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Miasto Czarne 
Autor – Zyta Maria Bielińska 

 

ZaŁoŻenia scenariusza 

 Noir • Kiedy akurat nie jest środek nocy, to właśnie zapadł 

zmierzch. Gdy nie pada, to ulice kryje gęsta, wilgotna mgła. Bohaterów 

prześladują cienie skradające się po fasadach budynków. Wyłonione z 

tytoniowego dymu oblicza oświetla mdłe światło poprzecinane 

żaluzjami.  

 Polifonia • Gracze współtworzą świat przedstawiony. Mistrz Gry 

laspowinien zachęcać Graczy do prowadzenia wspólnej narracji w celu 

pełniejszego zagłębienia w fabułę oraz zaproponowaną konwencję 

rozgrywki. Służyć temu mogą m.in. Atuty Fabularne Bohaterów. 

 Trójmiasto • Akcja toczy się w trójmieście Borysław-Drohobycz-

Truskawiec opasanym kordonem połączonych sił i wojska. Każde z tych 

miast jest skrajnie odmienne. Borysław – główne miejsce akcji i 

tytułowe miasto czarne - to galicyskie piekło, polskie Klondyke 

opętane gorączka czarnego złota – ropy naftowej. Chaotyczne, oparte 

na szalbierczym wyzysku i rabunkowej gospodarce rodem z końcówki 

XIX wieku. Miasto czarne to nie tylko miejsce, ale niemal bohater 

opowieści – ożywiony i wchodzący w interakcje z Graczami. Drohobycz 

to miasto sklepów cynamonowych i ulicy krokodyli pełnej automobili. 

Miasto - symbol przemysłowego sukcesu II RP z nowoczesnym osiedlem 

świetnie opłacanych pracowników najnowocześniejszej rafinerii Europy 

– Polmin. Truskawiec – „perła Karpat” – luksusowy, nowoczesny i 

najdroższy polski kurort uzdrowiskowy odwiedzany przez elity z kraju 

i zagranicy.  

 Danaidy • Niczym w greckim micie bohaterowie w piekle (Tartarze) 

napełniają dziurawe beczki wodą. Mistrz Gry powinien wykorzystać 

nieliniową i elastyczną strukturę scenariusza, tak aby Bohaterowie 

Graczy do ostatniej chwili nie mogli wykonać swojego zadania. 

Poszukiwany ładunek powinien w miarę możliwości jeszcze nie dotrzeć 

lub już zniknąć z miejsca, do którego właśnie docierają Bohaterowie 
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Graczy. Natomiast kiedy wszystko będzie już jasne (a w zasadzie 

mroczne), może być za późno, aby zrealizować zadanie.  

 Dylemat • Wybory Graczy budzą wątpliwości a racja (nawet racja 

stanu) nigdy nie jest jednoznaczna. Na ile plany komunistycznych 

związkowców przemysłu naftowego nie są usprawiedliwione rabunkowym 

wyzyskiem (i czy nie chodzi tylko o uniknięcie stalinowskich czystek) 

a akty ukraińskich nacjonalistów brutalną polityką OZN (a może to 

tylko młodzieżowy ferment w przejściowym okresie po zabójstwie 

długoletniego wodza Jewhena Konowalca)? Czy słuszna jest linia 

Sanacji w dobie układu monachijskiego i czy warto dla niej (lub może 

jednak obrony przed III Rzeszą) dokonywać poświęceń w celu utrzymania 

poufności prototypów Pistoletu Maszynowego Dywersyjnego? Czy 

ważniejsze jest ochrona Borysławia przed bolszewicką pożogą czy 

powstrzymanie przejęcia polskich tajemnic wojskowych przez Niemcy i 

ZSRS? Czy wroga należy wyeliminować, oszukać czy może przeciągnąć na 

swoją stronę? Gracze powinni odczuć gorycz wątpliwości niczym 

bohaterowie powieści Johna le Carré. 

 Dekadencja • Świat po wielkim kryzysie przed wielką wojną. 

Polska nie stała się ojczyzną szklanych domów. Sanacji bliżej do 

oportunizmu tzw. IV, niż ideałów I Brygady. W życiu publicznym 

dominuje patriotyczny frazes i mocarstwowa tromtadracja 

„zbuławizowanych” pułkowników. Sformułowanie „polskie kolonie 

zaczynają się za Rembertowem” idealnie oddaje skalę społecznych 

dysproporcji, biedy, wyzysku i etnicznych antagonizmów. Propagandowy 

optymizm ledwo jest w stanie przesłonić widmo katastrofy grożącej 

ojczyźnie między Niemcami a Rosją. Umizgi do bepistów i falangistów, 

niejasne układy monachijskie, antysowiecka paranoja doszukująca się 

wszędzie szpiegów kominternu i rozrastający obóz w Berezie 

Kartuskiej dopełniają obrazu Rzeczypospolitej osieroconej przez swego 

Dziadka. 

Streszczenie i realizacja scenariusza 
Streszczenie 

Bohaterowie Graczy mają za zadanie odnaleźć stracony w wyniku krwawego 

zamachu ściśle tajny ładunek wojskowy. W tym celu zagłębiają się w kolejne 

kręgi mieniącego się aureolą łatwopalnych, duszących gazów i naftowych 

ogników galicyjskiego piekła – miasta czarnego - Borysławia. 

W wigilię straszliwej wojny, Bohaterowie Graczy odtańczą kontredansa z 

obcymi wywiadami, rodzimymi terrorystami, ekstremistami, gangsterami, 

ludźmi sukcesu polskiego naftowego Klondyke oraz mocarstwowymi 
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kierownikami nawy państwowej. Umizgi i figury znajdą swe zwieńczenie wśród 

świstu kul i brawurowej akcji, która oby nie pozwoli dojść do głosu gorzkim 

wątpliwościom i wyrzutom sumienia. 

ZawiąĄzanie scenariusza [tylko mg] 

Bohaterowie Graczy spotykają się na dworcu kolejowym w Borysławiu. Dwójka 

z nich – por. Gustaw Hardziewicz oraz Jerzy Wesołkowski, przybywa nocną 

Luxtorpedą ze Lwowa. Samuel Zborski oczekuje ich przybycia w stanie 

poważnego upojenia alkoholowego. Wraz z sierż. C. Adamskim udają się 

automobilem na miejsce zamachu. Dokonawszy wstępnych oględzin miejsca 

zdarzenia – wyruszają w poszukiwanie sprawców i zguby. Problem w tym, że 

ukradziony ładunek się dzieli – część porywa szpieg niemiecki, część 

sowiecki a resztę lokalni komuniści. Co więcej sprawcy zamachu niemal od 

początku tracą ładunek. A główny podejrzany i rozgrywający posiada ładunek 

tylko przez chwilę i nie sposób go wtedy złapać na gorącym uczynku.  

Zarys fabularny [tylko mg] 

Tuż po odzyskaniu Zaolzia, w ramach operacji „Łom”, mającej na celu dywersję 

na terenie czechosłowackiego Zakarpacia, Komitet Siedmiu (K7) - tajna 

organizacja utworzona przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 

porozumieniu z Ekspozyturą nr 2 (dywersja i sabotaż) Oddziału II Sztabu 

Głównego (wywiad wojskowy, Odz. II S.G.), podejmuje decyzję o przeprowadzeniu 

badań taktycznych i balistycznych prototypu pistoletu maszynowego 

dywersyjnego (PMD). Jest to ściśle tajna konstrukcja opracowywana w ramach 

przygotowywanego przez Sztab Główny planu operacyjnego wojny z III Rzeszą. 

PMD ma służyć do działań specjalnych oddziałów dywersyjnych na zapleczu 

wojsk niemieckich (wobec przewidywanej przewagi wroga, w oczekiwaniu na 

interwencję aliantów). PMD miał być celny, prosty w obsłudze oraz łatwy do 

przenoszenia oraz ukrycia. Dogodną okazją do sprawdzenia PMD jest operacja 

„Łom” – jako akcja o charakterze dywersyjnym, na poły partyzanckim, 

nieregularnym oraz pozafrontowym i asymetrycznym. W tym celu K7 i Odz. 

II S.G. wysyłają czterech oficerów Ekspozytury nr 2 z tajną misją 

przewiezienia 25 sztuk PMD wraz z amunicją do obozu przygotowawczego 

operacji w Rozłuczu. Podróż odbywana jest samochodem pod osłoną nocy. 

Oficerowie podają się za naukowców prowadzących badania terenowe. W celu 

dodatkowej ochrony Samodzielne Referaty Informacyjne lokalnych Dowództw 

Okręgów Korpusów na trasie przejazdu organizują nocne ćwiczenia, w ramach 

których raportowany jest ruch kołowy w okolicy (a więc przekazywana jest 

aktualna informacja o położeniu transportu PMD). Rankiem 30 września 

oficerowie dojeżdżają do Truskawca – letniska po sezonie.,, 

Informację o tajnym transporcie uzyskuje niemiecki wywiad. Do Truskawca 

pod przykrywką słynnego węgierskiego chirurga László Ármánykodó de Tolvaj 

przybywa kpt. Maximilian Aue – oficer Abwehry. W ramach współpracy 

niemieckiego wywiadu z ukraińskimi nacjonalistami, inspiruje on porywczą 

„frakcję młodych” okręgowego prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów 
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(OUN) do zorganizowania sabotażu – w zamian za informacją oddadzą mu oni 

jednen egzemplarz broni, zachowają zaś cenny łup do prowadzenia swej 

insurekcji. Na czele operacji staje Jewhen Huk ps. „Mortko”. Do akcji dochodzi 

niedaleko Borysławia na drodze z Truskawca do Drohobycza tuż po godz. 22. 

OUNowcy po krwawej strzelaninie zdobywają łup. Dopiero ok. 22.30 SRI DOK 

we Lwowie zostaje powiadomione o incydencie i nocną Luxtorpedą do 

Borysławia wyjeżdżają Jerzy Wesołowski – owiany tajemnicą człowiek-widmo 

oraz por. Gustaw Hardziewicz oddelegowany przez Ekspozyturę nr 2, których 

na dworcu oczekuje Samuel Zborski, agent wywiadu zakordonowego Oddz. II 

S.G. i Policji Państwowej. 

Jeszcze tej samej nocy w lokalu XXX w Borysławiu dokonuje się transakcja 

pomiędzy Aue i Mortkiem. Aue pragnie jak najszybciej wydostać się z 

Trójmiasta – przeszkadza mu w tym jednak obława i blokada lokalnych dróg 

połączonych sił wojska i policji, którą wprowadzono do odwołania tuż po 

zamachu OUN. Wtedy też szefostwo OUN wykrywa samowolny spisek młodych, i 

okręgowy prowidnyk Ihor Mohyła ps. Pidkowa postanawia ukarać Mortka oraz 

jak najszybciej pozbyć się problematycznego, wojskowego łupu. Jego 

rozgorycznie pogłębia jeszcze fakt, że w akcji Mortka ciężko ranny został 

syn Pidkowy – Taras. Następnego dnia spotyka się z hersztem lokalnego 

półświatka Judkowiczem i sprzedaje mu pozostałe 24 PMD po okazyjnej cenie 

mającej dodatkowo zapewnić poufność transakcji. Judkowicz postanawia uczcić 

zakup w słynnej restauracji Willi „Zofia” w Truskawcu. Tam zwierza się swej 

kochance, Nadieżdzie Tołokonnikowej – artystce estradowej i rzekomej 

księżnej wygnanej przez bolszewików a w rzeczywistości agentce NKWD. 

Podchwyca ona od razu wspomnienie o „wojskowym łupie” i kontaktuje się z 

Mykytą Kowalem, szefem resztek Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy 

(KPZU). Przekazuje mu informację, pieniądze potrzebne do odkupienia broni 

od Judkowicza oraz obietnicę, że będzie musiał oddać jej jedną sztukę z 

łupu. Kowal ochoczo przystaje na propozycję – tym bardziej, że planuje akcję 

strajkową wyzyskiwanych robotników przemysłu naftowego (która ma też 

uchronić go przed stalinowskimi czystkami w wyniku niedawnego rozwiązania 

KPZU). Po dokonaniu transakcji Kowal przekazuje jeden egzemplarz PMD 

Tołokonnikowej i zyskuje 23 nowoczesne pistolety maszynowe z zapasem 

amunicji idealne do działań dywersyjno-sabotażowych – w sam raz do 

przeprowadzenia widowiskowej akcji proletariatu wymierzonej w reżim 

sanacyjny, której echa dotrą do Moskwy. Natomiast księżna Nadieżda oznajmia 

wszystkim, że właśnie uzyskała zaproszenie od drugiego męża swej dalekiej 

lecz ukochanej bratanicy - Józefa hr. Kossakowskiego, na polowanie (które 

wszak uwielbia) na Polesie, nieopodal zielonej granicy z ZSRS. 

Uwagi techniczne i redakcyjne 

 Przebieg scenariusza zależy od interakcji z poszczególnymi figurami 

i blotkami. Z opisu ich ról wynika, co mają do powiedzenia i w której 

scenie. Bardzo ważną postacią jest Dżoker. 
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 Kolejność scen jest przypadkowa a numeracji służy wyłącznie 

systematyzacji. Epilogi się wzajemnie nie wykluczają 

 Fabuła układa się zgodnie z sekwencją transakcji dokonywanych przez 

Judkowicza. BG nie znajdą u niego PMD. Gdy tam szukają Judkowicz 

jeszcze ich nie kupił lub już sprzedał. Od interakcji z Judkowiczem 

zależy dynamika sekwencji zdarzeń. 

 BG dostają atuty fabularne, m.in. dzięki którym mogą przejąć częściowo 

kontrolę nad narracją. Po otrzymani swych akt osobowych (z wyjątkiem 

atuty nr 1 Wesołkowskiego), BG powinni dostać chwilę na dokładne 

zaznajomienie się z postaciami. Poufność misji strzeżona przez 

Hardziewicza, powinna być polem konfliktu z pozostałymi BG. 

 MG powinien przez rozgrywką powinien ostrożnie (bez wątków 

fabularnych) zdradzić Założenia Scenariusza oraz ostanie wydarzenia 

polityczne (szczególnie układ monachijski). 

Akcja 
Prolog - przedpiekle 

Miejsce: Dworzec kolejowy w Borysławiu 

 dławiące powietrze, ostry, mdły zapach nafty, nalewaki do cystern 

wzdłuż torów, ciągły, stłumiony przemysłowy szum w tle 

Luxtorpeda ze Lwowa przyjeżdża punktualnie o godz. 1.02. BG spotykają się 

na dworcu. Zborski jest pijany i ledwo trzyma się na nogach. Wita ich wraz 

z przejętym sierż. Cezarym Adamskim ze SRI DOK, który ma ich zawieźć na 

miejsce zamachu a potem oddać do dyspozycji Hardziewicza samochód PZInż 

403 Lux-Sport. 

Scena I 

Miejsce: droga Truskawiec-Drohobycz, niedaleko Borysławia 

 mglista noc, chaos, krzątający się żołnierze i funkcjonariusze Policji 

Państwowej, gdy BG dojeżdżają nagle zaczyna się ulewa 

Zawiadujący akcją mjr Tadeusz Kaleta melduje (salutując Hardziewiczowi): 

 trójmiasto otoczono kordonem połączonych sił policji i wojska 

 ofiary jechały trasą z Truskawca (zatrzymali się w willi „Zofia”) 

 do zamachu doszło tuż po 22 

 napastnicy są najprawdopodobniej w Borysławiu lub Truskawcu - nie 

mogli uciec do Drohobycza, ponieważ stamtąd zdążał wojskowy patrol 

motocyklowy (w ramach ćwiczeń – na powitanie transportu) 

Miejsce zbrodni: 

 ślady pościgu samochodowego, na jezdni widoczne ślady hamowania, pojazd 

z transportem został wzięty w kleszcze 

 brak oznak strzałów na karoserii – napastnicy ostrożnie celowali 

 tylna klapa wyłamana łomem – bagażnik opróżniony (Spostrzegawczość 

PT 5 – bagażnik większy niż w wersji standardowej, dodatkowe 

zabezpieczenia) 
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 kule, łuski – rewolwery (brak broni maszynowej, strzelano ostrożnie 

i celnie) 

 porwana, zakrwawiona nogawka od spodni (nie należy do ofiar – a do 

Tarasa Mohyły) 

Scena II 

Miejsce – Truskawiec, willa „Zofia” 

Właśnie kończy się seans spirytstyczne. W środku jest ciemno, okna są 

pozasłanianie, jedyne źródło światła to świeca na stole, wokół którego 

siedzą trzymając się za ręce księżna Nadieżda Tołokonnikowa, Prosper 

Szmurło, pijany oficer KOP na przepustce i adwokat Seinfeld ze Lwowa. 

Oficer jest podburzony wtargnięciem BG. Każe im salutować „obrońcy polskiej 

rubieży”. Seinfeld go uspokaja. Księżna i Szmurło są chętni do rozmowy. 

SCENA III 

Miejsce – Truskawiec, garaż willi „Zofia” 

Szofer drzemie podpity za kierownicą mercedesa 770, ćmiąc papierosa i 

niezdarnie chowa flaszkę pod fotel. Informuje, że już naprawił pękniętą 

oponę („minuta osiem roboty”) oraz plany spotkania Aue w „Capitolu”. 

Scena IV 

Miejsce – ulice Borysławia 

Gdy BG wjeżdżają do galicyjskiego piekła, znienacka, z gęstej mgły, tuż przed 

kołami samochodu przebiega wyłania się 3 łebaków. Ledwo udaje się wyhamować. 

BG zauważają, że trzyma na muszce Cygan (siedzący na motocyklu, z 

wycelowanym pistoletem maszynowym opartym na kierownicy). Nie chcą oddać 

mu należnego „podatku”. Jeżeli BG staną po stronie Łebaków, Cygan ich nie 

polubi i odjedzie. Łebacy zdradzą, że widzieli pędzącą ciężarówkę. Jechała 

chyba w stronę szybu „Piłsudski II”. Jeżeli zachowają neutralność lub pomogą 

Cyganowi – skłoni się wdzięcznie i wypowie sakramentalne „witam w mieście 

czarnym”. BG zyskają jego (niezbyt trwałą) sympatię. Jedyne co ma do 

powiedzenia – nie było go, bo ledwo co przyjechał z Truskawca. W zależności 

od układu Sceny II i III – może poinformować, że Aue udał się do „Nad 

Tyśmienicą”, polecić ten lokal jako uczęszczany nawet przed truskawieckich 

letniskowców z obcych krajów albo nawet zaprosić do „Capitolu”, gdzie nie 

jest mile widziany. 

Scena V 

Miejsce – Magazyn szybu „Piłsudski II” 

Nieopodal stoi kilka ciężarówek (pustych lub z cysternami, żadnych śladów 

użytkowania). Gdy BG docierają na miejsce trwa tam tajne spotkanie związku 

robotników przemysłu naftowego. Będą oni raczej niechętni wizycie BG – „to 

legalne zebranie ludu pracującego zagwarantowane w art. 5 ust. 2 konstytucji 

kwietniowej”, „związek jest praworządną formą zrzeszania na podst. art. 76 

ust. 1 konstytucji kwietniowej” (jeżeli BG udadzą się tam z patrolem – 

robotnicy uciekną bez możliwości dyskusji). Przemawia Kowal. Nikt nic nie 

wie o zamachu. Za to BG mogą dowiedzieć się wiele o wyzysku panującym w 

Borysławiu, złej Sanacji, pakcie antykominternowskim.  
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 Przy przeszukaniu, udanym teście spostrzegawczości PT 7 – zwinięte 

plany szybu „Piłsudski II”, mapy Borysławia z zaznaczonymi kopalniami 

Hammerschlaga. 

 Spostrzegawczość PT 4 – przewieszone do góry nogami portrety 

Śmigłego. 

SCENA VI 

Miejsce – restauracja „Capitol” 

Kelner informuje, że Aue nie było tu nigdy (na pewno by zapamiętał). Dziś 

jest tylko Pan Hammerschlag z panami dyrektorami. Hammerschlag ochoczo 

zaprasza ich do suto zastawionego stołu – tym bardziej jeśli wykażą się 

jakimś oficjalnym (choćby oficerskim czy urzędowym) szlifem. Hammerschlag 

proponuje toast za odzyskanie Zaolzia narzeka na komunistów, wychwala 

Sanację i z patriotyczną troską podkreśla wagę rozwoju i inwestycji FON. 

SCENA VII 

Miejsce – dom schadzek „Nad Tyśmienicą” 

Zabawa trwa w najlepsze. Nie ma Aue. Kierownik przybytku – Ukrainiec 

„Prowidnyk” Stepan z chęcią przyjmie potrójną zapłatę (za 3 klientów) za 

usługi Ryfki, którą identyfikuje jako dziewczynę, której klientem był Aue. 

Ryfka się spowiada za dodatkowym napiwkiem. 

 W pokoju Ryfki można znaleźć połowę przedartego banknotu (5 rubli 

sowieckich) oraz podartą kartkę z zaszyfrowaną wiadomością o 

porozumieniu Mortka z Abwehrą (MG powinien wymyślić dopasowaną do 

BG łamigłówkę). 

SCENA VIII 

Miejsce – willa „Zofia” 

Skład ten sam co w Scenie II poszerzony o prof. Kazimierza Pelczara i 

redaktor Dobrawa Jóźwik. Przybywa Pidkowa z rannym synem Tarasem. 

SCENA IX 

Miejsce – dowolne  

Przybywa sierż. Adamski i oznajmia, że podczas rutynowej kontroli w 

barakach robotniczych w Borysławiu, znaleziono plany szybu „Piłsudski II”, 

mapy Borysławia z zaznaczonymi kopalniami Hammerschlaga. 

SCENA X 

Miejsce - dowolne 

Przybywa sierż. Adamski z pojmanym Mortkiem. 

SCENA XI 

Miejsce – ulice Borysławia, drogi trójmiasta 

Pościg z bandą Andrusia i Senia Basarabów. W jego wyniku, rzutem na taśmę, 

co najmniej jeden z braci uchodzi z życiem by odegrać swoją rolę. 

Scena XII 

Miejsce – lotnisko szybowcowe w Drohobyczu 

Aue zjawia się, gdy BG odnajdują w jego szybowcu PMD wraz z dokumentacją. 

Aue będzie się bronił, ale czy – jako gentleman – do ostatniej kropli krwi? 
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Czy BG będzie zależało, aby zabić w biały dzień niemieckiego agenta? Czy 

wiedzą, że nie przekazał on już planów PMD? 

Scena XIII 

Miejsce – Borysław, Kamienica Judkowicza 

Gdy BG tam docierają w drzwiach mijają się z wychodzącym Hammerschlagiem, 

którego z wyraźnie niechętną miną odprowadza Cygan.  

W zależności od sekwencji scen (np. IX, X, XIV) lub atutów fabularnych BG 

(np. Icyk Bauch) Judkowicz albo jeszcze nie kupił, albo już sprzedał PMD, co 

zachowa dla siebie o ile BG nie zyskają jego zaufania lub wdzięczności. O 

braku PMD u Judkowicza można też się przekonać poprzez wtargnięcie siłowe, 

które skończy się strzelaniną. 

Scena XIV 

Miejsce – Stary szyb „Ziemowit” lub kryjówka Pidkowy 

Kiedykolwiek i jakkolwiek BG tam dotrą, po PMD nie będzie śladu. 

SCENA XV 

Miejsce – Magazyn szybu „Piłsudski II” 

Dzięki wskazówkom Judkowicza, zeznaniom Księżnej Nadieżdy lub sugestiom 

Hammerschlaga, BG docierają tam w chwili, gdy dokonywane jest przeszkolenie 

z obsługi PMD. Naftowierty (trzykrotna przewaga liczebna) i Kowal 

otrzymują modyfikator -2 do strzelania (co zwiększa też szansę pożaru). 

Trzeba wyjątkowego sprytu by obyć się bez strzelaniny. Czy któryś PMD się 

nie zagubi lub uszkodzi? Czy szczwany Kowal nie ucieknie? Czy uda się z 

niego wydusić prawdę o Księżnej? Czy komuniści byli świadomi, że PMD to 

tajny prototyp i przekazali jego szczegóły do swych moskiewskich mocodawców? 

SCENA XVI 

Miejsce – willa „Zofia” 

Przy najbliższej okazji, po tym jak BG dowiadują sią o transakcji Judkowicza 

i Kowala, okazuje się, że Księżna wyjechała na Polesie. W apartamencie 

zostawiła wszystko włącznie ze skrzypcami. Nie ma za to futerału. W pokoju 

można odszukać fotografię przedstawiającą dziewczynkę siedzącą na kolanach 

mężczyzny w sile wieku to Artur Artuzow – organizator operacji Trust 

(patrz: atut fabularny nr 1 Wesołkowskiego) oraz cała teczka bardzo 

osobistych i pełnych czułości listów pisanych po rosyjsku między ojcem a 

córką. 

Epilog I 

Miejsce – Magazyn szybu „Piłsudski II”, ulice Borysławia 

Borysław zmienia się w prawdziwe piekło (patrz: wybrane efekty w Miasto 

Czarne*). Rozpętuje się regularna bitwa pomiędzy policją, stróżami 

Hammerschlaga i robotnikami (uzbrojonymi w PMD) prowadzonymi przez Kowala. 

Miasto płonie. Ziemia się trzęsie. Co chwila niebo rozdzierają wybuchy. Czy 

uda się z niego wydusić prawdę o Księżnej? 

 Odgrywa się o ile nie było Sceny XV. 



9 
 

 MG decyduje czy możliwa jest odbycie się wcześniej lub później Epilogu 

III. 

Epilog II 

Miejsce – lotnisko szybowcowe w Drohobyczu 

Aue właśnie startuje swoim szybowcem. Czy BG są już pewni, że ma 1 PMD? 

Czy otworzą ogień ryzykując życie pilota samolotu holującego? Zdążą dopaść 

Aue zanim wzbije się w powietrze? A może ruszą za nim w pościg, który 

skończy się nieopodal obozu przygotowawczego w Rozłuczu. 

 Odbywa się o ile nie było sceny XII. 

 Jeżeli nie odbyła się Scena XV – bezpośrednio po nim następuje 

Epilog I. 

Epilog III 

Miejsce – Polesie – „polska dżungla” 

BG minąwszy zakopany w błocie Alfa Romeo Alfa Romeo 6C 2300, w którym 

znajduje się porwana suknia Tołokonnikowej, widzą jak Księżna Nadieżda w 

mundurze i futerałem od skrzypiec przedziera się przez bagno w stronę 

granicy ZSRS, gdzie oczekuje jej 8 uzbrojonych enkawudzistów. Czy BG 

zaryzykują starcie? Jak dobrze Nadieżda obsługuje wyjęty z futerału PMD? 

Czy uda się ją przesłuchać? 

 Odbywa się o ile nie odbywa się Epilog IV. 

 MG decyduje czy możliwa jest odbycie się wcześniej lub później Epilogu 

I. 

Epilog IV 

Miejsce – willa „Zofia” 

Gdy przed odbyciem Sceną XVI, BG przeszukując apartament Księżnej w willi 

„Zofia” zorientują się co do jej prawdziwej tożsamości (atut fabularny nr 1 

Wesołkowskiego), wkroczy ona do pokoju z futerałem od skrzypiec i zacznie 

ich ostrzeliwać ukrytym w środku PMD. Czy BG uda się im ją obezwładnić? 

Przy podwiązce schowane ma zobowiązanie do współpracy Kowala (przekazanie 

1 z PMD zakupionych od Judkowicza za jej pieniądze). 

 Odbywa się o ile nie odbywa się Epilog III. 

 Wyklucza go Scena XVI. 

 Bezpośrednio po nim następuje Epilog I. 
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Postaci 
DŻoker 

Jan Nowak ps. Wergiliusz, emisariusz K7 

 Zjawia się znikąd gdy BG odniosą jakiś sukces, 

aby popsuć im humor i niepostrzeżenie zniknąć. Otoczony tajemnicą i dymem 

z fajki, malkontent-cynik. Mówi ściszonym, spokojnym głosem. Nadzoruje BG w 

imieniu K7 i ocenia (pozwalając sobie na lekceważący ton) na ile ich czyny 

są zgodne z planami tej tajnej organizacji (które zna początkowo tylko 

Hardziewicz): ściśle poufnego zbadania wykorzystania taktycznego PMD 

podczas operacji „Łom” (w ramach przygotowań do wojny z Niemcami). Może pojawić 

się kilkukrotnie, może tylko raz (np. w epilogach). Kiedy MG zapragnie. 

Powinien być używany do konstruktywnej krytyki (ale w niekonstruktywnej 

formie) poczynań Graczy i narzędzie do realizacji założeń scenariusza (Noir, 

Dylemat). Kilka przykładowych uwag Wergiliusza. BG mają pełne prawo jej 

odpierać. 

 Czy BG (np. zabijając Aue lub Księżną) są pewni, że nie przekazali oni 

już dokumentacji PMD do swych mocodawców? 

 Czy zabicie agenta obcego wywiadu to dobry pomysł? Czy nie można 

było dokonać jego przejęcia? 

 Gdzie reszta PMD? K7 interesuje tylko komplet 25 egzemplarzy wraz 

z dokumentacją. 

 Czy BG ratując Borysław przed katastrofą nie zezwolili na ucieczkę 

Aue lub Nadieżdy i utratę egzemplarzy PMD (utratę poufności całego 

projektu)? 

 Czy BG (szczególnie Hardziewicz) nie ujawnili postronnym swej poufnej 

misji? 
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Figury 

Cygan 
 Prawa ręka Judkowicza. Na co dzień krąży 

po różnych kręgach galicyjskiego piekła, 

niczym borysławski Mefistofeles na swym 

czarnym, potężnym motocyklu Sokół 1000 i 

zbiera haracze. Bulgoczący warkot jego 

dwucylindrowego silnika spędza sen z 

powiek eleganckich naftowych kapitalistów 

i łebaków o czarnych od ropy obliczach. 

Przeciwieństwo Judkowicza. Od pierwszego 

wejrzenia jego elastyczne, kocie ruchy nie 

wzbudzają zaufania. Dokładny kształt jego 

sylwetki kryje, długa do połowy uda, 

czarna, skórzana kurtka motocyklowa, 

której połysk komponuje się z idealnie 

wypolerowanymi oficerkami. Smagła twarz 

Cygana zdobi rzadki wąsik. Jego nastroszone, niedbale zaczesane do tyłu i 

zawsze tłuste włosy nadają jego obliczu jeszcze bardziej nieobliczalny 

charakter. Zerka na ludzi spode łba świdrującymi oczami skrytymi za dymem 

wiecznie ćmionego papierosa. Na małym palcu lewej ręki mieni mu się 

pretensjonalny złoty sygnet. Mówi nieprzyjemnie dźwięczącym w uszach, 

wpijającym się w głowę podniesionym tonem z wyraźnym rosyjskim zaśpiewem 

i wtrąceniami. 

O Cyganie wiadomo tyle, że Judkowicz przywiózł go ze sobą 3 lata temu ze 

Lwowa i że ze Lwowa nie pochodzi a być może nie jest nawet Cyganem. Ponoć 

odsiedział 11 lat na Świętym Krzyżu za brutalny rozbój dokonany pod 

Rembertowem w połowie lat 20-tych. Niektórzy twierdzą, że urodził się 

Charkowie i odegrał pewną rolę w rewolucji jako czekistowski egzekutor i 

w związku ze zbytnim wzbogaceniu się na likwidowaniu zalążków 

kontrrewolucji, musiał uciekać przed czystką z ZSRS. Zanim zaczął się tułać 

po Polsce, miał żyć z paserstwa i stręczycielstwa w Pradze i Budapeszcie. 

Krążą plotki, że jakiś czas spędził też w Berlinie handlując narkotykami 

i nielegalnym alkoholem – a nawet doszedł do wysokiej pozycji w ramach 

jednego z gangów - Ringvereine – stąd ten pretensjonalny sygnet na palcu. 

We Lwowie trudnił się hazardem i sutenerstwem oraz szantażowaniem 

nobliwych mieszczan ujawnieniem ich dwustronnych transakcji w atmosferze 

skandalu towarzyskiego. 

Rola: 

 Jako swego pomocnika, Judkowicz obdarzył Cygana pełnym zaufaniem. 

Jeżeli BG zyskają jego sympatię, Judkowicz będzie dla nich 

przychylniejszy. 
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 Cygan nie cierpi (i vice versa) księżnej Nadieżdy (jako białej 

arystokratki) i irytuje go dziecinny afekt Judkowicza. 

 Judkowicz się starzeje, bywa sentymentalny (na co Cygan narzeka np. 

przy alkoholu), jego plany z Hammerschlagiem są zbyt zachowawcze (a 

samego Hammerschlaga nie lubi jako kapitalisty) – Cygan sposobi się 

do odziedziczenia gangsterskiego imperium – szuka okazji i pretekstu. 

Z drugiej strony pozycja Judkowicza, chroni Cygana przed ręką 

wymiaru sprawiedliwości. 

 W dniu zamachu jechał za taksówką Judkowicza i Aue; Węgier wysiadł 

obok domu schadzek „Nad Tyśmienicą” (i Cygan poinformuje o tym 

chętnie pod warunkiem wsparcia/neutralności BG w Scenie IV). 

 Nie wie nic o PMD i transakcjach Judkowicza z Pidkową oraz Kowalem, 

ale może się dowiedzieć, jeżeli uwierzy w pomoc BG dla swych zamierzeń. 

 Nie lubi „hitlerków z OUN” i to pewnie ich oskarżyłby o zamach, ma 

chaotyczne komunizujące sentymenty człowieka ze społecznych nizin. 

Duch k6 

 Zastraszanie k10 

 Przekonywanie k8 

Siła k6 

Spryt k8 

 Przetrwanie k6 

 Hazard k4 

 Spostrzegawczość k8 

 Wypytywanie k8 

 Tropienie k6 

Wigor k8 

Zręczność k10 

 Strzelanie k8 

 Skradanie k6 

 Walka k6 

 Prowadzenie k10 

 Włamywanie k6 

Charyzma -6 

Obrona 7 

Tempo 6 

Wytrzymałość 7 

 

Przewagi  

As, błyskawiczny refleks, 

Zawady 

Odszczepieniec, chciwy, jonasz, 

poszukiwany, wredny, obowiązki, 

brzydal 

Broń: 

 „Parabelka”, 2k6 (8x5) 

 Tommy Gun, 2k6+1, SzS 3, PP1, 

automat (50x4) 
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Mykyta Kowal 

 Fanatyk i fantasta. Opętany żarliwością 

neofity, urodzony w polskiej, ziemiańskiej rodzinie – Michał Kowalewski, 

dąży do zaprowadzenia na świecie komunistycznej utopii ze stolicą w Moskwie. 

Przywódca nieformalnego związku zawodowego pracowników przemysłu 

naftowego i resztek, rozwiązanej decyzją Kominternu, Komunistycznej Partii 

Zachodniej Ukrainy (KPZU). Pragnie udowodnić swą wierność Stalinowi i 

uniknąć losu innych represjonowanych w ZSRS przywódców partii. 

Zagadkowa, budząca niepokój twarz Kowala od razu zdradza, że nie jest on 

proletariuszem z pochodzenia. Mimo usilnych starań i podejmowanych prób 

pracy fizycznej w przemyśle naftowym – jego fizjonomia wciąż nosi „pańskie” 

piętno. Rozbiegane oczy zdradzają maskowany bezwzględnością brak pewności 

siebie. 

Mykyta Kowal urodził się jako Michał Kowalewski, potomek ziemian z okolic 

Stryja. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pod wpływem tzw. 

powstania krakowskiego w listopadzie 1923 r., uznał, że Polska wybudowana 

jest na wyzysku robotnika i chłopa. Manifestacyjnie, wbrew woli rodziny, 

rzucił studia i uciekł do W.M. Gdańska. Miał tam zamiar podjąć uczciwą, 

portową pracę fizyczną i nawiązać kontakt z niemieckimi „spartakusowcami-

luksemburgistami”, być może emigrować do Hamburga. Niemniej jednak podjął 

przelotną współpracę z radzieckim wywiadem i wyemigrował do Moskwy. 

Odebrawszy solidne polityczne przeszkolenie, powrócił w rodzinne strony. 

Niezłomnie walczy o elementarne prawa wyzyskiwanych pracowników 

borysławskiego przemysłu naftowego – odnosząc pewne sukcesy. Mimo dziwactw 

jest powszechnie szanowany wśród borysławskich robotników. Zazwyczaj chodzi 

w obstawie 5 tęgich naftowiertów. Wziął udział w hiszpańskiej wojnie domowej 
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jako ochotnik roty im. Tarasa Szewczenki (w ramach Brygad Międzynarodowych) 

za co po powrocie na krótko (z racji braku dowodów czynnego udziału w 

działaniach zbrojnych) uwięziony w obozie w Berezie Kartuskiej. Upewniło 

go to tylko w przekonaniu, że państwo polskie to faszystowska dyktatura. 

Obecnie w dobie czystek po rozwiązaniu KPZU – pragnie w efektowny sposób 

udowodnić, że jest wiernym stalinistą. 

Rola: 

 Dowiaduje się o zamachu od księżnej Nadieżdy (którą oficjalnie 

pogardza). 

 Zgodnie z jej rozkazem odkupuje za otrzymaną od księżnej fortunę 

PMD od Judkowicza. Przekazuje jej jeden egzemplarz. Resztę zaś chowa 

w magazynie szybu „Piłsudski II”, gdzie ma zamiar rozpocząć swoją 

zbrojną demonstrację. 

 Do zbrojnej demonstracji dojdzie niemal od razu po uzyskaniu broni. 

Kowal wraz z kilkudziesięcioma uzbrojonymi robotnikami uderza na 

budynek zarządu kopalni Leona Hammerschlaga. Wywiąże się regularna 

bitwa, przynosząca liczne straty w ludziach, wybuchy i pożary. 

 Oskarża o zamach Judkowicza. Przyciśnięty może ratować się zrzuceniem 

winy na „starego faszystę Pidkowę”. 

 Odczuwa silną awersję do państwa polskiego i jego funkcjonariuszy. W 

Polsce panuje faszystowska dyktatura gorsza od pomysłów Franco. 

Piłsudski i Śmigły oparli swą władzą na sojuszu z kapitalistami, 

ziemiaństwem i kościołem kosztem krzywdy chłopów i robotników 

(„patrzcie na Hammerschlaga”). Sanacja dąży do współpracy z Hitlerem 

(czego dowodem jest układ monachijski i aneksja Zaolzia). Polska zaraz 

zostanie członkiem paktu antykominternowskiego i w imię interesów 

wyzyskiwaczy uderzy wraz z Hitlerem i Mussolinim na ZSRS. Uważa, że 

zwycięstwo w 1920 r. zaprzepaściło szansę na oswobodzenie 

europejskiego proletariatu. 

 Nienawidzi wyzyskiwacza Hammerschalaga i chętnie ujawnia wiele 

przykładów jego okrucieństwa: karmienie robotników zupą gotowaną na 

robaczywym mięsie, noclegownie w zagrzybiałych szopach po 50 

robotników na kilkunastu metrach kwadratowych na piętrowych 

pryczach, głodowe pensje i łudzenie premiami za pracę w nocy oraz 

niedziele, terror i brutalność zarządców, unikanie ubezpieczeń 

zdrowotnych, inspirowanie krwawych bójek pomiędzy robotnikami 

różnych narodowości. Państwo przymyka na to oko i jeszcze kupuje od 

niego tanią ropę za krocie z FON. 

Duch k6 Charyzma 0 
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 Przekonywanie k10 

 Zastraszanie k8 

Siła k4 

Spryt k10 

 Spostrzegawczość k6 

 Wypytywanie k6 

 Wiedza 

o Marksizm i leninizm 

k12 

o Prawo k8 

Wigor k4 

Zręczność k4 

 Strzelanie k4 

Obrona 2 

Tempo 5 

Wytrzymałość 4 

Przewagi  

Charyzmatyczny, koneksje 

(proletariat), podwładni 

Zawady 

Komunista, dziwactwo (posługiwanie 

się marksistowskimi 

sformułowaniami), mściwy, świr 

Broń: 

o Nagant, 2k6-1 (7x1) 

Maximilian Aue / Laszlo Armanykodo de Tolvaj 

 Geniusz zła. As niemieckiego wywiadu. 

Specjalista od misji specjalnych, dywersji, sabotażu i misternych, salonowych 

intryg. Mistrz kamuflażu, strzelec wyborowy, gentlemen. Joker w talii 

admirała Canarisa. Do Truskawca przybył przed dwoma tygodniami pod 

przykrywką światowej sławy węgierskiego chirurga i miłośnika szybownictwa 

László Ármánykodó de Tolvaj, który nowatorską metodą leczy kuracjuszy oraz 

borysławskich naftowiertów.  

Rasowy mężczyzna. Jego atletyczna postawa, zdradzający pewność siebie chód 

i nienaganne maniery budzą skojarzenia z gwiazdami filmowymi. Garnitur 

zgodny z najświeższymi trendami zza oceanu, nabrylantynowane włosy, gładko 

ogolona twarz o mocnych, męskich rysach – czynią z rzekomego węgierskiego 

chirurga, obiekt westchnień płci pięknej. W wolnych chwilach oddaje się 

szybownictwu. 
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„Nachrichtendienst ist Herrendienst”. Wywiad to praca dla gentlemenów. Aue 

idealnie wpisuje się w tę maksymę. Jak potomek badeńskich arystokratów, 

jest przekonany o swej klasowej i narodowej wyższości. Niemcy – jako 

najpotężniejszy i najbardziej zasłużony naród Europy – powinien przewodzić 

Staremu Kontynentowi, aby uchronić go przed dekadencją i rozkładem, które 

symbolizują: liberalna demokracja na weimarską modłę, komunizm oraz 

traktat wersalski. Jako zdeklarowanego monarchistę, Aue, razi 

populistyczna, ludowo-narodowa maniera nazistów. Uznaje jednak Hitlera za 

koniecznego sojusznika, konsula - dyktatora okresu przejściowego, którego 

w chwili gdy zrealizuje swoje zadanie – obali porządek wersalski i wzmocni 

tężyznę narodu, będzie można usunąć i oddać władzę prawowitemu Cesarzowi 

Rzeszy i jego niezłomnym pretorianom – wojsku. Do Truskawca przybył ze 

specjalną misją przejęcia tajemnicy wojskowej – prototypu broni, który jest 

elementem planów obrony przeciw Niemcom. W tym celu, wykorzystując zamęt 

po niedawnym zabójstwie wieloletniego przywódcy ukraińskich nacjonalistów 

i pokoleniowe spory na łonie OUN, Aue inspiruje grupę porywczych „młodych” 

pod dowództwem ambitnego fanatyka – Jewhena Huka ps. „Mortko” do sabotażu 

na transport. Przekazuje mu, zdobyte prze Abwehrę, konkretne plany 

przejazdu oraz schemat operacji. Huk przystaje na propozycję, skuszony 

szansą zdobycia cennej broni i przejęcia przywództwa w okręgowym prowidzie 

OUN od lękliwego ugodowca – Pidkowy. 

Rola: 

 W dniu zamachu, ok. północy opuszcza willę Zofia w Truskawcu (gdzie 

rezyduje). Z żalem zauważa, że jego mercedes 770 ma pękniętą oponę. Z 

opresji ratuje go Judkowicz, który oferuję wspólną podróż do 

Borysławia swoją taksówką. Nie znają się i przez całą drogę rozmawiali 

o urodzie księżnej Nadieżdy. 

 Jednocześnie swemu szoferowi powiedział dla zmylenia ewentualnego 

pościgu, że udaje się do borysławskiej restauracji „Capitol”. Kelnerem 

jest tam współpracownik Abwehry, który ma za zadanie poinformować 

Aue, czy ktoś idzie jego śladem. 

 Aue wysiada z taksówki nieopodal domu schadzek „Nad Tyśmienicą” gdzie 

umówił się z Mortkiem. Bierze dziewczynę, płacąc za dwu klientów. Gdy 

do pokoju przybywa Mortko, odprawia dziewczynę na balkon. Odbiera 

PMD wraz ze schematami i specyfikacją broni. Nie wie gdzie Mortko 

schował pozostałe 24 PMD. 

 Chowa PMD i dokumenty do luku w wynajętym uprzednio szybowcu, na 

lotnisku szybowcowym w Drohobyczu, gdzie udaje się taksówką („do 

potrzebującego chorego”). W mieście zostaje na noc i zdaje sobie sprawę, 
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że wskutek kordonu policyjnego nie ucieknie z trójmiasta drogą 

lądową. 

 W celu kamuflażu następne dni spędza niosąc rzekomo pomoc 

chirurgiczną pracownikom kopalni. W rzeczywistości ukrywa się w 

Borysławiu. 

 W dniu planowanej demonstracji KPZU – podejmuje próbę ucieczki 

szybowcem, kierując się w stronę Czechosłowacji i docelowo - Węgier. 

 Wielką tajemnicą Aue jest jego orientacja seksualna. Homoseksualizm 

oprócz tego, że jest w III Rzeszy nielegalny, to jakże nie przystoi 

wspinającemu się po szczeblach kariery krzyżowcowi ocalającemu Europę 

przed dekadencją i widem komunizmu. W apartamencie Aue w willi Zofia 

można odnaleźć (wśród ksiąg medycznych),  homoseksualne zdjęcia 

pornograficzne (również z nim w roli głównej), antologię 

homoseksualnych erotyków francuskich, ilustrowane instrukcje lotów 

szybowcowych oraz nadpalony klucz do szyfru. 

Duch k8 

 Przekonywanie k6 

 Zastraszanie k8 

Siła k8 

Spryt k8 

 Spostrzegawczość k8 

 Wypytywanie k10 

Wigor k10 

Zręczność k8 

 Strzelanie k10 

 Walka k6 

 Rzucanie k6 

 Skradanie k8 

 Prowadzenie k8 

 Pilotowanie k8 

Charyzma 2 

Obrona 5 

Tempo 6 

Wytrzymałość 7 

 

Przewagi  

Ładny, dziewięć żywotów, as, 

dobywanie, błyskawiczny refleks, 

nerwy ze stali, 

Zawady 

Chojrak, homoseksualista, 

zobowiązanie 

Broń: 

o Luger P-08, 2k6 (8x4) 

o Glove Gun, 2k6 (1) [przy 

uderzeniu pięścią, 2 do 

Spostrzegawczości by zauważyć 

– schowany w rękawie 

prochowca] 
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Judkowicz 
 Herszt lokalnego gangu. Król łebaków. 

Jego głównym źródłem utrzymania są 

haracze – od łebaków i od kopalń. 

Pierwsi wykupują u niego licencje na 

grabież przy naftowych szybach, drudzy 

płacą za to, aby odbywała się ona przy 

szybach konkurencji.  

Jest postawny i zwalisty. Stwarza 

wrażenie ociężałego, ale to tylko pozór 

właściwy rozleniwionym drapieżnikom. 

Jego twarz poorana jest bliznami. Ma 

czarne, szczecinowate włosy 

prowincjonalnego mełameda 

kontrastujące z bogatym garniturem z 

szerokimi spodniami i dwurzędową 

marynarką taliowaną wedle najnowszej mody na kształt litery V, tym 

bardziej podkreślającą krzepkość jego postawy. Nigdy nie nosi krawata – w 

zamian za to nieco archaiczny sztywny, stojący kołnierzyk zapięty na duży 

srebrny guzik. Lekko pochylony do przodu, chodzi sprężystym krokiem byłego 

boksera. Jego spojrzenie jest bezwzględne, nieruchome i baczne. Mówi 

chrapliwym głosem. Lubi czarny humor. 

Pochodzi z Borysławia. Urodził się u zarania gorączki czarnego złota i 

obecnie, mimo dobrego wyglądu, jest grubo po pięćdziesiątce. Z urodzenia – 

Żyd, ale gardzi „pejsatymi chałaciarzami”. Nie przeszkadza mu to jednak 

żywić wyraźnej niechęci do Ukraińców za antysemickie pogromy w czasach 

zawieruchy tzw. ukraińskiej rewolucji. Z podobnych powodów wielce żałuje 

swojego chwilowego romansu z Rzeczpospolitą. Jako weteran Wielkiej Wojny (w 

armii austro-węgierskiej) zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego by 

bronić nowej ojczyzny przed bolszewikami. Odpłaciła mu ona za to, po kilku 

krwawych szturmach na krasnoarmiejskie ckm-y – jako podejrzanemu 

żydokomuniście - miesięcznym pobytem w obozie internowania w Jabłonnie. 

Tym bardziej cierpka była czarna polewka, że Judkowicz ostatni raz był w 

synagodze, gdy o niepodległości nie śniło się nawet Piłsudskiemu, a do 

komunizmu miał stosunek tak jednoznaczny jak do wszystkich innych idei, 

których nie da się zjeść ani pójść z nimi do łóżka. Na pamiątkę zawiedzionej 

miłości, Judkowicz przywłaszczył sobie bagnet, wiernego towarzysza 

straceńczych, do dziś powracających w sennych koszmarach, wypadów z okopów 

na bolszewickie linie. Po wojnie wrócił do Borysławia i postanowił już nigdy 

nie ulegać chwilowym porywom serca. Twardą ręką rządzi swoim interesem, 
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powiększając wpływy za pomocą złota i ołowiu. Z tego też względu borysławska 

policja przymyka oczy na jego poczynania. 

Rola: 

 Ma romans z księżną Nadieżdą – to ją odwiedza w dniu zamachu oraz 

w dniu, gdy chwali się zakupem „wojskowego złomu” za pół darmo. 

 W dniu zamachu jechał taksówką razem z Aue (sam Judkowicz mu to 

zaproponował); Węgier wysiadł obok domu schadzek „Nad Tyśmienicą”. Nie 

znają się i przez całą drogę rozmawiali o urodzie księżnej Nadieżdy. 

 Nie wie nic o zamachu. Wie, że banda Andrusia i Senia Basarabów lubi 

czasem napaść na podróżujący na tej trasie. 

 W posiadaniu PMD jest przez chwilę pomiędzy transakcjami z OUN i 

KPZU – nie czuje się w ogóle zobowiązany do dochowania przyrzeczonej 

poufności obu transakcji (gardzi i Pidkową, i Kowalem), ale też nie 

ujawni jej za darmo (ładunek go zupełnie nie interesuje, podobnie jak 

zamiary OUN czy KPZU – odnotowuje tylko jego zapewne wojskowy 

charakter; cieszy się z podwójnego zysku). 

 Robi interesy z Leonem Hammerschlagiem – w celu uzyskania procenta 

z jego zwiększonych zysków z Funduszu Obrony Narodowej, nakazuje 

łebakom oszczędzenie szybów Hammerschlaga (oraz zdwojenie sabotowania 

kopalni konkurencji). Jednocześnie Hammerschlag blokuje promowane 

przez Polmin unowocześnienie metod składowania ropy, które byłoby 

korzystne dla gospodarki, ale ograniczyłoby możliwości łebaków a 

poprzez to naruszyło interesy Judkowicza. 

 Będzie bardzo niechętny a nawet wrogi wobec BG jeśli użyją względem 

niego ścieżki oficjalnej („w imieniu majestatu prawa/RP”) lub 

otwartego szantażu. 

 Chętnie omówi każdą propozycję „biznesową” – im bardziej tajemniczą, 

ty bardziej będzie zainteresowany. 

 Bardzo zdziwiłby się na wieść o nielojalności Cygana, ale pewnie 

doceniłby informatora (po weryfikacji). 

 Wielce troszczy się by jego ściśle tajny siostrzeniec Mordechaj, uczeń 

borysławskiej szkoły, nie musiał iść w jego kryminalne ślady. Nie 

kontaktuje się z nim, by nie zostali skojarzeni i nie wykorzystali 

tego jego konkurenci, ale roztacza nad Mordechajem dyskretną opiekę 

i udziela finansowego wsparcia. 

Duch k8 

 Zastraszanie k10 

 Przekonywanie k8 

Siła k10 

Charyzma 1 

Obrona 7 

Tempo 6 

Wytrzymałość 8 
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Spryt k8 

 Przetrwanie k4 

 Spostrzegawczość k8 

 Wypytywanie k8 

Wigor k10 

Zręczność k6 

 Strzelanie k6 

 Rzucanie k8 

 Skradanie k4 

 Walka k10 

 

Przewagi  

nie do ruszenia, opanowany, 

charakterny, charyzmatyczny, garda, 

krzepki, pięściarz, szósty zmysł, 

zaprawiony w walce, ulubiona broń 

(bagnet) 

Zawady 

Koszmary, mściwy, dziwactwo (bagnet), 

nawyk (eteromania), chciwy 

Broń: 

 Bagnet – k10+k4 

 Peacemaker – 2k6+1 

 Ithaca Auto & Burglar (pod 

blatem biurka w gabinecie) – 

1-3k6 

Jewhen Huk ps. Mortko 

 Raptus. Gwałtownik i radykał. Porywczy, 

niespełna dwudziestoletni członek OUN. Bezkompromisowy buntownik 

niemogący pogodzić się z rzeczywistością. Wielbiony lider młodych OUNowców. 

Mortko to przystojny młodzieniec o zawziętej twarzy i dużym temperamencie, 

który jest widoczny w jego szybkich, zdecydowanych ruchach. Z regularnymi 

rysami twarzy, ledwo nabierającymi męskości, kontrastuje blizna na lewym 

policzku – pamiątka po bójce z falangistami, gdy zaczął w szkole mówić po 

ukraińsku, odmawiając nauki po polsku. 

Mortko uważa, że brak niepodległego państwa ukraińskiego (i perspektyw na 

powodzenie w najbliższej przyszłości) to wina słabości i braku wystarczającej 
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konsekwencji starszego pokolenia, które symbolizuje Pidkowa. Ukrainę trzeba 

wywalczyć – nieważne jakimi metodami i jakim kosztem. Cel uświęca środki. 

Należy stosować „twórczą przemoc” wobec nieuświadomionych mas „ciemnego 

narodu” i drogą narodowej rewolucji oswobodzić i oczyścić Ukrainę od 

Kaukazu po San. W walce należy szukać sojuszników – nieprzyjaciół własnych 

wrogów. Skoro Niemcy to wróg i Polski, i ZSRS - Mortko już od pewnego 

czasu prowadził samodzielną działalność szpiegowską, przesyłając z własnej 

inicjatywy Abwehrze informacje o rozlokowaniu wojsk polskich w województwie 

lwowskim. Dlatego Aue dostrzegł w tym bezwzględnym, żądnym czynu i 

przywództwa, ambitnym młodzieńcu – idealne narzędzie dla swych zamierzeń. 

Rola: 

 Mortko przeprowadza zamach na transport PMD wraz z kilkunastoma 

młodymi OUN-owcami (w tym synem Pidkowy – Tarasem). Dzielą się na 2 

grupy. Pierwsza, samochodem osobowym rusza w pościg za transportem. 

Gdy zaczyna go ostrzeliwać – grupa druga, w ciężarówce tarasuje drogę. 

Wywiązuje się krótka strzelanina, w której OUN-owcy mają znaczną 

przewagę liczebną. 24 PMD ładują na ciężarówkę i chowają w starym, 

nieużywanym szybie „Ziemowit” w Borysławiu. 

 W tym czasie Mortko jedzie samochodem osobowym do domu schadzek „Nad 

Tyśmienicą”, gdzie przekazuje Aue 1 egzemplarz PMD wraz z 

dokumentacją. 

 Tuż po transakcji z Aue, Mortka dopada Pidkowa. Oskarża go o głupotę, 

krótkowzroczność i samowolę. Dodatkowo, syn Pidkowy – Taras został 

ciężko ranny podczas zamachu. Wyklucza go z OUN. 

 Mortko postanawia uciec do Czechosłowacji. Natrafia jednak na 

policyjny patrol (w ramach kordonu otaczającego trójmiasto). Nie chce 

się wylegitymować, ucieka, ostrzeliwując funkcjonariuszy. Zostaje 

ranny. Sierż. C. Adamski doprowadza go do BG w dramatycznym momencie 

(np. gdy Pidkowa prychodzi do prof. Pelczara lub po rewizji w 

apartamencie Aue – w każdym razie po transakcji Pidkowy i Judkowicza 

oraz odwiedzeniu lokalu „Nad Tyśmienicą”). 

 Podczas przesłuchania Mortko będzie niezłomny, odpowiada po 

ukraińsku: strzelał do policjantów we własnej obronie, bo to polscy 

szowiniści; nigdy nie był w OUN; nic nie wie o zamachu; „Nad 

Tyśmienicą” był po to, po co się tam chodzi i nie warto ufać 

prostytutce. 

 Złamany - ostatnią rzeczą, do której się przyznaje jest lokalizacja 

PMD w szybie „Ziemowit”, po której – ku zdziwieniu Mortka - nie będzie 

śladu, gdy BG dotrą na miejsce. 
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 Mącąc się w zeznaniach, chętnie użyje jako ostatniej deski ratunku 

rzekomej homoseksualnej schadzki „Nad Tyśmienicą” podsuniętej przez 

prostytutkę. 

 Ma przy sobie schowaną połowę przedartego banknotu – 5 rubli 

sowieckich. 

Duch k6 

 Przekonywanie k6 

 Zastraszanie k6 

Siła k8 

Spryt k6 

 Spostrzegawczość k6 

Wigor k8 

Zręczność k6 

 Strzelanie k8 

 Rzucanie k6 

 Walka k6 

 Prowadzenie k6 

Charyzma 2 

Obrona 5 

Tempo 6 

Wytrzymałość 6 

Przewagi  

Charyzmatyczny, nerwy ze stali, 

dzielny, charakterny 

Zawady 

Mściwy, chojrak, krwiożerczy,  

Broń: 

o Nagant, 2k6-1 (7x3) 

Nadiezda ToŁokonnikowa 
 Femme fatale. Osierocona uciekinierka z kraju 

bolszewików. Rosyjska arystokratka tytułowana 

księżną oraz artystka estradowa o uwodzicielskim 

głosie i wybitnym talencie do gry na skrzypcach. 

Niespełniona miłość Judkowicza. Od kilku miesięcy 

przebywa w Truskawcu. Umila wieczory kuracjuszom – 

zarówno swym śpiewem, jak i dystyngowanym 

towarzystwem. Przede wszystkim agentka NKWD… 

Piękność świadoma swego wdzięku. Porusza się z 

wrodzoną gracją. Idealną figurę księżnej eksponują 

eleganckie suknie i gustowne dodatki – kapelusze, pozornie skromne tiulowe 

woalki lub szale, nienachalna biżuteria. Zawsze w czerni. Makijaż uwydatnia 

jej naturalną urodę i nieskazitelną, alabastrową cerę. Ma pełne usta 

zaznaczone burgundową szminką, szaroczarne oczy i błyszczące czarne włosy, 

które często upina w modne fryzury, podkreślające regularne rysy twarzy. 

Do nieodłącznych atrybutów księżnej należy cygarniczka. Zmysłową kobiecość 

jej postaci dopełnia uwodzicielski głos. Mężczyźni tracą dla niej głowę. 

Księżna Nadieżda twierdzi, że musiała uciekać z Rosji ogarniętej bolszewicką 

pożogą jako dziecko. Rodziców zamordowała Czeka. Jakiś czas tułała się po 

Europie – Konstantynopol, Paryż, Londyn. Przybyła do Truskawca minionej 

wiosny i z miejsca stała się lokalną gwiazdą brylującą wśród sław, polityków, 

oficerów i ludzi interesu nawiedzających uzdrowisko. Udało się jej w ten 
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sposób stworzyć swoisty, nieformalny salon, do którego pragnął przystąpić 

każdy nowoprzybyły do Truskawca, kto rości sobie elitarne pretensje. Dzięki 

swym wokalnym popisom, skrzypcowym recitalom, wielkiej erudycji, osobistemu 

czarowi i towarzyskiej wirtuozerii zawarła liczne znajomości z ludźmi 

pierwszych stron gazet, którzy poczytywali sobie za zaszczyt możliwość 

podzielenia się z piękną księżną plotkami z życia polskich elit, 

politycznymi intrygami lub poufnymi informacjami ze szczytów sfer 

gospodarczych i wojskowych. Uwiedzeni jej powłóczystym spojrzeniem ofiary 

nie zdają sobie sprawy, że słuchająca ich szeptów z nonszalancką atencją 

rosyjska arystokratka, przekazuje ich wyznania sowieckiemu wywiadowi. 

Rola: 

 Oplotła sobie wokół palca Judkowicza i z lubością go wykorzystuje – 

od niego dowiaduje się o wojskowym transporcie. 

 W dniu zamachu uczestniczy w seansie spirytystycznym w willi Zofia 

w Truskawcu (tam też na co dzień rezyduje). Nie zwóciła uwagi na 

pobyt czwórki naukowców. Cały dzień odsypiała poprzednią noc. 

 W dniu zamachu widziała jak Judkowicz i Aue odjechali wspólnie przed 

północą taksówką do Borysławia (co ją zdziwiło, bo Judkowicz nie znał 

Aue). Aue popsuł się samochód. Naprawia go w garażu willi Szofer Aue. 

 Nazajutrz dowiaduje się zamachu (dzięki rozlicznym znajomościom) – wie 

tylko o nocnej strzelaninie i rabunku (nie wie o ładunku wojskowym 

póki nie chwali jej się Judkowicz, ale wiedzą tą nie dzieli się z 

nikim poza Kowalem) – szczodrze rzuca oskarżenia na Judkowicza (póki 

się jej nie chwali) i OUN. 

 Nakazuje Kowalowi dokonanie zakupu od Judkowicza – daje mu pieniądze, 

prosi o jeden egzemplarz z ładunku – przy okazji szantażuje go, że 

może dołączyć do liderów KPP i KPZU, którzy postradali życie podczas 

niedawnej stalinowskiej czystki. 

 Gdy otrzymuje PMD od Kowala informuje, że musi opuścić na jakiś czas 

Truskawiec, gdyż dostała zaproszenie od drugiego męża swej dalekiej 

lecz ukochanej bratanicy - Józefa hr. Kossakowskiego, na jesienno-

zimowe polowania (które wszak uwielbia; przypominają jej one 

dzieciństwo w Rosji) na Polesie. Dzięki znajomościom łatwo uzyskuje 

zezwolenie na przekroczenie kordonu policyjnego. „Polska dżungla” na 

Polesiu to idealne miejsce, aby przekroczyć nielegalnie zieloną 

granicę z ZSRS. Księżna pakuje PMD w futerał po skrzypcach i znika 

z dnia na dzień. Prosper Szmurło dziwi się jednak, gdyż, jako znawca 

elit i kół ziemiańskich wie, że hr. Kossakowski mieszka od 1922 r. w 

Wilnie a ostatnie posiadłości na Polesiu utracił jeszcze za cara – 
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„może księżna przekręciła nazwisko, była roztargniona – zapomniała 

skrzypiec a wzięła futerał…” 

 Nie lubi Cygana – boi się, że jako były czekista może ją zdekonspirować 

– chętnie oddaliłaby go od Judkowicza. 

 Prawdziwym ojcem Nadieżdy jest Artur Artuzow (patrz: atut fabularny 

nr 1 Wesołkowskiego), którego niedawno zlikwidowano podczas 

stalinowskiej czystki. Księżna jest zdeterminowana, aby oddalić od 

siebie podejrzenia, że miała jakąkolwiek styczność z ojcem. 

Duch k8 

 Przekonywanie k12 

Siła k4 

Spryt k10 

 Hazard k6 

 Spostrzegawczość k8 

 Wypytywanie k10 

 Wyśmiewanie k8 

 Wiedza 

o Elity II RP k10 

Wigor k6 

Zręczność k8 

 Strzelanie k6 

 Skradanie k8 

 Prowadzenie k8 

Charyzma 6 

Obrona 2 

Tempo 6 

Wytrzymałość 5 

 

Przewagi  

Amantka, charakterna, koneksje, 

śliczna, szycha, unik, nieczysta 

walka 

Zawady 

Arogancka, ciekawska, mściwa, 

Broń: 

 Przy podwiązce - Bulldog 

revolver 2k6 (3x5) 

Posiada czerwone Alfa Romeo 6C 

2300, idealne na podróż na Polesie. 

Ihor Mohyla ps. Pidkowa 

 Weteran. Nacjonalista ukraiński po przejściach. 

Okręgowy prowidnyk OUN. Żołnierz wielkiej wojny w armii austro-węgierskiej. 

Potem – jako petlurowiec, bronił Polski przed bolszewikami, by następnie 

samemu ją atakować, biorąc udział w licznych akcjach terrorystycznych i 
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ekspropriacyjnych. Obecnie żarliwy grekokatolik i zwolennik pracy u 

podstaw. 

Dobiegający sześćdziesiątki mężczyzna o poznaczonym zmarszczakami, 

strapionym obliczu i zgnębionej sylwetce. Od niemal czterdziestu lat 

walczący o samostijną Ukrainę a nie widzi efektów swych wysiłków. Po 

niedawnym zabójstwie przywódcy OUN – Jewhena Konowalca, obawia się, że 

ukraiński ruch narodowowyzwoleńczy popadnie w rozsypkę. 

Były podoficer armii austro-węgierskiej, oficer armii Zachodnio-Ukraińskiej 

Republiki Ludowej (ZURL) – Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych. Po 

bojkocie władz ZURL umowy warszawskiej z 1920 r. między Polską a Symonem 

Petlurą, oficer armii Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL). Brał udział w 

wojnie polsko-bolszewickiej. Po zdradzie ryskiej – porozumieniu Polski z 

Rosją Radziecką, przyłączył się do Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO). 

Obecnie okręgowy prowidnyk Organizacji Ukraińskich Nacjonalstów (OUN). 

Pomimo bujnej, terrorystycznej przeszłości, obecnie zwolennik pracy u 

podstaw. Zbyt wielu towarzyszy broni zginęło – jest ostatnim „żywym 

patriotą” ze swego pokolenia. Zbyt wiele ukraińskiej młodzieży poszło na 

zatracenie do obozu w Berezie Kartuskiej. Nie można tak łatwo tracić i tak 

szczupłych zasobów. Uważa, że celem OUN powinno być przygotowanie 

społeczeństwa, głównie młodych - „mniejszości inicjatywnej” – pod względem 

moralnym i militarnym – do zbliżającej się wojny, która jest szansą na 

niepodległość. Przeciwnik sporów i zbytniego wiązania się współpracą OUN 

z obcymi agenturami – niemiecką, litewską i czechosłowacką. 

Rola: 

 Dowiaduje się o zamachu w jego dniu, gdy okazuje się, że jego syn 

Taras został w nim ranny. 

 Nie zna szczegółów. Nie ma pojęcia o układzie pomiędzy Mortkiem i 

Aue. 

 Jest rozwścieczony samowolą Mortka. Jego akcja może przynieść OUN 

wielkie straty i rozbicie organizacji. Reakcja Polaków na atak na 

transport (jak się okazało) wojskowy, będzie przecież bezlitosna. 

Natychmiast wyklucza go z OUN. 

 Taras Mohyła jest poważnie ranny w nogę. Dzień po zamachu, Pidkowa 

decyduje się zaryzykować Jedzie z synem do willi Zofia do Truskawca, 

gdzie przyjmuje jego przyjaciel z frontu z wojny polsko-bolszewickiej 

prof. onkologii Kazimierz Pelczar. Taras jakoby został postrzelony na 

polowaniu. 

 Sprzedaje, za pół darmo (w zamian za poufność) PMD Judkowiczowi. Nie 

wiec co dalej się dzieje. 
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 Jako idealista - nie lubi Judkowicza. Uważa KPZU za zaprzańców 

podległych Moskwie. Polska to dla niego okupant a województwo 

lwowskie – „Ukraiński Piemont”. 

 Uważa, że współpraca OUN z obcymi wywiadami powinna mieć wyłącznie 

chwilowy, taktyczny charakter. 

 O zamach oskarża „kryminalistę Judkowicza”. Twierdzi, że jako 

(przykrywkowy) działacz legalnego Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-

Demokratycznego (UNDO) i weteran wojny 1920 r. jest zwolennikiem 

ugody polsko-ukraińskiej. 

Duch k10 

 Przekonywanie k8 

Siła k6 

Spryt k8 

 Spostrzegawczość k6 

 Wiedza 

o Historia Ukrainy k10 

Wigor k6 

Zręczność k4 

 Strzelanie k6 

 Rzucanie k6 

 Skradanie k4 

 

Charyzma 2 

Obrona 2 

Tempo 5 

Wytrzymałość 4 

 

Przewagi  

Charyzmatyczny, baczność, autorytet, 

dzielny 

Zawady 

Ramol, ostrożny, straceniec, 

uparciuch 

Broń: 

o Browning, 2k6 (7x2) 

o Granat - 3k6 [na ostatnią, 

czarną godzinę] 

 

Blotki 

Leon Hammerschlag 
Dorobkiewicz i oportunista. Człowiek sukcesu naftowego Klondyke. Poza tym 

właściciel kopalni wosku i ośrodków wydobycia gazu ziemnego. Bezlitosny 

wyzyskiwacz i kapitalista. Żarliwy zwolennik Sanacji. Jego oczkiem w głowie 

jest szczególnie roponośny i jakże słuszny ideowo - szyb „Piłsudski II”. 

Przystojny mężczyzna w dobrze skrojonym garniturze, wypomadowanej 

fryzurze, ogolony i wyperfumowany. Wystudiowane, eleganckie maniery i duży 

talent towarzyski zyskują mu wielu zwolenników w kręgach politycznych i 

gospodarczych. Aż dziw, że jego inteligentne i szlachetne oblicze, tak 

naprawdę maskuje pozbawionego skrupułów parweniusza o niepohamowanym 

apetycie na pieniądze i wpływy. 

Hammerschlag pochodzi z Borysławia. Mimo obcobrzmiącego nazwiska, która 

zawdzięcza zapomnianemu austriackiemu przodkowi lub zatajonemu 

przywłaszczeniu w niejasnych okolicznościach, jest Polakiem – „i to 

najprawdziwszym” – jak lubi podkreślać na balach i rautach z kręgami 

rządowymi. Manifestacyjnie obnosi się z kultem dla Piłsudskiego, poparciem 
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dla marszałka Śmigłego-Rydza oraz najbardziej brutalnych posunięć OZN, 

którego jest członkiem. Gorący orędownik aneksji Zaolzia i mocarstwowej 

polityki. Dobrowolny darczyńca Ligi Morskiej i Kolonialnej. Antysemita w 

rozsądnym zakresie. Piewca twardej, pozbawionej ustępstw polityki wobec 

Ukraińców. Drwi sobie z Zygmunta Biluchowskiego, dyrektora Polminu i jego 

wynalazków – „robotnik powinien robić a nie jeździć darmowymi autobusami”. 

Swój sukces gospodarczy opiera na ostrym dumpingu cenowym, do którego jest 

zdolny dzięki maksymalnemu wyzyskiwaniu pracowników oraz ostatnio - 

wykorzystywaniu Funduszu Obrony Narodowej (FON). Jak wiadomo tania 

borysławska ropa jest towarem dla nowoczesnej armii niezbędnym. Dlaczego 

więc nie skupować jej masowo z dobrowolnych publicznych datków i sprzedaży 

majątku WP. A czy nie byłoby dla Polski wygodniej kupować ją od jednego 

dostawcy? 

Rola: 

 W dniu zamachu spożywa kolację wraz z dwoma innymi „dyrektorami” w 

restauracji „Capitol” w Borysławiu. 

 Głównym tematem rozmów jest obawa przed strajkiem i demonstracją 

komunistów – coś szykują, po nocach urządzają sobie sowiety i planują 

bunt. Prowodyrem jest „odszczepieniec Kowal a właściwie Kowalewski, 

zdrajca polskości”. Wiadomo, że gdy tylko dojdzie do strzelaniny, zaraz 

wybuchną pożary i będzie katastrofa („cały Borysław stanie!”). Zapytany 

o zamach jednoznacznie wskaże Kowala. 

 Robi interesy z Judkowiczem – w celu uzyskania zwiększonych zysków 

z Funduszu Obrony Narodowej. Judkowicz, w zamian za procent z zysku, 

nakazuje łebakom oszczędzenie szybów Hammerschlaga (oraz zdwojenie 

sabotowania kopalni konkurencji). Jednocześnie blokuje, promowane 

przez Polmin, unowocześnienie metod składowania ropy, które byłoby 

korzystne dla gospodarki, ale ograniczyłoby możliwości łebaków (i 

zyski Judkowicza). 

 Boi się Cygana jako kryminalisty z niejasną przeszłością w ZSRS. 

Taras MohyŁa 
Syn Pidkowy, wielbiciel Mortka. Nastoletni, zapalczywy ukraiński 

nacjonalista. Ojciec go chroni, aby nie trafił do Berezy. Straceniec. 

Rola: 

 Poważnie ranny w zamachu. Gorączkuje w nieświadomości. 

 Mocno przyciśnięty, będzie w stanie zeznawać dopiero po transakcji 

Judkowicza i Kowala oraz schwytaniu Mortka. Wie tylko tyle, że Mortko 

miał jakiś układ z Niemcami a broń miała być schowana w szybie 

„Ziemowit”. 

Kelner z „Capitolu” 
Ze swoją otyłą i przysadzistą figurą, wiekiem znaczonym rzadką siwizną i 

archaicznym zegarku z dewizką oraz nieodłącznym cygarem – zupełnie nie 

pasuje do wizerunku kelnera. Jest tego zresztą świadom i od razu raczy 
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gości „Capitolu” przydługą historią, że zarządzał tą salą jeszcze za Franza 

Jozefa. Jest zresztą Austriakiem z Braunau am Inn w Górnej Austrii, przy 

granicy z Bawarią a w „Capitolu” spożywa się więcej szampana niż w Wiedniu. 

Zanim zaproponuje choćby aperitif, raczy gości jakąś antysemicką anegdotką. 

Rola: 

 Kelner to współpracownik Abwehry. Informuje Aue, jeśli BG o niego 

zapytają. 

 Gdy BG zapytają o Aue na pożegnanie odprowadza ich przymilnie za 

drzwi – przy okazji pokazując ich bandzie Andrusia i Senia Basarabów. 

 Nie wie nic o PMD, zamachu, ani planach Aue. Może wyjawić jego obecność 

w Drohobyczu. Gdy BG tam dotrą, Aue będzie właśnie zmierzał do swego 

szybowca. 

 Nie cierpi Cygana jako „żydka i kryminalisty” i z bólem pozwala mu 

wchodzić do „Capitolu” byleby nie dotykał zbyt wiele i niczego nie 

ukradł. Pogardza ludem Borysławia przez co bardzo podejrzliwie zerka 

na semicki profil Zborskiego. 

SeŃ i AndruŚ Basarabowie i ich automobilowa banda 
Seń i Andruś Basarabowie to dwaj bezwzględni bandyci. Trudnią się handlem 

narkotykami i stręczycielstwem i okolicznościowym rabunkiem – 

odprowadzając „podatek” Judkowiczowi. Banda ma dość niejasne pochodzenie 

tutejsze „besarabskie” – ukraińsko-rumuńsko-wołoskie. W jej skład wchodzi 

dobrze uzbrojonych 9 ludzi. Sieją postrach w okolicy wożąc się dwoma, 

wyładowanymi bronią czarnymi Cordami 810. Znaki rozpoznawczy – fryzura. 

Wygolone głowy z zostawioną czupryną oraz pistolety maszynowe Tommy Gun. 

Rola: 

 Śledzą BG na zlecenie kelnera z „Capitolu”. Test spostrzegawczości co 

scenę o 1 PT łatwiejszy (bazowe PT – 8). Gdy BG się zorientują, że 

mają ogon i zbliżą się do bandy lub PT osiągnie 5 – przy najbliższej 

okazji odbywa się Scena XI (pościg - albo banda ucieka, albo goni). 

 Nie wiedzą nic o PMD i Aue. Opłacił ich kelner z „Capitolu”. 

 Przyciśnięci mogą wyznać, że Cygan łudzi ich wspólnym przejęciem 

imperium Judkowicza. 

Prosper SzmurŁo 
Parapsycholog, metapsycholog i spirytysta z Wilna. Dla odpoczynku od ludzi, 

co roku przyjeżdża do Truskawca po sezonie. Niebanalna postać o intrygującej 

twarzy z dziwaczną tendecją do odwracania się profilem do rozmówcy (obawia 

się, że mimowolnie podda interlokutora hipnozie). Ekscentryk i 

intelektualista. Nosi się nieco archaicznie, staromodnie – wedle trendów 

sprzed wielkiej wojny. Rezyduje w willi „Zofia” w Truskawcu. 

Rola: 

 W dniu zamachu przeprowadza seans spirytystyczny w willi „Zofia” z 

udziałem księżnej Nadieżdy, pijanego oficera KOP na przepustce oraz 

lwowskiego adwokata Seinfelda. Seans spirytystyczny miał przywołać 
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arystokratycznych rodziców księżnej Nadieżdy, których zabili 

bolszewicy w 1917 r. 

 Nie wie nic o zamachu. O transporcie wie tyle, że była to jakaś 

wyprawa naukowa w Karpaty przyjechali do Truskawca nad ranem. Było 

ich czterech, ale śniadanie jedli na zmianę parami („pewnie reperowali 

auto”). Wyczuwał otaczają ich aurę tajemnicy. Wyjechali w stronę 

Drohobycza po 21. 

 Dziwi się na wieść o wyjeździe księżnej Nadieżdy, gdyż, jako znawca 

elit i kół ziemiańskich wie, że hr. Kossakowski mieszka od 1922 r. w 

Wilnie a ostatnie posiadłości na Polesiu utracił jeszcze za cara – 

„może księżna przekręciła nazwisko, była roztargniona – zapomniała 

skrzypiec a wzięła futerał…” 

Prof. Kazimierz Pelczar 
Wybitny onkolog. Człowiek o wielkiej klasie i kulturze osobistej. Patriota. 

Weteran wojny polsko-bolszewickiej odznaczony krzyżem walecznych. Odkąd 

kilka miesięcy temu cudem (jako jeden z nielicznych) przeżył katastrofę 

lotniczą na trasie Kraków-Warszawa, spłaca dług wdzięczności, nikomu nie 

odmawiając pomocy medycznej. Przyjmuje kuracjuszy w willi „Zofia” w 

Truskawcu. 

Rola: 

 Nic nie wie o zamachu i transporcie PMD. 

 Pidkowa to jego przyjaciel z frontu wojny polsko-bolszewickiej. Udziela 

pomocy, mimo że to nie jego specjalizacja, rannemu Tarasowi Mohyle. 

 Może poinformować, że była to groźna rana postrzałowa w nogę. Ponoć 

na polowaniu. Może przekazać kulę. Udany test spostrzegawczości PT 4 

– rzadki nabój 45 ACP. Test Sprytu PT 5 lub wykorzystanie przewagi 

fotograficzna pamięć – nabój używany do pistoletu Vis, który był na 

wyposażeniu żołnierzy transportujących PMD. 

 Aue wie niewiele. Szlachetny człowiek – leczy robotników w Borysławiu. 

Pilotuje szybowce – Pelczar z uwagi na wypadek by się nie odważył. 

 Ze wstydem opowie o niezasłużonym losie Judkowicza podczas wojny 1920 

r. 

Szofer Aue 
Z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Wynajęty przez Aue zaraz po przybyciu 

do Truskawca. Aue dał mu do prowadzenia swojego mercedesa 770, gdyż nie 

zna okolicy, a słyszał, że polskie drogi są w opłakanym stanie. Dziwne, bo 

akurat drogi w trójmieście są doskonałe i najlepsze w Polsce. 

Rola: 

 W dniu zamachu ok. północy miał zawieźć Aue do restauracji „Capitol”. 

Okazało się, że w aucie jest pęknięta opona. Aue był z kimś umówiony 

i nie miał czasu czekać. Na szczęście Judkowicz też akurat jechał do 

Borysławia i zaprosił go do swej taksówki. 
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Prostytutka Ryfka z lokalu „Nad TyśmienicĄ” 
Dziewczyna o semickich rysach. Niezbyt urodziwa, ale o inteligentnym, 

bystrym spojrzeniu. Chętnie się spowiada – za zapłatą. 

Rola: 

 W dniu zamachu po północy - Aue zapłacił za nią podwójną stawkę, gdyż 

miało być dwu klientów. Niebawem przyszedł młody chłopak – wcale 

urodziwy, temperamenty i bardzo podekscytowany. Pod pachą trzymał 

niestarannie zwinięty płaszcz – jak jakieś zawiniątko, a przecież 

padało. Wtedy Aue dał jej napiwek wysokości opłaty za trzeciego 

klienta (i ku zdziwieniu) kazał wyjść na balkon. Wtedy się 

zorientowała. W Aue od razu wyczuła homoseksualistę. Ładny, 

perfumowany, wypomadowane włosy, wydatne usta – tacy oni są. Poza tym 

obcokrajowiec - Rumun lub Węgier. Dla kamuflażu wziął dziewczynę, 

ale tak naprawdę chodziło mu o chłopca. Nie zaglądała do środka, gdyż 

brzydzi się pederastią. Rozmawiali po ukraińsku, ale niewiele i nie 

wie o czym. Wyraźnie rozbawiona twierdzi, że wydaje się jej, że robili 

sobie zdjęcia. Uwinęli się szybko. Gdy wróciła do pokoju, chłopaka już 

nie było a Aue zasuwał neseser. Wolała się nie domyślać co za 

„instrumenta” były w środku. 

Major Tadeusz Kaleta i sierż. Cezary Adamski 
Cisi współpracownicy BG. Oficerowie SRI DOK nr VI we Lwowie oddelegowani 

do obserwacji nocnych ćwiczeń zaplanowanych na trasie przejazdu ładunku 

PMD. Zostało im przekazane, że podlegają Hardziewiczowi. Żołnierze WP o 

rycerskich obliczach. 

Rola: 

 W dniu zamachu, sierż. Adamski przywozi BG z dworca na miejsce 

zdarzenia oraz doprowadza zatrzymanego Mortka. 

 W dniu zamachu, mjr. Kaleta udziela wstępnych informacji o zajściu i 

otoczeniu trójmiasta kordonem policji i wojska. 

 Wiedzą, że transport był tajną misja wojskową – ale nic więcej. Nie 

mają pojęcia o zawartości ładunków. 

 Służą pomocą BG (Atuty Fabularne Hardziewicza). 

Taksówkarze 
Tak się składa, że zawsze łatwo na nich trafić, ale MG powinien ocenić jak 

często. 

Rola: 

 W dzień zamachu ok. północy wiózł Judkowicza z Aue z Truskawca do 

Borysławia. Cygan jechał motocyklem za nimi. Rozmawiali o jakiejś 

księżnej. Aue wysiadł nieopodal lokalu „Nad Tyśmienicą”. Judkowicz 

kazał poczekać chwilę i upewniwszy się co do celu Aue, klnąc, śmiał 

się sam do siebie chrapliwe z „doktora za potrzebą”. 

 W odpowiednio późniejszym momencie inny taksówkarz może zdradzić, że 

w dzień zamachu, późną nocą, wiózł Aue z Borysławia (niedaleko 
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„Capitolu”) do Drohobycza. Aue go pospieszał, gdyż pędził do 

potrzebującego pomocy pacjenta. Miał ze sobą neseser wypchany (zapewne) 

instrumentami medycznymi. Wysiadł niedaleko lotniska szybowcowego. 

Pewnie znowu ktoś się połamał i w środku nocy uznał, że chirurg jest 

jednak potrzebny. 

Dobrawa Jóźwik 
Dziennikarka „Wiadomości Literackich”, była aktywistka SDKPiL, PPS „Lewica” 

oraz Centrolewu. Kobieta starsza i niezbyt urodziwa o szczerych lewicowych, 

komunizujących poglądach, histerycznie rozgoryczona umizgami Sanacji do 

narodowców. Pisze artykuł o wyzysku w Borysławiu oraz wywiad z Kowalem.  

Rola; 

 Może udzielić licznych informacji o życiorysie Kowala i sytuacji 

robotników w Borysławiu (patrz: Kowal).  

 Przy okazji wpadła na trop układu Judkowicza i Hammerschlaga dot. 

FON (patrz: Hammerschlag) i może podzielić się swymi spostrzeżeniami.  

 Wręcz karykaturalnie podekscytowana i poddenerwowana skomentuje też 

udział Polski w układzie monachijskim i niepotrzebną aneksję Zaolzia.  

 Nazajutrz dowiaduje się o zamachu (jako dziennikarka). Instynkt 

dziennikarki podpowiada jej, że sprawa jest poważna (kordon wokół 

trójmiasta). Uważa (w duchu swej antysanacyjnej manii prześladowczej), 

że to jakaś sanacyjna machlojka, która ma pewnie posłużyć jako 

usprawiedliwienie jakiejś akcji odwetowej na Ukraińcach. 

 Nie znosi manipulacji „arystokratki Tołokonnikowej”. Uważa, że księżna 

jest zakłamana. 

 Podziwa Aue, który pomaga poszkodowanym robotnikom. 

Fedko Jacyszyn 
Kulawy. Znudzony pisze spisuje statystyki wydobycia ropy w gabinecie szybu 

„Piłsudski II” 

Rola: 

 Może poinformować o spotkaniach komunistów w magazynie szybu, 

wyzysku robotników Hammerschlaga, kryjówce Pidkowy, planach 

uwłaszczenia się na FON Hammerschlaga (ale nie wie o udziale 

Judkowicza w tych zamiarach). Narzeka na plagę Łebaków i proponowaną 

przez Polmin modernizację metod składowania ropy, która 

zlikwidowałaby ten problem a jest blokowana przez Hammerschlaga. 

Nigdy nie widział lekarza Aue choćby w okolicy kopalni. 

Icyk Bauch 
Zakazana twarz semickiego gangstera. Niski, krępy, kędzierzawy. Przebywa 

„Nad Tyśmienicą” poza Sceną VII. 

Rola: 

 Może poinformować o niejasnej przeszłości Cygana i jego zmęczeniu 

„starcem Judkowiczem” oraz potajemnych schadzkach z braćmi 

Basarabami. Opowie także o naiwnym afekcie Judkowicza do Księżnej, 
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która to wykorzystuje oraz imperium Judkowicza opartym na haraczach 

od łebaków. 

Zuzanna Zawiszanka 
Bardzo atrakcyjna kobieta. Zawsze z papierosem. Konkretna i błyskotliwa. 

Uczy polskiego i historii w szkole w Borysławiu, do której i z której 

zmierza codziennie ulicami miast. 

Rola: 

 Może poinformować o siostrzeńcu Judkowicza, bardzo zdolnym uczniu, 

Mordechaju. Poza tym wspomina młodego ukraińskiego nacjonalistę, 

dzielnego gwałtownika, który nie chciał uczyć się po polsku i pobił 

się mocno w szkole z narodowcami. 

StatyŚci 

Łebacy 
Umorusani, brudni ludzie o czarnych obliczach dewastujący ropociągi, 

niszczący czynne i eksplorujący stare szyby a nawet wyławiający wytrącającą 

się w Tyśmienicy ropę. Na wpół zdziczali. Głównie Żydzi, ale też Huculi, 

Ukraińcy i różnorodni przybysze do polskiego Klondyke, którym się nie 

powiodło. Wraz z naftowiertami – główni mieszkańcy Borysławia. Statystyki: 

Zbir, SW 2015, s. 166 – rzadko uzbrojeni w coś więcej niż nóż. 

BorysŁawskie naftowierty 
Wyzyskiwani proletariusze. Ich odmiana drohobycka – dużo bardziej zadbana, 

ożywiona i czysta. Częściej zdarzają się Polacy i broń palna (szczególnie po 

prezencie od Kowala). Poza tym statystyki jak Łebacy. 

ChŁopcy Judkowicza 
Elegancko ubrani gangsterzy o zakazanych twarzach zakapiorów. Żydzi i 

Polacy. Na każde zawołanie Judkowicza, choć on sam nie lubi obstawy. Pełno 

ich w Borysławiu. Statystyki: Bandyta, SW 2015, s. 166 – często z pisoletami 

maszynowymi Tommy Gun. 

STrÓŻe Hammerschlaga 
Pszenno-buraczani Polacy w taniej pstrokaciźnie. Statystyki jak chłopcy 

Judkowicza z tym wyjątkiem, że zamiast pistoletów maszynowych wolą strzelby, 

rewolwery i pałki. Często w obstawie Hammerschalga (szczególnie podczas 

wizyt u Judkowicza). 

Konna straŻ ogniowa 
Twarde chłopy. Ze względu na górzysty teren zamiast samochodów, posługują 

się zaprzęgami konnymi. Zjawiaja się zaraz po wybuchach częstych pożarów. 

Nie lubią komunistów, którzy są częstymi podpalaczami i mogą specjalnie 

dla nich znaleźć rewolwer w zanadrzu. Statystyki jak borysławskie 

naftowierty. 
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BorysŁawska policja paŃstwowa 
Boja się chłopców Judkowicza. Poza tym policjanci w swych granatowych 

mundurach. Nudę przerywają strzelninami z OUN i komunistami. Statystyki: 

gliniarz, SW 2015, s. 163. 

Ludzie mjr. Kalety 
Dzielni żołnierze WP. Dobrze uzbrojeni w karabiny. Hardziewicz może 

przetestować Przekonywanie PT 5, by zamiast jednego mniej żołnierza, mieli 

ze sobą 1 karabin maszynowy Browning wz. 28. Poza tym statystyki jak 

elitarny glinarz, SW 2015, s. 163-4. 

OUN-owcy 
Ostre i bezwzględne chłopaki – najczęściej dwudziestokilkuletni. Dobrze 

uzbrojeni: rewolwery, strzelby, granaty, z rzadka broń maszynowa. Statystyki 

jak naftowierty. 

EnkawudziŚci 
Jacy są, każdy widzi. Statystyki – SiP, s. 109. 

TrÓjmiasto 

Poniżej kilka tekstów ukazujących scenerię wydarzeń. Warto, aby Gracze 

przeczytali przed rozgrywką co najmniej artykuł „Polskie Klondyke”. 

 http://retropress.pl/tygodnik-illustrowany/polskie-klondyke/ 

 http://oc.mik.krakow.pl/files/Konopka2017_NaftoweTr%C3%B3jmiasto.pdf  

 http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,13299269,Wywczasy_w_galicyjskiej_Pensylwanii.ht

ml 

 http://www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/boryslaw-galicyjskie-pieklo,16159.html 

 https://superhistoria.pl/dwudziestolecie-miedzywojenne/27432/Polska-byla-najwiekszym-

producentem-gazu-ziemnego-i-naftowym-potentatem.html 

 http://www.nieznanaukraina.pl/1183/boryslaw/ 

 http://www.drohobycz-

boryslaw.org/images/attachments/attachments/oil/swiatlebakow.pdf 

 http://www.historia.uwazamrze.pl/artykul/858294 

 http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4106959,truskawiec-kurort-marzen,id,t.html  

Miasto czarne* 

Borysław żyje niczym jeden z bohaterów scenariusza. Co jakiś czas pozwól 

wylosować Graczom kartę, która wskaże obecny kaprys miasta czarnego być 

może zagrażający ich zdrowiu, życiu lub planom. Dodatkowo – każda chybienie 

z broni palnej daje 20% szans na wybuch pożaru. 

 2 – niedaleko BG dojdzie do wybuchu szybu naftowego (efekt granatu) 

 3 – pod BG zapadnie się grunt 

 4 – niedaleko BG wybuchnie pożar szybu naftowego (pewnie zaprószyło 

go KPZU) 

 5 – nieopodal BG zapali się skład ropy  

 6 – z furmanki spada cysterna z ropą i zmierza wprost na BG 

http://retropress.pl/tygodnik-illustrowany/polskie-klondyke/
http://oc.mik.krakow.pl/files/Konopka2017_NaftoweTr%C3%B3jmiasto.pdf
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,13299269,Wywczasy_w_galicyjskiej_Pensylwanii.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,13299269,Wywczasy_w_galicyjskiej_Pensylwanii.html
http://www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/boryslaw-galicyjskie-pieklo,16159.html
https://superhistoria.pl/dwudziestolecie-miedzywojenne/27432/Polska-byla-najwiekszym-producentem-gazu-ziemnego-i-naftowym-potentatem.html
https://superhistoria.pl/dwudziestolecie-miedzywojenne/27432/Polska-byla-najwiekszym-producentem-gazu-ziemnego-i-naftowym-potentatem.html
http://www.nieznanaukraina.pl/1183/boryslaw/
http://www.drohobycz-boryslaw.org/images/attachments/attachments/oil/swiatlebakow.pdf
http://www.drohobycz-boryslaw.org/images/attachments/attachments/oil/swiatlebakow.pdf
http://www.historia.uwazamrze.pl/artykul/858294
http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4106959,truskawiec-kurort-marzen,id,t.html
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 7 – w wyniku wybuchy Borysław zasnuwa czarny, gryzący dym 

ograniczający widoczność – efekt jak przy mroku, SW 2015, s. 74 oraz 

-2 do Spostrzegawczości 

 8 – niedaleko BG dochodzi do katastrofy w szybie, czy BG pomogą? 

 9 – wieża szybu zapada się tuż obok BG 

 10 – podziemny wybuch powoduje trzęsienie ziemi 

 Walet – tuż obok BG dochodzi do walki między łebakami i 

naftowiertami 

 Dama – w wyniku ignorującej przyrodę gospodarki, osuwa się ziemia i 

z karpackich wzgórz w stronę BG zmierza błotna lawina 

 Król – z opuszczonego szybu do BG wybiega obłąkany Hucuł i opowiada 

o wyniszczeniu przyrody prze rabunkową gospodarkę, za które spotka 

kara i na zagłębie borysławsko-drohobyckie spadnie wkrótce deszcz 

ognia a miasto czarnie stanie na kilka tygodni w płomieniach a potem 

przez pół wieku będzie tu rządził Lucyfer 

 As – BG spotykają grupkę maszerujących ONR-owców z antysemicką 

przyśpiewką na ustach. Przybyli pokazać Ukraińcom, kto tu rządzi a 

potem zmierzają na obóz do Rozłucza przy granicy z Czechosłowacją. 

 Dżoker – wylosuj 2 karty, kolejny dżoker dodaje kolejną kartę 

AKTA OSOBOWE BOHATEROW GRACZY 

Jerzy WesoŁkowski 
 Konspirator. Człowiek – 

widmo. Nie będąc formalnie 

na etacie żadnej ze służb 

czy urzędów, wypełnia 

szczególnie specjalne misje 

działając z polecenia 

piłsudczyków - dawnych 

towarzyszy z PPS i 

Polskiej Organizacji 

Wojskowej (POW). 

 

Siwy z włosami zaczesanymi 

do tyłu i (wraz z wiekem) 

coraz wyższym czole, 

mężczyzna dobrze po 

pięćdziesiątce o dość 

niemrawych, flegmatycznych 

ruchach.. Zdaje się ciągle pochłonięty własnymi myślami. Obraz ospałego 

introwertyka, potęguje jeszcze wiszące na nim ubranie. Stale z (zapaloną 

lub nie) fajką w ustach. Posępne, smutne oczy kryje za okularami o grubych 

denkach, które (w częstych chwilach zamyślenia) przeciera końcówką krawata. 

Mimo, zdawałoby się, niezachęcającego wyglądu, szybko zyskuje sympatię ludzi, 
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którzy, chcąc nie chcąc, dostrzegają w nim dobrego słuchacza, spowiednika, 

kojarzącego się z dobrze zapamiętanym nauczycielem, zaufanym księdzem, 

wspominanym z tęsknotą dziadkiem albo po prostu starszym przyjacielem, 

udzielającym dobrych rad. 

 

Wesołkowski to dawny kospirator z PPS. Brał czynny udział w Rewolucji 

1905 r., z których to czasów pozostał mu pistolet Browning – jedyna broń 

jakiej się nie brzydzi. Później współtworzył odziały Związku Strzleckiego 

we Lwowie. W czasie wielkiej wojny wypełniał straceńcze misje dla POW. W 

czasie wojny polsko-bolszewickiej zajmował się działalnością 

kontrwywiadowczą, blisko współpracując ze sztabem atamana armii URL - 

Petlury. Ówczesny zwierzchnik, płk Ignacy Matuszewski, w opinii na temat 

Wesołkowskiego stwierdził, że cechuje go „przebiegłość diabła a sumienie 

dziewicy”. Po traktacie ryskim badał wpływ obcych agentur na mniejszość 

ukraińską w Polsce. Prowadził także kilku agentów w ramach Ukraińskiej 

Organizacji Wojskowej. Tuż po przewrocie majowym zniknął ze etatu Oddziału 

II. Sztabu Generalnego (wywiad i kontrwywiad wojskowy) a stał się 

zausznikiem płk. Walerego Sławka wykonującym szczególnie delikatne tajne 

misje nieoficjalną ścieżką. W ten sposób inspirował publiczne kompromitacje 

osób, które jako wrogowie reżimu sanacyjnego – emigrowały do ZSRS, prowadząc 

tam działalność szpiegowską. Umieszczał polskich agentów w firmach 

eksportujących do ZSRS, środowisku naukowym, badał wywiadowcze okoliczności 

zamachów na Hołówkę i Pierackiego, prowadził podwójnych agentów, szerzył 

dezinformację – aż wreszcie dopadły go wątpliwości. Pogłębiła je śmierć jego 

Towarzysza Wiktora – Piłsudskiego, systematyczne odsuwanie od władzy 

ideowych piłsudczyków, legionistów – takich jak płk. Sławek. Polska, o którą 

walczył – Polska odrodzona, wielka i sprawiedliwa, ojczyzna szklanych domów, 

oswabadzająca w imię idei prometejskiej narody pod sowieckim jarzmem – 

okazała się mitem, którym wycierają sobie gęby najgorsi oportuniści. 

Wesołkowski ma pełną świadomość zbliżającej się katastrofy, Ostatnią misją 

jego „tajnego życia” jest bezpardonowa walka o ocalenie niepodległości – 

zarówno przeciwko jej wrogom, jak i fałszywym przyjaciołom. 

Duch k10 

 Przekonywanie k10 

Siła k4 

Spryt k12 

 Przetrwanie k4 

 Spostrzegawczość k8 

 Wyszukiwanie k10 

 Wypytywanie k8 

 Wiedza 

o Mniejszości narodowe II RP k12 

o Nacjonalizm ukraiński k10 

o Wywiad sowiecki k10 

Charyzma 2 

Obrona 2 

Tempo 5 

Wytrzymałość 5 

Przewagi: 

Poliglota, werwa, badacz, uczony, 

charyzmatyczny, skarbnica 

wiedzy, fotograficzna pamięć 

Zawady: 

Ramol, kiepski wzrok, ostrożny, 

pacyfista, dziwactwa (skłonność 

do roztargnienia, przecieranie 
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Wigor k6 

Zręczność k6 

 Strzelanie k6 

 Rzucanie k4 

okularów krawatem, gdy słucha – 

zdaje się przysypiać) 

 

Broń: 

Nazwa Zasięg Obrażenia SzS Obciążenie Strzały Uwagi 

Browning FN 

 

12/24/48 2k6 1 3 7 [x3] Po 

przeładowaniu 

50% szans na 

zacięcie (1 

tura na 

odblokowanie) 

 

Atuty fabularne: 

1. Artur Artuzow  

Należy go wręczyć dopiero podczas Sceny XVI lub Epilogu IV. 

Mężczyzna trzymający dziewczynkę na kolanach na zdjęciu to Artur Artuzow. 

Niedawno zamordowany podczas stalinowskiej czystki, były kierownik 

Oddziału Kontrwywiadowczego i Tajnego Zarządu Operacyjnego OGPU a potem 

szef wywiadu wojskowego ZSRS. Pomysłodawca i organizator operacji „Trust” - 

w ramach której wywiad sowiecki utworzył fikcyjną Monarchistyczną 

Organizację Centralnej Rosji (MOR). W wyniku tej akcji wielu „białych” 

przywódców uwierzyło, że MOR utworzy podziemny, antybolszewicki rząd, a 

następnie zorganizuje powstanie zbrojne przeciw Sowietom. Dzięki operacji 

udało się bolszewikom spenetrować zachodnie służby wywiadowcze (w tym 

polski wywiad), sparaliżować działalność wielu organizacji „białych”, a także 

zidentyfikować przeciwników komunistów na terenie ZSRS.  

Między innymi z powodu infiltracji polskiego wywiadu dokonanej w wyniku 

„Trustu”, Wesołkowski „oficjalnie” odszedł ze służby by niwelować szkody 

wywołane przez Sowietów i prowadzić działalność wywiadowczą, do której nie 

będą miały dostępu zainstalowane przez Moskwę krety. 

2. Profil Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) 

Nielegalna organizacja polityczno-wojskowa założona w Wiedniu w 1929 r. 

kierująca się ideologią ukraińskiego nacjonalizmu integralnego. 

Następczyni Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO). OUN działa 

konspiracyjnie, prowadząc działalność terrorystyczną, dywersyjną, 

szkoleniową i propagandowo-oświatową. Opowiada się przeciwko polityce ugody 

polsko-ukraińskiej, reprezentowanej przez ze strony ukraińskiej przez UNDO 

– ukraińską partię legalnie działającą w Polsce.  

OUN przeżywa obecnie kryzys. 23 maja 1938 r. w Rotterdamie agent NKWD 

wręczył długoletniemu przywódcy ukraińskich nacjonalistów Jewhenowi 

Konowalcowi, bombonierkę z ładunkiem wybuchowym. Konowalec zmarł w wyniku 

wybuchu, który wstrząsnął całym OUN. 
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Coraz wyraźniejsze są tarcia pomiędzy starym i młodym pokoleniem OUN-

owców. Starzy w wyniku osłabienia OUN przez masowe represje i uwięzienie 

wielu działaczy w Berezie Kartuskiej, woleliby skupić się na pracy 

organicznej i wzmacnianiu tożsamości narodowej. Młodzi pragną przede 

wszystkim. czynu. Dodatkowo narasta konflikt między działaczami 

emigracyjnymi i krajowymi. Pierwsi chcieliby strategicznej współpracy z 

Niemcami, drudzy – traktują ją instrumentalnie. Niemniej jednak OUN ściśle 

współpracuje z wywiadem niemieckim, udzielając mu informacji w zamian za 

broń, pieniądze i szkolenia wojskowe. Ponadto OUN jest wspierany przez 

wywiad litewski i czechosłowacki.  

Charyzmatycznym szefem okręgowego prowidu OUN w Borysławiu od 1929 r. 

jest Ihor Mohyła ps. Pidkowa. Kamufluje się równoczesną działalnością w 

UNDO. Były podoficer armii austro-węgierskiej, oficer armii Zachodnio-

Ukraińskiej Republiki Ludowej (ZURL) – Legionu Ukraińskich Strzelców 

Siczowych. Po bojkocie władz ZURL umowy warszawskiej z 1920 r. między Polską 

a Symonem Petlurą, oficer armii Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL). Brał 

udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po traktacie ryskim (pokoju polsko-

radzieckim), przyłączył się UWO. Brał udział w licznych akcjach 

terrorystycznych OUN, lecz nigdy nie udało mu się udowodnić winy przez 

co jest ostatnim żywym OUN-owcem ze swego pokolenia na wolności w okolicy. 

Niechętny w stosunku do Niemców. Zwolennik pracy u podstaw. Przeciwnik 

ugody z Polską. 

 

3. Profil Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU) 

Niedawno, 16 sierpnia 1938 r. rozwiązana decyzją Kominternu partia 

komunistyczna o profilu stalinowskim. Bratnia organizacja Komunistycznej 

Partii Polski oraz Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi i jak 

wszystkie one – nielegalna w Polsce. KPZU nie miała jednolitego oblicza 

ideowego – zdarzali się w niej zarówno internacjonaliści, jak i narodowi 

komuniści dążący do wyzwolenie Ukrainy, „ukrainizacji” – choć od czasów 

poprzedniej stalinowskiej czystki w 1927 r. „odchylenie narodowe” istotnie 

osłabło. Po wydarzeniach Wielkiego Głodu (1932-33), wielu Ukraińców 

utraciwszy zaufanie do Moskwy, opuściło szeregi KPZU, wskutek czego wśród 

jej członków zaczęli przeważać Polacy i Żydzi. KPZU, jako członek Kominternu, 

prowadzi działalność wywrotwą i antypańśtwową – będąc de facto sowiecką 

agenturą w Polsce. Po niedawnym rozwiązaniu (uzasadnionym obecnością w jej 

szeregach rzekomej faszystowskiej, sanacyjnej agentury) większość członków 

poddano represjom. Pozostali – starają się udowodnić swoją przydatność i 

wierność Stalinowi. 

Szef byłej KPZU w Borysławiu to niejaki Mykyta Kowal. Jest też 

nieformalnym przywódcą związku zawodowego pracowników przemysłu naftowego 

Borysławia. Komunista-stalinista i polonofob. Urodzony w 1905 r. jako Michał 

Kowalewski w rodzinie ziemiańskiej pod Stryjem. Studiował prawo na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Krótko po tzw. powstaniu krakowskim w 
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listopadzie 1923 r., rzucił studia i uciekł do W.M. Gdańska gdzie przelotnie 

współpracował z radzieckim wywiadem, Później kilka lat najprawdopodobniej 

w Moskwie. Wkrótce po podpisaniu pakt o nieagresji pomiędzy Polską a ZSRS 

zjawił się w Borysławiu przejmując przywództwo w KPZU. Cieszy się szacunkiem 

robotników, dzięki kilku zwycięskim procesom z zarządami lokalnych kopalni. 

Od listopada 1936 do lutego 1938 r. ochotnik w hiszpańskiej wojnie domowej 

jako oficer polityczny roty im. Tarasa Szewczenki (w ramach XIII Brygady 

Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego). Na mocy rozporządzenia MSW z 

11 marca 1938 r. w związku z udziałem w wojnie hiszpańskiej bez zezwolenia 

władz polskich, po powrocie spędził 6 miesięcy w Miejscu Odosobnienia w 

Berezie Kartuskiej. Nie udowodniono mu czynnego udziału w działaniach 

zbrojnych. W czasie jego uwięzienia w Berezie, Komintern rozwiązał KPZU. W 

związku z czym jest jedynym członkiem Komitetu Centralnego KPZU w 

Borysławiu, który uniknął czystki. 

Por. Gustaw Hardziewicz 
 Oficer wywiadu. Żołnierz i 

patriota. Od 1926 r. na etacie 

Ekspozytury nr 2 Oddziału II 

Sztabu Głównego (Odz. II S.G.0 

odpowiedzialnej za działalność 

dywersyjną i sabotażową. 

Męska twarz o mocnych, 

zdecydowanych rysach. Oficerski 

wąs – jedyna pamiątka munduru 

ostatecznie porzuconego w 1926 r. 

na rzecz cieni i fałszywych 

tożsamości. Hardziewicz ma 

poorane zmarszczkami czoło ze 

świeżą blizną zdobytą od 

draśnięcia angielską kulą 

podczas instalowania w 

Brytyjskim Mandacie Palestyny 

przeszkolonych przez Odz. II S.G. 

żydowskich komandosów z 

organizacji Irgun Cwai Leumi, 

walczącej o niepodległość Izraela. Ma mocną, atletyczną budowę ciała 

promieniującą pewnością siebie i zaufaniem do własnej siły oraz 

umiejętności. 

Hardziewicz wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej w 1916 r. Jako 

nastolatek brał udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie. Podczas wojny 

polsko-bolszewickiej dał liczne dowody męstwa, które docenione orderami i 

propozycją kursu oficerskiego i pracy w Sztabie Generalnym. Jako człowieka 

czynu - nudziła go jednak praca sztabowa. Fakt ten dostrzeżono i 

przeniesiono go do sabotażowo-dywersyjnej Ekspozytury nr 2. W jej ramach 
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prowadził liczne działania – zarówno na terytorium ZSRS (organizując grupy 

oporu na Kaukazie), W.M. Gdańsku oraz rejonie Zakarpacia. W związku z tym 

ostatnim przydziałem skierowany do udziału w operacji „Łom”. Jest żołnierzem 

– wykonuje rozkazy w przekonaniu, że zwierzchnicy wiedzą, co robią. Jako 

oficer wywiadu zdaje sobie jednak sprawę z tragicznego położenia Polski, 

ale stara się nie popadać w defetyzm, Gotowy oddać życie służąc ojczyźnie. 

Duch k10 

Zastraszanie k8 

Przekonywanie k4 

Siła k8 

Spryt k8 

Przetrwanie k6 

Spostrzegawczość k8 

Wypytywanie k6 

Wyszukiwanie k4 

Wigor k8 

Zręczność k8 

Strzelanie k10 

Skradanie k6 

Walka k6 

Prowadzenie k6 

Charyzma 0 

Obrona 5 

Tempo 6 

Wytrzymałość 7 

Przewagi:  

Bez trwogi, bez przebaczenia, 

Czujny, dobywanie, koneksje, krzepki, 

nerwy ze stali, opanowany; 

Zawady: 

Honorowy, lojalny, straceniec, 

zobowiązanie, chojrak, obowiązki 

 

 

Broń: 

Nazwa Zasięg Obrażeni

a 

Sz

S 

Obciążeni

e 

Strzał

y 

Uwagi 

Pistolet VIS wz. 35 

 

12/24/4

8 

2k6+1 1 1 8 [x5] Dublet, PP1, +1 

do trafienia 

Rewolwer „Apache” 

 

6/8/12 2k6 1 0,5 

 

 

6 [x1] Złożony 

zapewnia -2 do 

Spostrzegawczoś

ci by zauważyć, -

1 do trafienia 

(rewolwer) 

(ostrze) k8+k4 - 

 

- 

 (kastet) k8+k4 

 

Atuty fabularne: 

1. Przyjaciele ze SRI DOK 

Hardziewicz może w dowolnym momencie wezwać ludzi mjr. Kalety i sierż. 

Adamskiego z Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu 

Korpusu, którzy zostali oddelegowani by mu pomagać (bez wtajemniczania w 

misję). Należy jednak pamiętać, że po pierwszym wezwaniu, które okaże się 

nie do końca potrzebne (co ocenia MG), zamiast dowolnej liczby ludzi, mjr 
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Kaleta oddeleguje tylu żołnierzy, ilu wypadnie na teście przekonywania 

Hardziewicza. 

2. Ściśle tajna operacja „Łom” i testy PMD 

Tylko Hardziewicz wie jaki jest powód i cel misji. Tuż po odzyskaniu Zaolzia, 

w ramach operacji „Łom”, mającej na celu dywersję na terenie 

czechosłowackiego Zakarpacia, Komitet Siedmiu (K7) - tajna organizacja 

utworzona przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w porozumieniu z 

Ekspozyturą nr 2 Odz. II S.G., podejmuje decyzję o przeprowadzeniu badań 

taktycznych i balistycznych prototypu pistoletu maszynowego dywersyjnego 

(PMD). Jest to ściśle tajna konstrukcja opracowywana w ramach 

przygotowywanego przez Sztab Główny planu operacyjnego wojny z III Rzeszą. 

PMD ma służyć do działań specjalnych oddziałów dywersyjnych na zapleczu 

wojsk niemieckich (wobec przewidywanej przewagi wroga, w oczekiwaniu na 

interwencję aliantów). PMD ma być celny, prosty w obsłudze oraz łatwy do 

przenoszenia oraz ukrycia. Dogodną okazją do sprawdzenia PMD jest operacja 

„Łom” – jako akcja o charakterze dywersyjnym, na poły partyzanckim, 

nieregularnym oraz pozafrontowym i asymetrycznym. W tym celu K7 i Odz. 

II S.G. wysyłał czterech oficerów Ekspozytury nr 2 z tajną misją 

przewiezienia 25 sztuk PMD wraz z amunicją do obozu przygotowawczego 

operacji „Łom” w Rozłuczu. Podróż odbywana była samochodem pod osłoną nocy. 

Oficerowie podawali naukowców prowadzących badania terenowe. W celu 

dodatkowej ochrony lokalne SRI DOK na trasie przejazdu organizują nocne 

ćwiczenia, w ramach których miał być raportowany ruch kołowy w okolicy (a 

więc przekazywana aktualna informacja o położeniu transportu PMD). Rankiem 

30 września transport dojechał do Truskawca, aby wieczorem wyruszyć w 

kolejny etap podróży. Ok. 22.30 tego dnia do SRI DOK we Lwowie przychodzi 

pilny komunikat, że transport został zaatakowany, obrabowany a eskorta 

zabita. Por. Hardziewicz dostaje rozkaz, aby w trybie natychmiastowym wraz 

ze specjalnie oddelegowanym owianym legendą i tajemnicą ekspertem od 

kontrwywiadu Jerzym Wesołkowskim udać się o godz. 23.30 Luxtorpedą ze 

Lwowa do Borysławia. Ma tam na nich czekać niejaki Zborski – współpracownik, 

agent wywiadu i policji. 

Hardziewicz zostaje wielokrotnie upomniany, że misja ma charakter ściśle 

tajny i musi pozostać poufna – najlepiej nawet wobec współpracowników 

Wesołkowskigo oraz Zborskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej i 

żołnierzy WP. Hardziewicz ma w maksymalnie możliwym zakresie polegać na 

rozwiązaniach nieoficjalnych i nie powoływać się na godność urzędnika 

państwowego czy żołnierza. Misja jest bardzo delikatna i jej powody, przebieg 

i cel muszą pozostać w całości ściśle tajne za co Hardziewicz osobiście 

odpowiada. Hardziewicz musi jak najszybciej odzyskać wszystkie 25 PMD, 

utraconą dokumentację i zapewnić dostarczenie ładunku do obozu 

przygotowawczego operacji „Łom” w Rozłuczu. 
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Samuel Zborski 

 Awanturnik. Człowiek z półświatka i 

postać niejednoznaczna. W celu odzyskania utraconej wolności, poszedł na 

współpracę ze służbami, której żałuje, lecz traktuje też jako pożyteczną 

przygodę pasującą do jego charakteru. 

 

Kaszkiet nasunięty daleko na czoło kryje oblicze Zborskiego w cieniu, w 

którym drga niespokojnie ognik papierosa – jego stałego rekwizytu. Ogolony 

od czasu do czasu. Raczej niestaranny w ubiorze i zachowaniu. Niemniej 

jednak dzięki swoistemu, szorstkiemu urokowi i łotrzykowskiej śmiałości 

szlachetnego rozbójnika, Zborskiemu daleko do zwyczajnego zakapiora. Duża 

fantazja, odwaga, pewność siebie i zamiłowanie do zabawy – to idealne cechy 

dla człowieka, któremu często przychodzi ryzykować swoje życie. 

 

Nieślubne dziecko galicyjskiego szlachetki i żydówki. Oddany do sierocińca, 

gdzie był maltretowany i w wieku 14 lat zbiegł do Rosji, gdzie wiódł żywot 

młodocianego kryminalisty. W dobie rewolucji bolszewickiej, członkowie jego 

bandy drobnych rzezimieszków padli ludowej sprawiedliwości, która wyjątkowo 

mu zbrzydła. Uciekł na Białoruś, gdzie zaciągnął się do słynnych Huzarów 

Śmierci – Dywizjonu Jazdy Ochotniczej – pododdziału kawalerii, w którym 

„gonił bolszewików” podczas wojny 1920 r. Po wojnie, wiodąc żywot człowieka 

rozbrojonego pozbawionego środków od utrzymania i perspektyw, trudnił się 

drobnym przemytem w rejonie zielonej granicy z ZSRS na {Polesiu i handlem 

narkotykami w zagłębiu borysławsko-drohobyckim. Wtedy też stał się 

nałogowym kokainistą i po raz pierwszy trafił do więzienia. Wyszedł z niego 

zobowiązując się do pracy wywiadowcy zakordonowego, nielegalnie przenosząc 

przez granicę sowiecką meldunki dla polskiego wywiadu. Przepuszczając zysk 

z jednej z misji podczas wspinaczki górskiej w Gorganach, będąc odurzonym 

kokainą, ranił śmiertelnie czekanem policjanta, który chciał zaaresztować 
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jako członka OUN, jego towarzysza podróży i przyjaciela Fedka Jacyszyna. 

Następnie dokonawszy rabunku automobila pod Stanisławowem, uciekł do 

Rumunii. Zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Gdy, po kilku latach, jako 

obywatel francuski, powrócił do Polski został zidentyfikowany i osadzony 

w więzieniu ciężkim na Św. Krzyżu. 

Wywiad jednak nie zapomniał jego dawnych zasług i pamiętając jego znajomość 

zielonej granicy i galicyjskiego półświatka, zaoferował mu wolność w zamian 

za podjęcie tajnej współpracy z Oddz. II S.G. i Policją Państwową. Zborski 

nie cierpi oficjalnych instytucji, ale wielbi przygodę, dreszczyk emocji i 

kokainę, o którą w świętokrzyskiej celi bardzo trudno. 

Atuty fabularne: 

1. Kokainista 

Zborski jest uzależniony od kokainy. Codzienny rzut k6 decyduje o jego 

stanie:  

I. Skrajne odurzenie: -2 do testów związanych ze Sprytem i 

Zręcznością. Zborski ledwo stoi na nogach. 

II. Głód narkotykowy: -1 do testów związanych ze Sprytem i Zręcznością. 

Duża nerwowość i rozchwianie emocjonalne. 

III. O dziwo brak efektów, ale nerwowość. 

IV. O dziwo brak efektów, ale defetyzm. 

V. Upojenie: -1 do testów związanych ze Sprytem, Skradania, 

Spostrzegawczości i Charyzmy. Ociężałość i nienaturalny spokój. 

VI. Pobudzenie: -2 do charyzmy, +1 do testów związanych ze Zręcznością. 

Zborski jest agresywny i wyjątkowo porywczy. 

2. Polesie 

Polesie to drugi, po zagłębiu borysławsko-drohobyckim, dom Zborskiego. 

Wielokrotnie przekraczał tam zieloną granicę polsko-sowiecką. 

3. Fedko Jacyszyn 

Przyjaciel. Ukrainiec – były agent polskiego wywiadu w UWO i OUN. Ranny 

podczas jednej z akcji, został kaleką. Dorabia, wykonując proste prace 

biurowe w szybie „Piłsudski II”. 

4. Icyk Bauch 

Kryminalista, handlarz morfiną i kokainą. Stary znajomy. Stały bywalec 

domu schadzek „Nad Tyśmienicą”. 

5. Zuzanna Zawiszanka  

Zawdzięcza Zborskiemu uratowanie życia. Była cennym agentem polskiego 

wywiadu w ZSRS. Tuż przed „Operacją polską” NKWD, pomógł jej przekroczyć 

zieloną granicę na Polesiu i wrócić do kraju. Obecnie nauczycielka w 

Borysławiu. Łatwo ją spotkać na ulicach miasta, gdy wraca ze szkoły. 
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