów mają lekko woskowy charakter. Bzyczenie narasta przy każdym etapie 
ujawniania się drużyny że są prawdziwymi ludźmi.  
 
Słoik z mózgiem zabrany z pierwszej lokacji może ich zdradzić, lub narazić na większą uwagę 
stworów.  
 

## Rozwidlenia  
 

- MI-Go korzystają z windy , typowo PKIN-owa, ale prowadzi tylko wysoko na górę iglicy 
budynku, skąd Mi-Go mają swój portal w otchłań pustki, gdzie latają na swoja planetę . 
Postacie mogą tam albo umrzeć w kosmiczno-portalowej pustce, albo próbować ześlizgiwać 
się po iglicy na taras widokowy (około 30 metrów w dół bez drabinki, a sam taras 
widokowy (piętro 30ste) jest zabezpieczone siatką, więc ciężko się na nie dostać z zewnątrz. 
Mimo  to postacie są już na zewnątrz. 

- Przed wejściem do “knajpy” jest właz z szumiącą wartką wodą , która płynie jeszcze niżej 
niż dotychczasowa wędrówka , ale kanał jest wystarczający na człowieka. Opis dalej jako 
Droga Wodna. 

- Są też małe drzwi za barem, zabezpieczone kłódką, tyle że zbliżeni do nich i ich otwieranie, 
na pewno wzbudzi zaniepokojenie Mi-Go. Jest to Droga Gabinetowa. 

 

## Natura MiGO 
Z racji że to salę treningową. Stwory mają pewien zapas zaufania. Nawet na swój sposób doceniają 
sprawność językową bohaterów. Ewentualna walka z nimi powinna być jednak sromotna. Ich ludzkie 
powłoki to mimo wszysttko jakiś pancerz. Są oni rozwinięci technicznie jak i w muskulaturze 
 pod tą powłokę jest w zasadzie ukryty latający skorupiak. Mający szcypce i miotający piorunmi.  
Ich statysyka jest w podręczniku.  
  



 

 

# Droga Wodna [LM] 
Wartka woda powinna wciągnąć postaci i doprowadzi do groty zlewiskowej. 
Tu na płyciźnie można się zatrzymać, a postaci mają szansę odkryć gdzie to podziała się zapomniana 
rzeka Żurawka.  
Z racji że jest to świeża woda (nie ściekowa) to przepływają tu też ryby, a jak ryby to i może być jakiś 
drapieżnik np wylegający się tu bezceremonialnie Forfiter. 
 
Krokodyle w kanałach się w końcu zdarzają, czemu nie w Warszawie, szczególnie że miejsce ciepłe a 
ryb jaszczurów jest tu pod dostatkiem. 
 
Z Krokodylem można walczyć albo dotrzeć szybko do wlotu spływowego Żurawki, który to 
przetransportuje bohaterów szybkim tempem aż do ujścia w Wiśle na wysokości Solca.  
 
Statystyka Forfitera:  
KW 3k8+9 (22 WYT), KP 16, Ugryzienie +6 (1k8+6) lub podcięcie ogonem +6 (1k12+6). 
 
 
 
 

# Droga Gabinetowa [MC] 
Za drzwiami powinien być gabinet.  
Porządnie utrzymany, widać że wciąż od czasu do czasu używany. 
Bardziej to biblioteczka z bezosobowym biurkiem. Brak tabliczek za nazwiskiem lub notatek ,a wystrój 
jednak z dawnej PRLowskiej epoki.  
W biblioteczce można trafić na dzieła Lenina po rosyjsku, spisane porady Rasputina lub też dzieła 
Crowleya po angielsku. Wiele innych książek jest zapisanych w zupełnie nierozpoznawalnych 
językach, w tym i można trafić nawet na Necronomicon.  
W każdym to razie wiadomo że Mi-Go z jakiegoś powodu wolały tych drzwi nie otwierać. Z gabinetu 
wychodzi się włazem na Plac Defilad, na dawną mównicę honorową używaną w poprzednim systemie.  
 
 
  



 

# Zakończenie 
Nie zależnie czy postaci schodziły po iglicy PKIN, czy wylądowały w Wiśle, czy też spokojnym krokiem 
wydostały się na placu Defilad, to warto jakoś zamknąć za nimi drogę bezpowrotnie.  
Wejście na placu Defilad może być nieotwierane od góry.  a w magazynie po kebabach mógł 
wybuchnąć nagromadzony metan, przez co droga jest nie do powtórzenia.  
 
 Charakter przygody jest oczywiście z duża dawką humoru , ale mimo to może być to mocno 
śmiertelna przygoda. Czasem lepiej uśmiercić jedną postać i dołączyć nową w najbliższym tunelu 
przejściowym. (np jako zabłąkany turysta z pociągu). 
W knajpie Mi-Go mogą się pojawić słoiki z mózgami zabitych chwilę  wcześniej postaci. np NPCów, 
albo i wywoływaczy zamętu z pod magazynu.  
 
Życzę miłej zabawy.  
 
 
 
  



 

[ Wykaz Ilustracji ]  
Okładka: “Tunel średnicowy w Warszawie - część dla pociągów podmiejskich” , autor: Mateusz 
Włodarczyk, licencja:  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported , pobrane z adresu: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tunel_%C5%9Arednicowy_-_Warszawa_(6).jpg  
Ilustracja 1:  Śródmieście Warszawy, przerobiona infografika instytutu obywatelskiego. 
Ilustracja 2: “Budowa lini średnicowej” Narodowe Archiwum Cyfrowe, Domena Publiczna.  
Ilustracja 3: Schemat autorstwa Pawła Okrzesika, Pozwolenie autora na publikację. 
Ilustracja 4: “Widok ogólny budowy Dworca Głównego w Warszawie od strony Alej Jerozolimskich w 
końcu 1938”. Pobrane z adresu: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Dworzec_G%C5%82%C3%B3wny_-_wygl%C4%85d_w_1938.jpg , 
Domena Publiczna.  
Ilustracja 5: “flashlight” Licencja CC0 , Domena Publiczna, pobrane ze strony: 
https://pixabay.com/pl/latarka-ciemny-tunel-pod-ziemi%C4%85-924099/  
Ilustracja 6:  “Tunele techniczne” Narodowe Archiwum Cyfrowe, Domena Publiczna.  
Ilustracja 7: Praca konkursowa “Warszawskie Słoiki” autorstwa Magdaleny Czapiewskiej i Karol 
Murlaka, udostępniona na konkurs dla Muzeum Neonu.  
Ilustracja 8:  “Zdjecie lokomotywy typu Luxtorpeda w Zakopanem”, Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Domena Publiczna.  
Ilustracja 9: “Bazyliszek”  Licencja CC0 , Domena Publiczna, pobrane ze strony: 
https://pixabay.com/pl/bazyliszek-stworze%C5%84-rysunek-fantasy-1296543/  
 
 


