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Wprowadzenie do scenariusza 
Niniejszy scenariusz ma budowę szkatułkową. Jako że jego linearne odczytanie mogłoby powodować 

pewne trudności orientacyjne, w tekście zastosowane liczne h i p e r ł ą c z a , które odsyłają do 

stosownych objaśnień. Pierwotnie scenariusz został przygotowany pod kątem Savage Worlds (SW, 

edycja polska, 2015) oraz dodatku Sensacja i Przygoda (SiP), aczkolwiek może zostać łatwo 

przeniesiony do każdej mechaniki lub w ogóle jej pozbawiony. Z tego względu scenariusz nie zawiera 

co do zasady elementów związanych z mechaniką i statystykami. 

Do rozgrywki przewidziano dwie gotowe postaci (pierwszoplanowe), aczkolwiek dopuszczalne jest 

także dodanie trzeciej (o charakterze drugoplanowym). Oprócz tego w ramach scenariusza 

scharakteryzowano głównych antagonistów. BN podzieleni zostali na „fabularnych” oraz 

przypadkowych. Ci drudzy nie posiadają określonej roli w ramach scenariusza, ale mogą się w nim 

pojawić, np. przemycając plotkę lub sprokurować czy ucierpieć wskutek przypadków Wielkiego 

Lwowa. Pierwsi z kolei przekazują konkretne treści fabularne, a ich zwięzłe portrety zostały 

uwzględnione w ramach scenopisu. 

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.  

Scenariusz nawiązuje do stylistyki filmu noir. W uproszczeniu można wskazać cztery główne elementy, 

które warto uwzględnić w ramach rozgrywki. Po pierwsze – dekoracje. Świt nie nastaje. Akcja toczy się 

wieczorem, w nocy lub w gęstej mgle. Pada deszcz lub mży albo dopiero co przestało siąpić i bruk 

odbija światło latarni i neonów. Pali i pije się dużo. Z mroku wyjawiają się ledwie kontury postaci. 

Dominuje aura fatalizmu, grozy i tajemnicy, czarno-biała kolorystyka, światłocień, niski klucz 

oświetlenia (wysoki kontrast oświetlenia oraz obniżony poziom jego natężenia) oraz przytłaczająca 

asymetria monumentalizująca labirynty miejskiej dżungli wobec zagubionych w niej ludzi. Po drugie – 

bohaterowie. Obok refleksyjnego i cynicznego detektywa występuje tajemnicza i niebezpieczna femme 

fatale. W tle czai się wróg - cień wciąż skradający się za bohaterami, którzy, mimo że są świadomi jego 

złowrogiej obecności i tak będą zaskoczeni w chwili napaści. Po trzecie - moralna dwuznaczność. Żaden 

z elementów świata noir nie jest moralnie jednowymiarowy. Rzeczywistość społeczna pełna jest 

niesprawiedliwości, brutalności i krzywdy. Pozorne sukcesy obarczone są zawsze istotnymi kosztami i 

wyrzutami sumienia. Postaci walcząc o przetrwanie uciekają się do najgorszych posunięć. Jednak i tak 

nie da im to ocalenia. Czwartym i moim zdaniem najważniejszym elementem konwencji noir jest fatum. 

Bohaterowie starają się uciec przed swym losem. W retrospektywnej męce roztrząsają swoje zatajone 

grzechy, sekrety z przeszłości, starają się zadośćuczynić złu, które uczynili lub zwyczajnie uciec od 

swych win, ale ostatecznie, goniący ich los i tak ich dosięga oraz wymierzę surową, bezwzględną karę. 

Podsumowując – bohaterowie nie bez skazy we wrogim i niesprawiedliwym świecie starają się uciec 

przed goniącą ich przeszłością (stąd też spora część scenariusza dotyczy wydarzeń sprzed 

przystąpienia BG do akcji). 

Zarówno MG i BG w realizacji tego założenia dopomoże obejrzenie kilku filmów noir (lub choćby 

kadrów, fragmentów lub zwiastunów) – np. „Wielkiego snu”, „Trzeciego człowieka”, „Sokoła 

maltańskiego”, „Podróży do krainy strachu” albo „Gasnący płomień” oraz lektura działu Lwów noir, 

Lwów sauté. 
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Modernizm 

Lwów to miasto-fundament polskiej nowoczesności. Jakkolwiek II RP była państwem peryferyjnym, 

ubogim, zapóźnionym technicznie i mierzącym się z problemami, które europejskie centrum 

rozwiązywało kilka dekad wcześniej, Lwów był w awangardzie polskiego skoku w nowoczesność. W 

mieście działały cztery szkoły wyższe, w tym najstarsza (i jedna z dwóch w II RP), Politechnika. Poza 

tym we Lwowie odbywały się promujące polski przemysł Międzynarodowe Targi Wschodnie czy 

(poprzedzające dzisiejszą Formułę 1) Międzynarodowe Okrężne Wyścigi Automobilowe. W końcu we 

Lwowie podjęto się bezprecedensowego przedsięwzięcia architektonicznego i urbanistycznego, 

polegającego na przekształceniu kazimierzowskiego „grodu odwiecznego” w „Wielki Lwów” – 

nowoczesną metropolię o rozbudowanej infrastrukturze użyteczności publicznej, osiedlach z 

dostępnymi dla obywateli mieszkaniami i rozwijającą się komunikacją publiczną kluczącą wśród 

biurowców pobłyskujących neonami. To właśnie ten modernistyczny „Lwów nowoczesny” jest 

miejscem akcji scenariusza zarówno w warstwie przestrzeni, rekwizytów, ale także specyficznej 

atmosfery entuzjastycznego skoku w nowoczesność. Oznacza to, że BG raczej nie udadzą się dorożką 

na przejażdżkę po galicyjskiej stolicy Franza Josefa, a raczej mknąć będą automobilem po świeżo 

wyremontowanej i poszerzonej szosie wśród ośmiopiętrowych żelbetowych „drapaczy chmur”, 

których mieszkańcy mają upodobanie do kina, radia („Wesołej lwowskiej fali” – o dziewiątej 

wieczorem) oraz nowoczesnych, totalitarnych ideologii. 

W celu realizacji tego założenia MG pomoże opis Zaułków Wielkiego Lwowa, Lwów noir, Lwów sauté 

oraz zbiór kontekstów historyczno-fabularnych. 

Historia niealternatywna 

Historia stanowi bardzo ważny punkt odniesienia dla rozgrywki. Dramatyczny ton wydarzeń w 

przededniu II wojny światowej jest istotnym elementem kolejnych scen w ramach scenariusza. Decyzje 

zapadające w gabinetach mężów stanu o janusowych obliczach mają bezpośredni (choć często 

niezamierzony) wpływ na życie zwykłych ludzi. BG, chcąc nie chcąc, trafiają w wir wydarzeń, na które 

nie mają wpływu a być może nawet nie rozumieją. Jednocześnie w ramach scenariusza nie powiedzie 

się żaden z licznych zamachów na Hitlera ani spisek gen. Ostera, płk. Beck nie zbuduje tzw. „Trzeciej 

Europy” a skruszona Francja nie zaproponuje powrotu do koncepcji wojny prewencyjnej. BG mogą 

uratować siebie, ale świata – nie uratują. 

Narzędzia do realizacji – Oś czasu, Lwów noir, Lwów sauté, Konteksty historyczno-fabularne. 

Polifonia 

BG współtworzą świat przedstawiony. MG powinien zachęcać BG do prowadzenia wspólnej narracji 

w celu pełniejszego zagłębienia w fabułę oraz zaproponowaną konwencję rozgrywki. Stanowi to bardzo 

istotny element scenariusza, ponieważ od interakcji pomiędzy BG oraz zrozumienia ich motywacji, 

pobudek oraz życiorysów, zależy poniekąd rozwiązanie leżącej u jego podstaw zagadki.  

Warto, aby BG mieli szanse dokładnego zapoznania się ze swymi postaciami przed rozgrywką oraz 

wybranymi dla poszczególnych BG kontekstami historyczno-fabularnymi. 

Enigma 

BG powinni dokładnie zapoznać się ze swoimi postaciami przed rozgrywką, ale tylko ze swoimi. 

Wskazane jest, aby BG dokładnie przemyśleli swoje role. Istotnym elementem budowania napięcia w 

ramach scenariusza jest stopniowe odkrywanie się BG nawzajem – co jednocześnie prowadzi do 

rozwiązania zagadki. Idealnym wariantem byłoby, aby Bogartowicz zdziwił się, że drzwi do 

mieszkania w kamienicy przy Domagaliczów 6 otwiera mu piękna kobieta a ona natomiast była 

przekonana, że zaraz usłyszy od niego ustalone z oficerem wywiadu hasło. 
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MG powinien poprosić BG, aby się wzajemnie nie spoufalali przed rozgrywką. Dodatkowo, jako że w 

scenariusz przewidywane jest budowa napięcia także poprzez uwzględnienie pewnego zakresu 

konfliktu pomiędzy BG, warto ustalić sposób komunikacji niejawnej „na stronie” – np. poprzez 

komunikator, karteczki lub wyjście do osobnego pomieszczenia. 

Fatum 

Zniża się wieczór świata tego. Europa zmierza ku zagładzie. Są to już także ostatnie tygodnie „zawsze 

wiernego” Lwowa. Miejscem akcji jest (nękana trzęsieniami ziemi) Atlantyda na chwilę przed 

zatonięciem w otchłani. Z jednej strony ludzie, w tym BG, tego nie wiedzą – niczym w piosence Chóru 

Dana z 1938 r.: „Może u nas nie najlepiej/Ale przecież kiepsko wszędzie”. Z drugiej strony podskórnie 

da się wyczuć niepokojące rozedrganie zwiastujące nadchodzącą apokalipsę. Dekadencja, katastrofizm, 

brak nadziei powinny stanowić kluczowy element świata przedstawionego – nie tylko na planie 

wydarzeń historycznych, ale także poczynań BG. MG powinien się postarać, aby BG odczuli wrogie, 

tajemne siły, które mają nie do końca wytłumaczalny wpływ na ich poczynania. Na ile mogą oni 

uniknąć przeznaczonego im losu a nawet jeżeli – czy przyniesie to ocalenie?  

W budowaniu wrażenia wiszącego nad głowami BG miecza Damoklesa dopomoże MG Lwów noir, 

Lwów sauté. 

Zarys scenariusza 

Od kilku tygodni we Lwowie dochodzi do niewyjaśnionych zabójstw. Mimo że ofiary pozornie nic nie 

łączy – bo co mogą mieć wspólnego student Politechniki, kolejarz oraz pracownik ZUS - to 

postanowiono o wszczęciu śledztwa w celu wyjaśnienia okoliczności zbrodni. Sprawę, jako skazaną na 

porażkę, przekazano komisarzowi Bogartowiczowi – śledczemu Policji Państwowej, znanemu z 

niesubordynacji, skłonności do alkoholu oraz powszechnej niechęci, którą budził wśród swych 

zwierzchników i kolegów. W toku postępowania wyjaśniającego, Bogartowicz wszedł w posiadanie 

listy adresów, która zdaje się wskazywać miejsca zamieszkania kolejnych ofiar enigmatycznego 

zabójcy. Kolejny adres to mieszkanie w kamienicy przy ul. Domagaliczów 6, gdzie od ok. dwóch 

miesięcy tymczasowo zameldowana jest Anna Kossakiewicz. Jest pochmurny, dżdżysty ranek 29 lutego 

1939 roku. 

Streszczenie wprowadzenia do fabuły 

Pod koniec listopada 1938 r. polski oddział dywersyjny wyruszył na Ruś Zakarpacką rzekomo w celu 

przeprowadzenia kolejnej akcji w ramach operacji „Łom”. W rzeczywistość, o czym wiedział tylko 

dowódca, jego celem było bezpieczne doprowadzenie do kraju uciekającego z III Rzeszy agenta 

polskiego wywiadu. Pod nieobecność dowódcy, który opuścił na kilka godzin swoich podwładnych w 

celu przechwycenia polskiego szpiega, oddział dokonuje brutalnej zbrodni na dwójce Ukraińców, 

którzy zmierzają dołączyć do Karpackiej Siczy – zrębów ukraińskich sił zbrojnych, które budowaną są 

w ramach autonomii uzyskanej przez Ruś Zakarpacką wskutek dezintegracji Czechosłowacji. 

Świadkiem zbrodni jest wyłącznie syn jednej z ofiar. W czasie powrotu do Polski śladem oddziału idzie 

Żandarmeria Czechosłowacka. W celu realizacji zadania, dowódca wraz z bardziej doświadczonymi 

dywersantami postanawia zmylić pościg, jednocześnie nakazując drugiej grupie, w skład której 

wchodzi agent polskiego wywiadu, pójść innym szlakiem w stronę kraju. Oddział ulega dalszemu 

rozdrobnieniu i ponosi liczne straty. Ostatecznie do kraju, oprócz agent, z siedmioosobowego oddziału 

powraca tylko trzech bojowców a jeden pojmany przez żandarmerię, zostaje uznany za zaginionego. 

Ucieczka z terenu wroga okazuje się jednak tylko pozornym sukcesem, ponieważ syn zamordowanego 

Ukraińca, wykorzystując rodzinne powiązania z lokalną strukturą Organizacji Ukraińskich 

Nacjonalistów, postanawia krwawą zemstę na członkach zbrodniczego oddziału. Jednocześnie na 

polskiego agenta oprócz żądnych zemsty nazistów czyhają upiory przeszłości. Do wojny zostało pół 

roku. 

Łom#_Operacja_
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Wprowadzenie do fabuły 

Jak wskazano w założeniach, istotnym elementem scenariusza są ścigające protagonistów duchy 

przeszłości. W związku z powyższym dość obszerny opis wydarzeń sprzed scenariusza powinien 

pomóc MG w rozumieniu motywacji jego bohaterów. Dlatego też uwzględnia on perspektywy 

głównych, węzłowych postaci dramatu. W celu ułatwienia orientacji chronologii poszczególnych 

opisanych w poniższym wprowadzeniu, warto posiłkować się osią czasu. 

Oddział Bojowy „Zbigniew” 

Tuż po północy 20 listopada 1938 r. w ramach tajnej operacji polskiego wywiadu pod kryptonimem 

„Łom”, Oddział Bojowy „Zbigniew” dowodzony przez por. Jerzego Jastrzębskiego ps. „Zbigniew”, 

wyruszył z rejonu Wetlina grzbietem Velky Borovec w celu zniszczenia mostu oraz przerwania trasy 

telefoniczną pomiędzy m. Małe Berezne a m. Ubla. W skład oddziału wchodził: sierż. służby stałej Jan 

Zalewski – ostatni przydział 19 Pułk Piechoty, st. saper służby czynnej Michał Klin – ostatni przydział 

11 Batalion Saperów, ochotnik Stanisław Pisz ze Związku Strzeleckiego we Lwowie, pchor. rez., 

ochotnik Mieczysław Bolesławski ze Związku Strzeleckiego we Lwowie, ochotnik Szczepan Wajda ze 

Związku Strzeleckiego, ochotnik Józef Zych, kolejarz, członek Federacji Polskich Związków Obrońców 

Ojczyzny. Dotarłszy po forsownym marszu w nocy z 22 na 23 listopada 1938 r. w rejon realizacji 

zadania, „Zbigniew” zarządził kilkugodzinny odpoczynek. W tym celu zatrzymano się w chacie 

sprzyjającego Węgrom Rusina Hawryły Chomyszyna. Sam „Zbigniew” odłączył się od oddziału, 

mianując tymczasowym dowódcą swego zastępcę sierż. Zalewskiego. „Zbigniew” udał się w kierunku 

szczytu Jawornik. Miał tam potajemnie spotkać się z uciekającym z III Rzeszy polskim agentem, którego 

oddział miał eskortować go do kraju. Agent nie pojawił się o umówionej porze – rankiem 23 listopada, 

więc „Zbigniew” postanowił na niego poczekać. W tym czasie sierż. Zalewski przekonał Chomyszyna, 

aby ten udał się do m. Małe Berezne w celu zakupu zapasów żywnościowych dla oddziału. Sierż. 

Zalewski przekazał Chomyszynowi odpowiednią kwotę pieniędzy a także polecił zakup 30 paczek 

papierosów licząc, że z zyskiem sprzeda ja po powrocie do kraju, ponieważ papierosy czechosłowackie 

były dużo tańsze od polskich. Po odejściu Chomyszyna, pełniący wartę S. Wajda dostrzegł 

biwakujących w okolicy dwóch uzbrojonych cywili. Będąc przekonanym, że to ochotnicy słowackiej 

H l i n k o v e j  G a r d y  lub lokalny patrol czeski, w celu uniknięcia dekonspiracji, sierż. Zalewski 

postanowił dokonać zasadzki, rozbroić oraz skrępować przeciwnika. Po realizacji zamierzenia okazało 

się, że są to przebijający się do tzw. Karpackiej Siczy ukraińscy nacjonaliści. Po krótkiej naradzie, mimo 

początkowego sprzeciwu Stanisława Pisza, polscy ochotnicy postanowili powiesić Ukraińców na 

pobliskim drzewie. Po dokonanym procederze, wyrzucono zwłoki do rzeki, a M. Bolesławski 

zaproponował, aby wykorzystany do powieszenia sznur pociąć na kilkunastocentymetrowe kawałki i 

wziąć jako pamiątka na szczęście – tak też uczyniono. Zajście nie miało być przedmiotem rozmów ze 

„Zbigniewem”. Po kilku godzinach do chaty Chomyszyna przybył „Zbigniew”, ku zdziwieniu 

członków oddziału, wraz z piękną i wycieńczoną kobietą. Przedstawił ją jako Annę Kossakiewicz, 

polską działaczkę prześladowaną przez Czechów, którą muszą przeprowadzić do Polski. Jednocześnie 

oznajmił, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania, na podstawie którego stwierdził dużą 

koncentrację sił wroga w okolicy, zarządza zarzucenie pierwotnych planów i natychmiastowy powrót 

do Polski. Dwie godziny po odejściu oddziału „Zbigniew”, do chaty Chomyszyna przybył 

dwudziestoosobowy patrol Żandarmerii Czechosłowackiej, zaalarmowany, przez handlarza z m. Małe 

Berezne, że Chomyszyn zakupił znaczną ilość papierosów. Brutalnie przesłuchany Rusin zdradził 

kierunek marszu, liczebność oraz stan uzbrojenia oddziału „Zbigniew”. Tuż przed świtem 25 listopada, 

w rejonie pomiędzy m. Kostrina i m. Stavne, idący w ariergardzie st. saper M. Klin zauważył pościg 

patrolu czeskiego. Por. Jastrzębski zarządził o podziale oddziału na dwie grupy. Pierwsza grupa pod 

dowództwem sierż. Zalewskiego, w składzie: S. Pisz, S. Wajda, M. Bolesławski oraz Anna Kossakiewicz 

pójdzie w kierunku północnym, aby przekroczyć granicę polską w rejon m. Bystre – m. Sianki. Druga 

pod dowództwem por. Jastrzębskiego, w składzie st. saper Klin oraz J. Zych pójdzie pierwotnym 

szlakiem marszu w kierunku wschodnim ku przejściu granicznemu w rejonie m. Użok oraz postara się 

Łom#_Operacja_
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związać walką patrol czeski. Rozkaz wykonano natychmiast. Ok. godz. 13.00 25 listopada, patrol 

czechosłowacki został obrzucony grantami zaczepnymi w rejonie przełęczy Użockij/g. Kremeniec. 

Czesi odpowiedzieli silnym ostrzałem prowadzonym z karabinu maszynowego. W wyniku przewagi 

wroga, grupa pod przewodnictwem por. Jastrzębskiego rozpoczęła odwrót, osłaniając się granatami. W 

wyniku postrzału zginał st. saper Klin a poważnie ranny w nogę był por. Jastrzębski, który 

zarządziwszy przekazanie mu pozostałego zapasu granatów, rozkazał J. Zychowi ukrycie się w 

oddalonych o kilkadziesiąt metrów chaszczach oraz natychmiastową ucieczką w stronę granicy 

polskiej, gdy tylko patrol czeski zbliży się do zaimprowizowanego okopu Polaków gdzie pozostanie 

por. Jastrzębski. Gdy wobec ustania ostrzału żandarmi czescy podeszli pod pozycję Polaków, por. 

Jastrzębski odbezpieczył jednocześnie wszystkie posiadane granaty, zadając znaczne straty wrogowi. 

Wobec wywołanego zamieszania, Józefowi Zychowi udało się zbiec do Polski. 

Wieczorem 25 listopada doszło do sporu pomiędzy członkami grupy pod dowództwem sierż. 

Zalewskiego. Pozostająca w stanie skrajnego wycieńczenia A. Kossakiewicz w sposób istotny 

spowalniała tempo marszu. Wobec tego i przekonania o trwającej obławie sił czeskich, sierż. Zalewski 

zarządził, aby pozostawić eskortowaną kobietę, jako obywatelkę czechosłowacką, której nie grozi 

wszak śmiertelne niebezpieczeństwo, w najbliższej osadzie ludzkiej a samemu udać się w stronę 

granicy polskiej. Zdecydowany protest wobec takiego pomysłu wyraził ochotnik S. Pisz. Po krótkiej 

szarpaninie, sierż. Zalewski oraz M. Bolesławski i udali się w dalszą drogę ku granicy polskiej, 

pozostawiając samotnie A. Kossakiewicz oraz ochotników S. Pisza i S. Wajdę. Ok. 2 w nocy grupa sierż. 

Zalewski oraz M. Bolesławski natknęli się na dwuosobowy czeski patrol graniczny. Osłabiony i 

sparaliżowany strachem M. Bolesławski był niezdolny do podjęcia walki lub ucieczki. Sierż. Zalewski 

śmiertelnie ranił jednego z przeciwników i rzucił się do ucieczki. Drugi z żandarmów rzucił się za nim 

w pościg. Jednocześnie wystrzał zaalarmował kolejny patrol czeski przebywający w okolicy. Po kilku 

minutach sierż. Zalewski został ujęty oraz odprowadzony do czechosłowackiej strażnicy granicznej. 

Pomiędzy 4 a 5 nad ranem 26 listopada, nie niepokojony przez zajętych Zalewskim Czechów, M. 

Bolesławski przekroczył granicę polską. 

Nachrichtendienst ist Damendienst 

Tuż przed północą 31 września 1938 r. agent Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w III 

Rzeszy, posługująca się pseudonimem Laura von Üxküll nadała szyfrogram do Warszawy brzmiący: 

„Odjechał pociąg z Monachium do Kłajpedy. Pilna przesyłka do odbioru. Przesiadka w Breslau”. 

Narzeczony L. von Üxküll, obersturmbannführer SD dr. Thomas Hauser, jako wzorcowy nazista, ideał 

SS-mana o nieskazitelnie aryjskiej fizjonomii jest ulubieńcem Heinricha Himmlera. Na podstawie 

poufnego sojuszu, minister spraw zagranicznych III Rzeszy - Joachimowi von Ribbentropowi, w zamian 

za przekazanie mu przez szefa SS - Himmlera, zamku protestującego wobec Anschlussu austriackiego 

arystokraty von Remnitza (zesłanego przez SS do Dachau), zatrudnił ambitnego doktora prawa 

międzynarodowego Hausera jako radcę w swym gabinecie. Tym samym Himmler uzyskał wgląd w 

główne kierunki polityki zagranicznej III Rzeszy i możliwość wzmacniania swojej pozycji w ramach 

wąskiego kręgu zauszników Hitlera, gdy Niemcy, pod przewodnictwem SS, po latach upokorzeń 

wreszcie miały przystąpić do przywrócenia należnego sobie miejsce na mapie świata. 

Rankiem 31 września 1938 r. po podpisaniu traktatu monachijskiego najważniejsi członkowie 

niemieckiej delegacji spotkali się z Führerem w jego Orlim Gnieździe – alpejskim zamku w Berghofie. 

Nie spodziewano się, że tajne ustalenia dotyczące planów, jak to sam określił w swych notatkach 

ambitny prawnik Hauser, Globallösung – ogólnego rozwiązania problemów Europy Środkowej dotrą 

do szefa SS. Nie podejrzewano także jeszcze jednego. Gdy „szpieg” SS w ministerstwie spraw 

zagranicznych Thomas Hauser spał beztrosko, strudzony łóżkowymi manewrami oraz skrzętnym 

notowaniem ustaleń z narady w Berghofie, dzięki którym Himmler mógł zaplanować wyprzedzające 

ruchy pozostawiające w tyle konkurentów do ucha Hitlera, państwowych zaszczytów i wojennych 

łupów, L. von Üxküll w niezmąconej ciszy alpejskiej nocy, utrwalała zapiski swego narzeczonego na 

mikrofilmie. Hitler i architekci niemieckiej polityki zagranicznej, zachęceni bierną postawą Francji i 
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Anglii wobec aneksji Kraju Sudetów, planowali pójść krok dalej – zająć całą Czechosłowację oraz region 

Kłajpedy. Skoro Francja i Anglia nie wystąpiły zbrojnie w obronie Sudetenlandu (na co Niemcy się 

szykowali), z resztą Czechosłowacji i Kłajpedą nie będzie inaczej. Ten etap Globallösung pozwoli 

uzyskać strategiczną pozycję na Bałtyku i Basenu Karpackiego oraz okrążyć Polskę. Stąd enigmatyczna 

treść szyfrogramu jeszcze tej samej nocy nadanego do Warszawy. 

Okazją do przekazania pierwszej partii materiałów dotyczących Globallösung miała być wizyta 

naukowa L. von Üxküll w Breslau. Jako specjalistka w dziedzinie sztuki często podróżowała ona 

(niekiedy w towarzystwie narzeczonego) w celu badania śladów niemieckiego dziedzictwa w ramach 

Stowarzyszenia Badawczo-Dydaktycznego Dziedzictwo Przodków – Ahnenerbe. Hauser był dumny, 

że Laura jest wiodącym członkiem tej prestiżowej, afiliowanej przy SS instytucji naukowej, której 

przewodniczy sam Himmler. Himmler nie mógł doczekać się ślubu (może nawet użyczy na tę okazję 

zamek w Wewelsburgu) tej idealnej nazistowskiej pary. Przekazanie mikrofilmu polskiemu 

wywiadowi odbyło się wedle ustalonych procedur. Kolejne partie Laura przekazała podczas swych 

wizyt w Swinemünde i Gdańsku. 

W międzyczasie do kierownictwa SD zaczęły dochodzić sygnały o wspólnych wysiłkach dyplomacji 

polskiej i litewskiej, skierowanych na potwierdzenie i wzmocnienie brytyjskich gwarancji sojuszniczych 

na wypadek agresji niemieckiej. Delegacja wywiadu Jego Królewskiej Mości miał w tym celu przybyć 

na tajną konferencję na zamku w Nieświeżu, gdzie miano mu przedstawić materiały przekonujące do 

zaostrzenia stanowiska Londynu wobec III Rzeszy. Wieści te zaniepokoiły Himmlera. Okazuje się 

bowiem, że dokumenty, które pozyskał dzięki Hauserowi ze spotkania w Berghofie, mogły trafić w 

posiadanie wroga. Do wniosku takiego skłaniało przede wszystkim pojawianie się w uzyskanych 

materiałach polskich i litewskich terminu Globallösung, które z prawniczą skłonnością do tworzenia 

pojęć i systematyzacji, ukuł, co skądinąd bardzo przypadło do gustu Himmlerowi, sam Hauser. 

Zgromadzeni w Berghofie takiego pojęcia wszak nie używali. Himmler nakazał więc szefowi SD 

Heydrichowi rozpoczęcia poufnego śledztwa. SS musi pozostać wszak nieskazitelne. Co to byłaby za 

kompromitacja – szczególnie w oczach Abwehry, której kompetencje Himmler z chęcią przejąłby dla 

nadzorowanej przez siebie SD. Jakkolwiek Himmler nie wierzył w winę swego ulubieńca Hausera – 

nakazał Heydrichowi przeprowadzenie z nim delikatnej rozmowy weryfikacyjnej. 

Gdy nieporadnie maskujący rozpierającą go dumę udawanym rozczarowaniem Hauser oznajmił 

Laurze, iż będą musieli odłożyć swoje wakacje we Włoszech, ponieważ wobec napiętej sytuacji 

międzynarodowej, Heydrich w trybie pilnym zakazał mu opuszczania terytorium Rzeszy i umówił go 

na spotkanie z Hauptsturmführerem Walterem Schellenbergiem, szefem wywiadu i kontrwywiadu SD 

w celu omówienia i wyjaśnienia kilku kwestii związanych ze stanowiskiem SS (a szczególnie SD) wobec 

planów Ribbentropa, zrozumiała, że niemieckie służby wpadły na trop przecieku. Podjęła 

natychmiastową próbę kontaktu z Oddziałem II Sztabu Głównego WP i zażądała uruchomienia 

procedury ucieczki z terytorium wroga. Po kilku dniach została poinformowana, że aby nie budzić 

podejrzeń, powinna się ona udać pod przykrywką wizyty badawczej w ramach Ahnenerbe do 

niedawno anektowanego Sudetenlandu. Stamtąd, wykorzystując polityczną zawieruchę w 

Czechosłowacji, przy pomocy oficera wywiadu na etacie poselstwa RP w Pradze zostanie 

przetransportowana na teren Rusi Zakarpackiej, gdzie przechwyci ją polski oddział dywersyjny, z 

którym wróci do Polski. Dzięki temu nie tylko uniknie podejrzeń związanych z nagłą próbą 

opuszczenia Niemiec, ale także nie pozostanie po niej żaden trop (np. w dokumentacji związanej z 

przekraczaniem granicy), który mógłby zasugerować pościgowi kierunek jej podróży. 

Nie zwlekając zaczęła przygotowania do podróży, podczas gdy rozentuzjazmowany Hauser 

sporządzał obszerny wykaz dokumentów, które przekazał Himmlerowi w związku ze swą służbą u 

Ribbentropa oraz sprawozdanie dotyczące głównych wniosków na temat roli SS w polityce 

zagranicznej Rzeszy w najbliższym okresie, o których doręczenie jeszcze przed ich spotkaniem poprosił 

go Schellenberg. Wieczorem z 16 na 17 listopada 1938 r. Laura wyruszyła do Sudetelandu, aby zgodnie 
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z doktryną kultu przodków i ciągłości duchowej narodu niemieckiego zbadać zamek w Egerze (Chebie) 

zbudowany w 1180 r. przez Świętego Cesarza Rzymskiego i wodza III krucjaty Fryderyka I Barbarossę.  

Na miejscu została przyjęta przez delegację SS, która oprowadziła ją po zamku i przekazała odnalezione 

dokumenty historyczne na jego temat. Laura oznajmiła, że pragnie się z nimi zapoznać, wróciła do 

hotelu i poprosiła, aby jej nie przeszkadzać. W późnych godzinach nocnych wymknęła się z hotelu. 

Szoferem jednej z stojących pod hotelem taksówek ustalonym uprzednio numerze rejestracyjnym był 

oficer polskiego wywiadu oddelegowany z poselstwa RP w Pradze. Przekazał on Laurze pieniądze, 

mapę, dwa komplety dokumentów legalizujących pobyt w Czechosłowacji (jugosłowiańskie na 

nazwisko Anna Kosakević, oraz gdańskie na nazwisko Anna Kossakiewicz), sugerując, aby gdański 

pozostawić już na okres po przekroczeniu granicy polskiej. Jednocześnie przedstawił dalsze instrukcje 

podróży. Zostanie przewieziona do Pragi, skąd uda się pociągiem do Brna i dalej do Koszyc. Stamtąd 

musi dotrzeć, już na własną rękę w rejon góry Jawornik, gdzie rankiem 23 1938 r. będzie jej oczekiwał 

por. „Zbigniew” – dowódca polskiego oddziału dywersyjnego w ramach operacji „Łom” na Rusi 

Zakarpackiej, który będzie ją eskortował do granicy polskiej. W Czechosłowacji miała przedstawiać się 

jako jugosłowiańska dziennikarka opisująca gwałt zadany przez sygnatariuszy układu monachijskiego 

na bratnim narodzie czeskim. Wobec ludzi „Zbigniewa” miała pozostać terroryzowaną przez Czechów 

polską działaczką na Rusi Zakarpackiej.  

Po wyczerpującej podróży, której ostatni etap niemal w całości odbyła pieszo, dotarła wieczorem 23 

1938 r. na szczyt Jawornika. Na szczęście polski oficer na nią czekał. Bez zwłoki zaprowadził jej o 

znajdującej się w odległości kilku kilometrów chaty, w której znajdowało się siedmiu zbrojnych 

mężczyzn w cywilnych strojach. Wobec przewagi wroga, którą zdiagnozował podczas rzekomo 

przeprowadzonego zwiadu, „Zbigniew” zarządził odejście od pierwotnych planów oraz 

natychmiastowy powrót do Polski wraz z polską działaczkę prześladowaną przez Czechów. Tuż przed 

świtem 25 listopada, w rejonie pomiędzy m. Kostrina i m. Stavne, idący w ariergardzie mężczyzna, do 

którego „Zbigniew” zwracał się per „starszy saperze” zauważył pościg patrolu czeskiego. Dowódca 

zarządził o podziale oddziału na dwie grupy. Pierwsza grupa pod dowództwem „sierżanta”, składająca 

się z trzech młodych mężczyzn oraz Anny Kossakiewicz miała pójść kierunku północnym, aby 

przekroczyć granicę polską w rejon m. Bystre – m. Sianki. Druga pod dowództwem „Zbigniewa” 

składająca się ze starszego sapera oraz siwiejącego mężczyzny w czapce kolejarskiej pozbawionej 

dystynkcji, miała pójść pierwotnym szlakiem marszu oddziału w kierunku wschodnim ku przejściu 

granicznemu w rejonie m. Użok oraz postara się związać walką patrol czeski. Po kilku godzinach od 

rozstania, Anna Kosakiewicz, mimo skrajnego wyczerpania usłyszała serię wybuchów granatów. 

Wieczorem 25 listopada doszło do sporu pomiędzy członkami grupy pod dowództwem sierż. 

Zalewskiego. Wycieńczona kolejnym dniem marszu oraz nieposiadająca odpowiedniego ubioru A. 

Kossakiewicz istotnie spowalniała tempo marszu. Wobec tego i przekonania o trwającej obławie sił 

czeskich, „sierżant” zarządził, aby pozostawić eskortowaną kobietę, jako obywatelkę czechosłowacką, 

której nie grozi wszak śmiertelne niebezpieczeństwo, w najbliższej osadzie ludzkiej a samemu udać się 

w stronę granicy polskiej. Zdecydowany protest wobec takiego pomysłu wyraził młody chłopak w 

okularach. Po krótkiej szarpaninie, „sierżant” oraz młody chłopak z wąsem udali się w dalszą drogę ku 

granicy polskiej, pozostawiając samotnie A. Kossakiewicz z okularnikiem i „Szczepkiem”, jak od razu 

po odejściu „sierżanta” przedstawił się trzeci z młodych. Ponury okularnik przekazał A. Kossakiewicz 

swoją brezentową kurtkę, samemu pozostając w swetrze i marynarce. „Chociaż tyle dobrego mogę tu 

zrobić” wymamrotał zawstydzony i strapiony. Zanim jeszcze A. Kossakiewicz zdążyła założyć kurtkę, 

zażenowany poprosił, aby jeszcze na chwilę mu ją dała i wyjął z kieszeni zwinięty w loczek kawałek 

sznura i schował go starannie do pugilaresu (z wizerunkiem lwa) w wewnętrznej kieszeni marynarki. 

Wyruszyli w drogę. Gdy nad ranem 27 listopada 1938 r. mijali m. Bystre tuż w pobliżu granicy, nagle 

zaskoczył ich ochotniczy patrol czeski. Byli to dwaj wiejscy chłopcy. Jeden mierzył do nich z 

myśliwskiego sztucera, drugi ze starego karabinu Mannlichera z czasów Wielkiej Wojny. Chcieli 

zatrzymać ich i oddać w ręce żandarmerii. „Szczepko” rzucił się na tego ze sztucerem. Strzelba wypaliła. 

Wykorzystując zamieszanie okularnik wystrzelił w tamtym kierunku. „Szczepko” i czeski chłopiec 

padli niemal równocześnie. Chłopiec z Mannilcherem, drżący ze strachu, siłował się z jak zacinającym 
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się magazynkiem karabinu. Tak samo zaciął się karabin okularnika. Gdy Czech zamierzał się już, aby 

wymierzyć Polakowi cios kolbą, karabin okularnika wypalił. Polak chwilę stał jak wryty, wciąż 

trzymając broń gotową do strzału. Sprawdził czy Wajda na pewno nie żyje. Po chwili w akcie ostatniego 

wysiłku pobiegli z A. Kossakiewicz ku ścianie lasu, która była polską granicą. 

Po przybyciu do kraju A. Kossakiewicz została poinstruowana przez oficera z Oddziału II Sztabu 

Głównego, iż wszelkie okoliczności związane z jej służbą w Niemczech a także procedura jej przerzutu 

do kraju przez oddział bojowy uczestniczący w operacji „Łom” muszą pozostać tajne. Ma zakaz 

utrzymywania jakichkolwiek relacji z osobami z oddziału „Zbigniew”. Zostanie tymczasowo 

zakwaterowana we Lwowie w celu przeprowadzenia odprawy i koniecznych przesłuchań. Miała się 

posługiwać tożsamością obywatelki W.M. Gdańska oraz zachować ustalone zasady komunikacji oraz 

konspiracji. Oficerem prowadzącym będzie mjr. Władysław Nowożenny.  

Oresteja 

Rankiem 23 listopada 1938 r. wyczerpanie kilkudniową podróżą w trudnych górskich, warunkach Orest 

Mesnyk poprosił swojego ojca Jewhena, aby chwilę odpoczęli. Do najbliższego okręgu Siczy Karpackiej 

– nacjonalistycznej organizacji zbrojnej tworzonej w ramach ukraińskiej autonomii w Czechosłowacji 

(Ukrainy Karpackiej) w m. Velke Berezne, do którego zmierzali zostało im jeszcze dosłownie kilkanaście 

kilometrów, ale po całonocnym marszu, niespełna osiemnastoletniemu chłopcu doskwierało 

zmęczenie. Także Jewhen Mesnyk oraz jego niegdysiejszy towarzysz broni z armii atamana Petlury – 

Dmytro Hrycak byli wycieńczeni. Jewhen Mesnyk, wyrzucony z Uniwersytetu Jana Kazimierza w maju 

1919 r. profesor greki i kultury antycznej, był do niedawna orędownikiem współpracy polsko-

ukraińskiej oraz prominentnym działaczem UNDO – legalnej ukraińskiej partii w II RP, której 

członkowie zasiadali w Sejmie oraz uczestniczyli w tzw. polityce normalizacji. Niemniej jednak kolejne 

rozczarowania oraz nalegania Oresta doprowadziły go do zmiany jego poglądów. Ciągły brak realizacji 

przez władze polskiego powziętego jeszcze w 1922 r. zobowiązania do uznania szerokiej autonomii w 

rejonie województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, obejmującej m.in. zakaz 

polskiej kolonizacji, utworzenie uniwersytetu ukraińskiego czy umożliwienie posługiwania się 

językiem ukraińskim w sprawach urzędowych, kolejne akcje pacyfikacyjne, brak amnestii dla działaczy 

ukraińskich oraz w szczególności niedawna brutalna akcja polonizacyjna-rewindykacyjna, której 

efektem było zniszczenie ponad 100 cerkwi przelały czarę goryczy. Wobec tego Mesnyk powziął 

decyzję, aby nielegalnie przekroczyć granicę polsko-czechosłowacką i dopomóc w budowie Ukrainy 

Karpackiej, która może stać się zalążkiem niepodległego państwa ukraińskiego. Teraz po kilku dniach 

forsownego marszu, przystał na propozycję syna. Polecił mu rozejrzeć się po okolicy w celu jej zbadania 

i być może uzyskania jakiego pożywienia od mieszkających w pobliżu ruskich chłopów. Sam wraz z 

Hrycakiem postanowili rozpalić małe ognisko, które nie zdradzi ich obecności. Gdy Orest Mesnyk 

wracał z bochenkiem chleba i bańką mleka, którą podarowali mu pracujący w pobliżu ruscy drwale, 

spostrzegł, że jego ojciec i Hrycak otoczeni przez sześciu uzbrojonych ludzi klęczą ze związanymi 

rękami. Mężczyźni w cywilnych ubraniach rozmawiali ze sobą po polsku raz po raz rzucając jakieś 

pytanie w stronę Jewhena i Hrycaka. Jeden przeglądał ich ekwipunek, lustrując uważnie posiadane 

dokumenty. Wtem jeden z mężczyzn, wyglądający na przywódcę kopnął Jewhena w twarz i wrzasnął 

„przechodzące bojówki ukraińskie niszczyć, rozkaz jest rozkaz”. Przystąpił do niego niewiele starszy 

od Oresta chłopak w okularach i powiedział, że broni mieli użyć tylko „w zetknięciu z nieprzyjacielem” 

oraz w celu zachowania konspiracji trzeba unikać zbędnych akcji, mogących ujawnić obecność 

oddziału. Okularnika odepchnął jego rówieśnik z dziewiczym wąsem i warknął „sznur to nie broń” a 

ta czerń to awangarda bazy niemiecko-ukraińskiej”. Uderzył kolbą w brzuch Hrycaka – „to są bandyci 

i mordercy o czarnych podniebieniach – co było z Pierackim i Hołówką?”. Zwrócił się do najstarszego, 

siwiejącego mężczyzny – „jak orlęta ginęły?”. On na to – „oni nie mieliby wątpliwości”. Ojciec Oresta 

zwrócił się rozjemczo po polsku do dowódcy. Dowódca przerwał wrzaskiem: „Panie sierżancie! Dla 

ciebie panie sierżancie”. „Żadnego szacunku dla Wojska Polskiego” dodał dotychczas milczący 

mężczyzna z zajęczą wargą i pchnął Jewhena w plecy, tak że ten upadł twarzą na ziemię. Chłopak z 

wąsem zaczął wiązać pętlę na szyi Hrycaka. Odepchnął próbującego go powstrzymać okularnika – „to 
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jest wojna a nie marsz szlakiem Kadrówki”. Dowódca i ten z zajęczą wargą parsknęli śmiechem. Ten 

drugi wrzasnął „strzelec Pisz – rozkaz wykonać! Wajda bolszewiku, udowodnij miłość ojczyzny”. 

„Rozkaz wykonać, wszyscy” powtórzył dowódca spokojnie. Po chwili odrętwiały z przerażenia Orest 

patrzył na dyndającego na zaimprowizowanej szubienicy ojca i Hrycaka. Nie myślał wtedy dlaczego 

ojciec kazał zostawić mu swój karabin gdy wyruszał na swój zwiad. I tak nie byłby w stanie nic zrobić. 

Drżący, sparaliżowany nie mógł wykonać nawet najmniejszego ruchu. Zbrojni mężczyźni wypalili 

papierosy. Po chwili dowódca przeciął sznur. „Wojna jest wojna” powiedział ten siwiejący, kładąc rękę 

na ramieniu okularnika. „Wątpliwości to przywilej panien na wydaniu” dodał młody z wąsem. I zaczął 

odcinać równe kawałki ze sznura, na którym przed chwilą wisieli Ukraińcy. „Na szczęście?” spytał 

rozbawiony Wajda - bolszewik. „Na pamiątkę pierwszych bojów” – odparł młody z wąsem wręczając 

każdemu z mężczyzn po kawałku. Okularnik kiwnął głową, skręcił sznur w loczek i schował powoli 

do kieszeni kurtki. Dowódca chowając sznur do chlebaka dodał – „jaka służba, taki order – 

Zbigniewowi ani słowa”. 

Orest tkwił sparaliżowany w swej kryjówce jeszcze kilka godzin. Patrzył jak mężczyźni odeszli ze 

zwłokami jego ojca i Hrycaka. Po zmierzchu, słaniając się na nogach, wśród wirujących obojętnie w 

karpackich przełęczach płatków śniegu, rozpoczął powrót do ojczyzny - Polski.  

Tydzień później spotkał się w swym rodzinnym Lwowie z kilka lat starszym kuzynem, bojowcem 

OUN, Pylypem Orlykiem ps. „Pylades”. Opowiedział mu przebieg wydarzeń i poprosił o pomoc w 

dokonaniu zemsty. „Pylades” był ulubieńcem Oresta. To on od dawna kształtował poglądy polityczne 

chłopca. Wizja bohaterskiej walki o niepodległość była bardziej atrakcyjna od ojcowskich 

biurokratycznych wysiłków, które obliczone na choćby najmniejszą korzyść – i tak spalały się na 

panewce. „Pylades” obiecał pomoc i zaopiekował się osieroconym Orestem. Rankiem 1 lutego 1939 r. 

przekazał mu listę adresów członków polskiego oddziału dywersyjnego, który był aktywny na 

obszarze Małe Berezyne - Velke Berezyne – Ubla na Rusi Zakarpackiej w czasie zabójstwa Jewhena 

Mesnyka i Dmytra Hrycaka. „Pylades” nie chciał zdradzić skąd ją uzyskał – wspomniał tylko o źródłach 

OUN. Osiem nazwisk (bez imion) było jednak na niej spisane łacinką a adresy cyrylicą. Dwa nazwiska 

były przekreślone, jedno pozostawione ze znakiem zapytania. Orest Mesnyk mógł przystąpić do 

zemsty. 

Polak – Węgier dwa bratanki 

Gdy sierż. Zalewski dostrzegł, że ochotnik M. Bolesławski nie jest ani walczyć, ani uciekać postanowił, 

że jedyną szansą na powodzenie jest rozdzielenie. On sam może zdołać uciec, ponieważ do od granicy 

polskiej dzieliła ich niewielka odległość a w dodatku teren był zalesiony, co ułatwi mu zgubienie 

ewentualnego pościgu. Z drugiej strony czeski patrol rzuci się za nim w pogoń, co pozwoli 

Bolesławskiemu niepostrzeżenie wrócić do kraju. Zostawił ochotnikowi tabliczkę czekolady i dwu 

słowach objaśnił plan działania. Zalewski nie spodziewał się jednak, że nieopodal jest drugi, 

czteroosobowy patrol czeski, który został zaalarmowany jego strzałem. Został ujęty i zaprowadzony do 

strażnicy granicznej. Przez następne dni był poddany brutalnemu przesłuchaniu w celu uzyskania 

informacji o polskiej operacji „Łom” i zmuszenia Zalewskiego do wydania oficjalnego oświadczenia w 

prasie na temat udziału w niej Wojska Polskiego. Podczas kolejnych sesji tortur, w ramach których 

miażdżono mu palce u rąk i nóg, wydał nazwiska uczestników oddziału, okres i obszar, gdzie miał 

operować. Po upływie wstępnego etapu postępowania, postanowiono przetransportować „polskiego 

terrorystę” do więzienia w głąb kraju. W nocy z 3 na 4 stycznia 1939 r. w pobliżu m. Perecin transport 

więzienny, w ramach którego eskortowano Zalewskiego, uległ zasadzce węgierskich dywersantów z 

organizacji paramilitarnej R o n g y o s  G á r d a  (tzw. gwardia oberwańców). W rezultacie uwolniono 

Zalewskiego i wraz z przechwyconą dokumentacją został on przetransportowany do Mukaczewa 

(anektowanego przez Węgry na mocy niedawnego traktatu wiedeńskiego). Po rozmowach z oficerami 

węgierskiego wywiadu, Zalewskiego poddano, w porozumieniu z konsulatem polskim, 

rekonwalescencji. Jednocześnie uzyskane podczas napadu na transport więzienny dokumenty, 

zawierające m.in. zeznania Zalewskiego, uzupełnione o jego uwagi dotyczące metod działania 
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żandarmerii czeskiej, sztab węgierski przekazał Abwehrze (wywiadowi niemieckiemu) – w ramach 

odwdzięczenia za udzielone przez III Rzeszę wsparcie dyplomatyczne w sprawie aneksji ziem 

czechosłowackich.  

Protagoniści  
Co do zasady w ramach scenariusza przewidziany jest udział 2 BG: femme fatale o wielu obliczach i 

tożsamościach – Laury von dem Bach Ahl, oraz pozbawionego złudzeń komisarza Służby Śledczej 

Policji Państwowej Onufrego Bogartowicza. Niemniej jednak możliwe jest także dodanie trzeciego BG, 

pomocnika Bogartowicza, policmajstra Antka Króla. Gracz, któremu przyjdzie wcielić się w tę ostatnią 

postać, powinien zostać uprzedzony o swojej nieco subsydiarnej, drugoplanowej roli oraz 

ograniczonym zasobie atutów fabularnych. 

Opis protagonistów składa się ze zwięzłej charakterystyki, rekwizytów i celu. Ten ostatni fragment z 

zamierzenia jest bardzo skrótowy, ponieważ powinien on stanowić dla BG wyłącznie niewiążącą 

wskazówkę, źródło inspiracji w zakresie realizacji roli danej postaci w ramach fabuły. Nie jest to 

obligatoryjny „cel”, do którego ma zmierzać BG. Dodatkowo femme fatale i Bogartowicz, dysponują 

swoimi mieszkaniami, których opis zawarty jest w rozdziale Zaułki Wielkiego Lwowa. 

W ramach opisu protagonistów zawarty  jest również Prolog. Po jego (ponownym) odczytaniu przez 

BG, Bogartowicz (z Królem) rozpoczynają bieg scenariusza. 

Część charakterystyki femme fatale pokrywa się ze nieco zmodyfikowanymi  fragmentami 

wprowadzenia do fabuły w celu przekazania BG odpowiedniego zakresu informacji fabularnych. 

Laura von dem Bach Ahl 

Charakterystyka 

Femme fatale. Kobieta o wielu obliczach i 

tożsamościach. Piękna, uwodzicielska, 

elegancka i niebezpieczna. Zawsze ma 

przy sobie małe lusterko, aby sprawdzić 

kim właśnie jest i czy ktoś nie idzie jej 

śladem. 

Urodziła się jako Elżbieta Perska – sierota 

niewiadomego pochodzenia, zapewne 

mieszanka polsko-semicka. W wieku 4 lat, 

w 1910 r. została adoptowana przez 

bezdzietnego, podstarzałego ora 

poczciwego gdańskiego kupca – Lothara 

von dem Bach Ahl i przemianowana na 

Laurę von dem Bach Ahl. Poszła do 

solidnej gdańskiej szkoły i jako zdolne 

dziecko w zaledwie kilka miesięcy mówiła po niemiecku bez choćby nuty słowiańskiego akcentu. 

Wzrastała w obcym środowisku idealni się do niego przystosowując. Niestety sielanka skończyła się po 

zaledwie kilkunastu latach. Wskutek rzekomego niedopełnienia przez Lothara formalności związanych 

z adopcją oraz wojennej zawieruchy, po jego śmierci, Laurze zagroziło widmo nędzy. Z pomocą 19-o 

letniej Laurze przyszedł jednak, wskutek jej intensywnych wysiłków, kolejny starszy mężczyzna – graf 

Friedrich von Üxküll, osiedlony w Gdańsku, pomorski arystokrata o rozbudowanym drzewie 

genealogicznym oraz funduszach. Oczarowany Laurą pojął ją za żonę oraz spełniał jej wszelkie 

zachcianki – włącznie ze sfinansowaniem studiów z dziedziny historii sztuki na najlepszych 

niemieckich uniwersytetach. Laura dobrze się bawiła kosztem starego von Üxküll. Jego arystokratyczne 

nazwisko otwierało drzwi do wielu salonów – nie tylko w Gdańsku czy Prusach, ale nawet Berlinie. 
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Laura zaznała wielkiego świata oraz poznała crème de la crème weimarskiej socjety – stając się przy 

okazji powszechnie lubianą „panią von Üxküll, której się nie odmawia”. Swoistym chichotem losu była 

jej znaczna popularność wśród przedstawicieli kręgów wojskowych, starych pruskich oficerów, 

dawnych gwardzistów cesarza Wilhelma, ale także nowych – np. myśliwskiego asa Göringa, 

politycznego watażki, który ledwo wrócił z wygnania a teraz buduje swą pozycję w wraz z nazistami. 

Laura imponowała im swoją nieskazitelną germańskością. 

Śmierć von Üxkülla nie była dla Laury szczególnie bolesnym doświadczeniem. Niestety, chcąc 

utrzymać dotychczasowy styl życia, gdzie jeden wieczór spędzała w Berlinie, drugi w Paryżu a trzeci 

w Rymie, szybko trwoniła pokaźny majątek, który po nim odziedziczyła.  

Gdy europejskie stolice musiała już zmienić na W.M. Gdańsk, przechadzając się po jednej z galerii, 

natknęła się na zagadkowego jegomościa ewidentnie semickiej proweniencji. Koneser sztuki - jak się 

przedstawił – Mendel Warski, dostrzegłszy jej „atencję dla piękna”, zaproponował jej współpracę. Jak 

rozumiało się samo przez się, jego możliwości swobodnej działalności gospodarczej w Niemczech 

stawały się coraz bardziej ograniczone. „Nieodpowiedni cień nosa etc.”. Potrzebowałby  

przedstawiciela handlowego, który umożliwiałby wrażliwym na „wytwory ludzkiego geniuszu” 

Niemcom obcowanie ze sztuką. Propozycja była wielce intratna i Laura na nią przystała. Dzięki 

współpracy mogła, a nawet musiała, powrócić do swojego życia pełnego wojaży, oczarowywać salony 

Europy a przede wszystkim Niemiec. Göring stał się jej stałym kontrahentem oraz przewodnikiem 

wśród nowych, nazistowskich elit Berlina. „Wdowa po von Üxküllu” stała się zresztą ich wiodącą 

gwiazdą i ucieleśnieniem potrzeby powrotu Gdańska, Prus i Pomorza do Rzeszy. Poznała szefa SS 

Himmlera, który również za jej pośrednictwem, nieświadomie zaczął zaopatrywać się u Warskiego. 

Zresztą ten ostatni wraz ze wzrostem potęgi nazistów, coraz mocniej akcentował swe przywiązanie do 

żydowskiej tożsamości i wiary. 

Imponująca kariera stanęła na ostrzu noża w maju 1935 r.. Podczas rutynowej kontroli na polskim 

przejściu granicznym, gdy zmierzała do Niemiec z obrazem „Noc” Axentowicza, którego nabywca 

zobowiązał się już zapłacić 3000 reichsmarek, została nagle zatrzymana. Polski wywiad już od dawna 

ją obserwował jako osobę często przekraczającą polsko-niemiecką granicę. Dwóch ponurych oficerów 

z Oddziału II przedstawiło jej ofertę nie do odrzucenia. Albo pójdzie na współpracę i wykorzysta swe 

znajomości w Rzeszy do szpiegowania dla Polski, albo zostanie oskarżona o udział w zorganizowanej 

grupie przestępczej, wielokrotne nielegalne przekraczanie granicy oraz kradzież i szmuglowanie 

kilkudziesięciu dzieł sztuki. Laura nie miała wyboru. „Noc” Axentowicza została  oficerami „Dwójki” 

a ona wyruszyła w kolejną podróż do Niemiec. 

Po raz kolejny musiała przystosować się do nowej sytuacji, przybrać nową tożsamość i nauczyć się 

kroczyć w cieniu tajnych służb. Dzięki wyrobionym znajomościom szybko zaczęła przesyłać do 

Warszawy cenne informacje z tajnych, berlińskich kancelarii. A to był dopiero początek jej błyskotliwej 

służby. Dzięki wybitnej intuicji, urokowi osobistemu i powszechnej legendy związanej z nazwiskiem 

von Üxküll, którą umiejętnie podtrzymywała, pozycja Laury rosła. Na początku 1938 r. Himmler 

przedstawił jej idealnego kandydata na aryjskiego narzeczonego: wschodzącą gwiazdę SS - 

Obersturmbannführera SD dr Thomasa Hausera. Ten wzorowy nazista w krótkim czasie stał się 

„szpiegiem” Himmlera w niemieckim ministerstwie spraw zagranicznych. Ribbentrop, w zamian za 

przekazanie mu przez szefa SS, zamku protestującego wobec Anschlussu austriackiego arystokraty von 

Remnitza (zesłanego przez SS do Dachau), zatrudnił ambitnego doktora prawa międzynarodowego 

Hausera jako radcę w swym gabinecie. Tym samym Laura uzyskała idealne, naiwnie zakochane, źródło 

informacji – w sercu niemieckiego MSZ i SS. 

Rankiem 31 września 1938 r. po podpisaniu układu monachijskiego najważniejsi członkowie 

niemieckiej delegacji spotkali się z Führerem w jego Orlim Gnieździe – alpejskim zamku w Berghofie. 

Nie spodziewano się, że notatki dotyczące tajnych ustaleń ws. planów Globallösung (jak to określił 

Hauser) – ogólnego rozwiązania problemów Europy Środkowej, Laura w niezmąconej ciszy alpejskiej 

nocy, utrwali na mikrofilmie, który dotrze do Warszawy. Hitler i architekci niemieckiej polityki 
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zagranicznej, zachęceni bierną postawą Francji i Anglii wobec aneksji Kraju Sudetów, planowali pójść 

krok dalej – zająć całą Czechosłowację oraz region Kłajpedy. Skoro Francja i Anglia nie wystąpiły 

zbrojnie w obronie Sudetenlandu (na co Niemcy się szykowali), z resztą Czechosłowacji i Kłajpedą nie 

będzie inaczej. Ten etap Globallösung pozwoli uzyskać strategiczną pozycję na Bałtyku i Basenu 

Karpackiego oraz okrążyć Polskę. Stąd wysłany tuż przed północą do Warszawy szyfrogram Laury: 

„Odjechał pociąg z Monachium do Kłajpedy. Pilna przesyłka do odbioru. Przesiadka w Breslau”. 

Okazją do przekazania pierwszej partii materiałów dotyczących Globallösung miała być wizyta 

naukowa Laury w Breslau. Jako specjalistka w dziedzinie sztuki często podróżowała ona (niekiedy w 

towarzystwie narzeczonego) w celu badania śladów niemieckiego dziedzictwa w ramach 

Stowarzyszenia Badawczo-Dydaktycznego Dziedzictwo Przodków – Ahnenerbe. Hauser był dumny, 

że Laura jest wiodącym członkiem tej prestiżowej, afiliowanej przy SS instytucji naukowej, której 

przewodniczy sam Himmler. Himmler nie mógł doczekać się ślubu tej idealnej nazistowskiej pary 

(może nawet użyczy na tę okazję zamek SS w Wewelsburgu). Przekazanie mikrofilmu polskiemu 

wywiadowi odbyło się wedle ustalonych procedur. Kolejne partie Laura przekazała podczas swych 

wizyt w Swinemünde i Gdańsku. 

Kilkanaście dni później, 11 XI 1938 r., gdy nieporadnie maskujący rozpierającą go dumę udawanym 

rozczarowaniem Hauser oznajmił Laurze, iż będą musieli odłożyć swoje wakacje we Włoszech, 

ponieważ wobec napiętej sytuacji międzynarodowej, szef SD - Heydrich w trybie pilnym zakazał mu 

opuszczania terytorium Rzeszy i umówił go na spotkanie z Hauptsturmführerem Walterem 

Schellenbergiem, szefem wywiadu i kontrwywiadu SD w celu omówienia i wyjaśnienia kilku kwestii 

związanych ze stanowiskiem SS (a szczególnie SD) wobec planów Ribbentropa, Laura zrozumiała, że 

niemieckie służby wpadły na trop przecieku. Podjęła natychmiastową próbę kontaktu z polskim 

wywiadem i zażądała uruchomienia procedury ucieczki z terytorium wroga. Po kilku dniach została 

poinformowana, że aby nie budzić podejrzeń, powinna się ona udać pod przykrywką wizyty badawczej 

w ramach Ahnenerbe do niedawno anektowanego Sudetenlandu. Stamtąd, wykorzystując polityczną 

zawieruchę w Czechosłowacji, przy pomocy oficera wywiadu na etacie poselstwa RP w Pradze zostanie 

przetransportowana na teren Rusi Zakarpackiej, gdzie przechwyci ją polski oddział dywersyjny, z 

którym wróci do Polski. Dzięki temu nie tylko uniknie podejrzeń związanych z nagłą próbą 

opuszczenia Niemiec, ale także nie pozostanie po niej żaden trop (np. w dokumentacji związanej z 

przekraczaniem granicy), który mógłby zasugerować pościgowi kierunek jej podróży. 

Nie zwlekając zaczęła przygotowania do podróży, podczas gdy rozentuzjazmowany Hauser 

sporządzał obszerny wykaz dokumentów, które przekazał Himmlerowi w związku ze swą służbą u 

Ribbentropa oraz sprawozdanie dotyczące głównych wniosków na temat roli SS w polityce 

zagranicznej Rzeszy w najbliższym okresie, o których doręczenie jeszcze przed ich spotkaniem poprosił 

go Schellenberg. Wieczorem z 16 na 17 listopada 1938 r. Laura wyruszyła do Sudetelandu, aby zgodnie 

z doktryną kultu przodków i ciągłości duchowej narodu niemieckiego zbadać zamek w Egerze (Chebie) 

zbudowany w 1180 r. przez Świętego Cesarza Rzymskiego i wodza III krucjaty Fryderyka I Barbarossę.  

Na miejscu została przyjęta przez delegację SS, która oprowadziła ją po zamku i przekazała odnalezione 

dokumenty historyczne na jego temat. Laura oznajmiła, że pragnie się z nimi zapoznać, wróciła do 

hotelu i poprosiła, aby jej nie przeszkadzać. W późnych godzinach nocnych wymknęła się z hotelu. 

Szoferem jednej z stojących pod hotelem taksówek ustalonym uprzednio numerze rejestracyjnym był 

oficer polskiego wywiadu oddelegowany z poselstwa RP w Pradze. Przekazał on Laurze pieniądze, 

mapę, dwa komplety dokumentów legalizujących pobyt w Czechosłowacji (jugosłowiańskie na 

nazwisko Anna Kosakević, oraz gdańskie na nazwisko Anna Kossakiewicz), sugerując, aby gdański 

pozostawić już na okres po przekroczeniu granicy polskiej. Jednocześnie przedstawił dalsze instrukcje 

podróży. Zostanie przewieziona do Pragi, skąd uda się pociągiem do Brna i dalej do Koszyc. Stamtąd 

musi dotrzeć, już na własną rękę w rejon góry Jawornik, gdzie rankiem 23 1938 r. będzie jej oczekiwał 

por. „Zbigniew” – dowódca polskiego oddziału dywersyjnego w ramach operacji „Łom” na Rusi 

Zakarpackiej, który będzie ją eskortował do granicy polskiej. W Czechosłowacji miała przedstawiać się 
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jako jugosłowiańska dziennikarka opisująca gwałt zadany przez sygnatariuszy układu monachijskiego 

na bratnim narodzie czeskim. Wobec ludzi „Zbigniewa” miała pozostać terroryzowaną przez Czechów 

polską działaczką na Rusi Zakarpackiej.  

Po wyczerpującej podróży, której ostatni etap niemal w całości odbyła pieszo, dotarła wieczorem 23 

1938 r. na szczyt Jawornika. Na szczęście polski oficer na nią czekał. Bez zwłoki zaprowadził jej o 

znajdującej się w odległości kilku kilometrów chaty, w której znajdowało się siedmiu zbrojnych 

mężczyzn w cywilnych strojach. Wobec przewagi wroga, którą zdiagnozował podczas rzekomo 

przeprowadzonego zwiadu, „Zbigniew” zarządził odejście od pierwotnych planów oraz 

natychmiastowy powrót do Polski wraz z polską działaczkę prześladowaną przez Czechów. Tuż przed 

świtem 25 listopada, w rejonie pomiędzy m. Kostrina i m. Stavne, idący w ariergardzie mężczyzna, do 

którego „Zbigniew” zwracał się per „starszy saperze” zauważył pościg patrolu czeskiego. Dowódca 

zarządził o podziale oddziału na dwie grupy. Pierwsza grupa pod dowództwem „sierżanta”, składająca 

się z trzech młodych mężczyzn oraz Anny Kossakiewicz miała pójść kierunku północnym, aby 

przekroczyć granicę polską w rejon m. Bystre – m. Sianki. Druga pod dowództwem „Zbigniewa” 

składająca się ze starszego sapera oraz siwiejącego mężczyzny w czapce kolejarskiej pozbawionej 

dystynkcji, miała pójść pierwotnym szlakiem marszu oddziału w kierunku wschodnim ku przejściu 

granicznemu w rejonie m. Użok oraz postara się związać walką patrol czeski. Po kilku godzinach od 

rozstania, Anna Kosakiewicz, mimo skrajnego wyczerpania usłyszała w oddali serię wybuchów 

granatów. Wieczorem 25 listopada doszło do sporu pomiędzy członkami grupy pod dowództwem 

sierż. Zalewskiego. Wycieńczona kolejnym dniem marszu oraz nieposiadająca odpowiedniego ubioru 

A. Kossakiewicz istotnie spowalniała tempo marszu. Wobec tego i przekonania o trwającej obławie sił 

czeskich, „sierżant” zarządził, aby pozostawić eskortowaną kobietę, jako obywatelkę czechosłowacką, 

której nie grozi wszak śmiertelne niebezpieczeństwo, w najbliższej osadzie ludzkiej a samemu udać się 

w stronę granicy polskiej. Zdecydowany protest wobec takiego pomysłu wyraził młody chłopak w 

okularach. Po krótkiej szarpaninie, „sierżant” oraz młody chłopak z wąsem udali się w dalszą drogę ku 

granicy polskiej, pozostawiając samotnie A. Kossakiewicz z okularnikiem i „Szczepkiem”, jak od razu 

po odejściu „sierżanta” przedstawił się trzeci z młodych. Ponury okularnik przekazał A. Kossakiewicz 

swoją brezentową kurtkę, samemu pozostając w swetrze i marynarce. „Chociaż tyle dobrego mogę tu 

zrobić” wymamrotał zawstydzony i strapiony. Zanim jeszcze A. Kossakiewicz zdążyła założyć kurtkę, 

zażenowany poprosił, aby jeszcze na chwilę mu ją dała i wyjął z kieszeni zwinięty w loczek kawałek 

sznura i schował go starannie do pugilaresu (z wizerunkiem lwa) w wewnętrznej kieszeni marynarki. 

Wyruszyli w drogę. Gdy nad ranem 27 listopada 1938 r. mijali m. Bystre tuż w pobliżu granicy, nagle 

zaskoczył ich ochotniczy patrol czeski. Byli to dwaj wiejscy chłopcy. Jeden mierzył do nich z 

myśliwskiego sztucera, drugi ze starego karabinu Mannlichera z czasów Wielkiej Wojny. Chcieli 

zatrzymać ich i oddać w ręce żandarmerii. „Szczepko” rzucił się na tego ze sztucerem. Strzelba wypaliła. 

Wykorzystując zamieszanie okularnik wystrzelił w tamtym kierunku. „Szczepko” i czeski chłopiec 

padli niemal równocześnie. Chłopiec z Mannilcherem, drżący ze strachu, siłował się z jak zacinającym 

się magazynkiem karabinu. Tak samo zaciął się karabin okularnika. Gdy Czech zamierzał się już, aby 

wymierzyć Polakowi cios kolbą, karabin okularnika wypalił. Polak chwilę stał jak wryty, wciąż 

trzymając broń gotową do strzału. Sprawdził czy Szczepko na pewno nie żyje. Po chwili w akcie 

ostatniego wysiłku pobiegli z A. Kossakiewicz ku ścianie lasu, która była polską granicą. 

Po przybyciu do kraju A. Kossakiewicz została poinstruowana przez oficera z Oddziału II Sztabu 

Głównego, iż wszelkie okoliczności związane z jej służbą w Niemczech a także procedura jej przerzutu 

do kraju przez oddział bojowy uczestniczący w operacji „Łom” muszą pozostać tajne. Ma zakaz 

utrzymywania jakichkolwiek relacji z osobami z oddziału „Zbigniew”. Zostanie tymczasowo 

zakwaterowana we Lwowie w celu przeprowadzenia odprawy i koniecznych przesłuchań. Miała się 

posługiwać tożsamością obywatelki W.M. Gdańska. Oficerem prowadzącym jest mjr Władysław 

Nowożenny ps. „Nowy”, który przedstawił ustalone zasady komunikacji oraz konspiracji: 

1. Jakiekolwiek kontakty z członkami Oddziału „Zbigniew” – zakazane. 
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2. Wszelkie, choćby najdrobniejsze szczegóły związane z procedurą przerzutu do kraju a w 

szczególności operacją „Łom” pozostają, pod karą równą zdradzie stanu, objęte ścisłą 

tajemnicą. 

3. Dwójka –  moneta dwuzłotowa z wizerunkiem Marszałka – ostrzeżenie. 

4. Hasło „Nowego”: „Dzień dobry, małżonek w domu?”, odzew A. Kossakiewicz „właśnie 

wyszedł” (oznacza sytuację bezpieczną, brak postronnych), „tak, zapraszam” (zagrożenie, 

obecność postronnych). Gdyby Kossakiewicz chciała się skontaktować z „Nowym” powinna 

zadzwonić do DOK nr VI i powiedzieć „mąż właśnie wyszedł”. 

Prolog 

Odprawa przeprowadzana przez „Nowego” Nowożennego jest bardziej wyczerpująca niż służba w 

Berlinie. Codziennie od ponad 2 miesięcy przesłuchuje Cię po kilka – kilkanaście godzin. Wypytuje o 

najdrobniejsze szczegóły. Szuka nieścisłości. Ciągle wraca do tych samych pytań. Jest bardzo 

podejrzliwy. Traktuje Cię jak niekompetentną uzurpatorkę, która mitologizuje swoją rolę a 

jednocześnie marnowała środki z funduszu operacyjnego na „bankiety i brydża”. Ponadto kazał Ci 

sporządzić pisemne sprawozdanie. Masz tego dość. Nie możesz już doczekać się, aby po raz kolejny 

zniknąć i na pokładzie SS „Pułaski” popłynąć z Gdyni do Buenos Aires, zostawiając całą tę ponurą i 

smętną przeszłość za sobą. W razie problemów masz jeszcze przy sobie trochę pieniędzy i przede 

wszystkim kilka ważnych dokumentów – „polisę”, dzięki której można będzie podjąć jakąś grę z 

„Nowym”. Chodzi szczególnie o ostatnią część mikrofilmu. Póki co „Nowy” żyje w przekonaniu, że ją 

zagubiłaś. 

„Nowy” dopiero co wyszedł. Mimo środka nocy a właściwie już wczesnego poranka, byłaś na tyle 

rozbudzona, że nie mogłaś zasnąć, więc postanowiłaś kontynuować spisywanie tej nieszczęsnej epopei 

o Laurze von Üxküll, ulubienicy berlińskich salonów, wzorowej SS-damie, której ci wszyscy wyznawcy 

Führera nie powinni byli tak łatwo zaufać i powierzać swe tajemnice. Po jakimś czasie dopada Cię 

jednak zmęczenie i w mieszkaniu przy Domagaliczów 6/4 milknie równy terkot maszyny do pisania. 

Za oknem powoli budzi się kolejny dżdżysty i pochmurny dzień – 29 II 1939 roku. Zapada cisza. Siedząc 

przy biurku, zapadasz się w sen.  

Cel 

Przetrwanie 

Rekwizyty 

kartka z zeznaniami w maszynie do pisania, różne przedmioty w mieszkaniu, polisa: bilet do Buenos-

Aires, ostatnia partia mikrofilmu z podpisem Hausera, dokument z polsko-niemieckiej konferencji ws. 

Kłajpedy, dokumenty Anny Kosakević – obywatelki Jugosławii, jugosłowiańska akredytacja prasowa 

w Czechosłowacji. 

Relacje 

/ 

Konteksty historyczno-fabularne 

Operacja „Łom”, SS/SD a Abwehra, Oddział II Sztabu Głównego, Karpacka Sicz, Układ monachijski, 

Zajęcie okręgu Kłajpedy; 

  

Łom#_Operacja_
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Onufry Bogartowicz 

Charakterystyka 

Jego najwierniejszym i jedynym 

przyjacielem jest „niejaki Baczewski”. 

Lwowiak od pokoleń. Policjant, który 

bardziej ufa własnemu poczuciu 

sprawiedliwości, niż procedurom. „Ilu 

fifaków, buchaczy i innych zbirów złapał 

wam ten Makarewicz?” – cedzi z 

papierosem w ustach, tuż przed 

trzaśnięciem drzwiami, odpowiadając na 

zarzuty zwierzchników na komendzie. 

Pustelnik. O ile nie pracuje, wieczory 

spędza tocząc samotne partie szachów. Talent do tej gry jest chyba jedynym, oprócz zamiłowania do 

ormiańskiego abp. Teodorowicza (niedawno zmarłego „ostatniego prawdziwego Lwowiaka”), śladem 

ormiańskich korzeni. Urodził się w 1901 r. we Lwowie. Jego ojciec był zegarmistrzem, lecz jemu do tego 

fachu brakowało cierpliwości. Trudno ją było zresztą kształtować dorastając w czasie Wielkiej Wojny. 

Jak wszyscy chłopcy z gimnazjalnej ławy, jako ochotnik brał udział w walkach z Ukraińcami o Lwów a 

potem toczył krwawe boje z bolszewikami pod Zadwórzem. Wojskowa dyscyplina i mundur nie były 

jednak dla niego – podobnie jak nużące studia prawnicze, które podjął (lecz nie ukończył) na 

Uniwersytecie Jana Kazimierza. Żyłka awanturnika zaprowadziła go w szeregi służby śledczej Policji 

Państwowej. Niekonwencjonalne metody, szerokie znajomości wśród batiarów i lwowskiego 

półświatka pomogły mu rozwikłać kilka kryminalnych zagadek. Niemniej jednak 

bezkompromisowość, chodzenie swoimi drogami (które często prowadzą do 140 zakazanych dla 

funkcjonariuszy Policji Państwowej lwowskich lokali gastronomicznych) i alergia na wszelkie przejawy 

hierarchii oraz urzędowych rytuałów, często skazują Bogartowicza na niełaskę przełożonych i kary 

dyscyplinarne. Jako człowiek ufający tylko własnemu osądowi, nie zważa na usprawiedliwiające 

korupcję zasługi dla ojczyzny, a także ordery czy gwiazdki i wężyki zdobiące oficerskie epolety 

damskich bokserów czy stręczycieli. Takie podejście rzecz jasna nie czyni z niego faworyta władz… I 

tak złą sytuację pogorszyła jeszcze niedawna sprawa Wandy Skałkowej, przypadkowego przechodnia, 

który został postrzelony podczas demonstracji narodowców na pl. Akademickim. Cóż Skałkowa była 

kobietą, do których (nie tylko obrony) Bogartowicz ma słabość (i z wzajemnością). Pech chciał, że 

wyśledzony przez Bogartowicza, strzelec okazał się synem prominentnego wojewódzkiego sanatora, 

przyjaciela Policji Państwowej, który poza funduszami na dozbrojenie załatwił jej delegacji wyjazd do 

Włoch. 

Pozbawionemu wiary i nadziei Bogartowiczowi zostają tylko przyzwyczajenia i sarkastyczne poczucie 

humoru. Jego powiedzenie „kto się raz przeprowadził, to tak jakby się dwa razy spalił” można odnieść 

zarówno do miejsca zamieszkania, pozostawionych przez ojca zegarów, pracy w policji, szachów a 

także dwu innych pasji – kina oraz opery, szczególnie „Strasznego dworu”, którego premiera, 1 IX 1938 

r. w lwowskim Teatrze Wielkim w reżyserii A. Didura, zrobiła na Bogartowiczu wielkie wrażenie. 

Bogartowicz ma talent do wplątywania się w różne awantury i znajdowania się w niewłaściwym 

miejscu i czasie. Jeżeli ktoś wda się w bójkę, przedziurawi oponę czy zostanie przydzielony do 

rozwiązania beznadziejnej sprawy – będzie to on. Najświeższym dowodem tej zdolności jest plaster na 

policzku – akurat zdarzyło się, że manifestujący narodowcy wybili szybę właśnie w jego mieszkaniu. 

Bogartowicz nie dba zanadto o wygląd, acz – z przyzwyczajenia – stara się codziennie ogolić, uczesać 

(a właściwie zaczesać do tyłu) i zawiązać krawat oraz nie gubić poszetki. Jako komisarz Służby Śledczej, 

za co dziękuje „świętym patronom”, nie musi nosić munduru. Nosi się więc we w miarę nowym 

garniturze, długim trenczu, którego kołnierz może uchronić przed deszczem oraz kapeluszu - fedorze. 
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Zawsze ma przy sobie: rewolwer, zapałki i papierosy a czasem fajkę. 

Prolog 

Domagaliczów 6/4. Kolejny adres na liście, którą znalazłeś przy ciele tego biedaka w Szpitalu 

Ubezpieczalni Społecznej. Musiał się szarpać ze sprawcą i temu lista wypadła z kieszeni. Ostatnia ofiara 

mordercy? Spośród 8 nazwisk: w 3 przypadkach ktoś już tego fanatyka wyręczył, 3 zdążył załatwić 

sam. Został skreślony „Zalevsky”, którego najpewniej „nie ma” oraz właśnie „Kosakevič”, pod którego 

drzwiami stoisz. Układ będzie prosty – przeżyje, jeśli pójdzie na współpracę. Nie musi wiedzieć, że 

będzie przynętą – ważne, abyś Ty się dowiedział, co „Kosakevič” ma do powiedzenia w sprawie i 

pomógł w identyfikacji zabójcy. W tej liście musi być jakaś logika. Nie można zwlekać ani chwili, bo 

morderca chyba się rozochocił i jest w stanie zaatakować w każdej chwili. Niech tam – niech „Kosakevič 

myśli, że zapewnisz mu ochronę w zamian za pomoc. 

Jest parszywy, dżdżysty poranek 29 lutego 1939 roku. Słońce jeszcze nie wstało. Ulice Lwowa są 

opustoszałe. Neony pobłyskują odbijając się w kałużach. Poprawiając plaster (znowu wybijali szyby – 

akurat musieli u Ciebie) na twarzy znaczonej kilkudniowym zarostem, stoisz przed drzwiami przy ul. 

Domagaliczów 6/4. 

Cel 

Obowiązek 

Rekwizyty 

Lista ofiar, czarny Buick Special Coupe  z 1937 r., policyjna odznaka i uprawnienia 

Relacje 

Anna Kossakiewicz 

W KWPP Bogartowicz może dowiedzieć się, że Anna Kossakiewicz to ur. 1.03.1907 r. obywatelka W. 

M. Gdańska, narodowości polskiej. Wyznanie – luteranizm. Termin zameldowania we Lwowie 

5.12.1938 r., wykształcenie wyższe uzyskane w Niemczech, zawód – wolny [do przekazania, gdy BG 

spyta lub MG uzna za stosowne]. 

Helena Zalewska 

W czasie walk polsko-ukraińskich o Lwów ożenił się Heleną Zalewską. Była ona siostrą jego kolegi z 

barykady - Jana Zalewskiego, który uratował Bogartowiczowi życie, odrzucając ukraiński granat jaki 

spadł im pod nogi. Związek rozpadł się po kilkunastu miesiącach. Bogartowicz dnie i noce spędzał w 

pracy, często pił. Poza tym było to raczej zauroczenie młodych ludzi w chwili romantycznego uniesienia 

związanego wojenną sytuacją. Niemniej jednak zarówno Helena (obecnie pracownik Miejskich 

Zakładów Elektrycznych), jak i jej brat (obecnie sierż. z 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa) uważają, 

że Bogartowicz zmarnował kobiecie życie. 

*Policmajster Antek Król 

* Drwi sobie z „odmiany” Antka Króla i jego katolickości oraz prawomyślności – „jeszcze chwila a 

zapisze się do OZN”, „Ty, Król, to tak prawo dosłownie przestrzegasz, jak jakiś rabin Torę”. Lubi go 

prowokować: „kto tam taki grał w Hasmonei na lewym łączniku i zaliczył dwie asysty w derbach z 

Pogonią?” i używać jego pierwotnego imienia „Mordechaj”. 

Konteksty historyczno-fabularne 

OZN, OUN, Oddział II, dodatkowo warto zapoznać BG z odpowiednimi treściami z Lwów noir, Lwów 

saute. 
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*Antek Król 

Charakterystyka 

Urodził się w 1910 r., tuż przed wybuchem wielkiej wojny w 

rodzinie żydowskiego kupca Goldenbauma. Z dzieciństwa 

zapamiętał głównie tragiczne doświadczenie lwowskiego 

pogromu z listopada 1918 r., kiedy to polscy żołnierze i 

sąsiedzi splądrowali jego rodzinne mieszkanie. Dobytek 

kilku pokoleń został niemal zrujnowany, lecz wobec 

nacisków, jego ojciec wycofał jednak akt oskarżenia i 

sprawcom uszło na sucho. Młody Mordechaj grzecznie 

chodził o chederu, objawiał talent do matematyki i zwinnie 

umykał dybiącym na niego polskim i ukraińskich kolegów z 

kamienicy. Jako nastolatek okazało się, że poza rachunkami 

świetnie radził sobie z piłką i został lewym łącznikiem 

największego żydowskiego klubu futbolowego II RP – 

Hasmonei Lwów. Wraz z licznymi podróżami i 

odwiedzaniem kolejnych polskich stadionów, coraz bardziej 

utwierdzał się w przekonaniu, że życie Żyda w Polsce jest 

trudniejsze nawet od przedryblowania całej obrony Cracovii, Wisły, Legii oraz 1. FC Katowice razem 

wziętych. Jednocześnie irytowały go coraz bardziej religijne ograniczenia, które nie pozwalały mu się 

w pełni cieszyć statusem piłkarskiej gwiazdy. 

Czar goryczy została przelana, gdy podczas derbów z Czarnymi Lwów, lokalny rabin nagle wkroczył 

na boisko i przerwał mecz z powodu łamania nakazów religijnych w przeddzień Jom Kippur. Dla 

Mordechaja było to już zbyt wiele. Postanowił zrzucić błękitną koszulkę Hasmonei i przywdziać 

granatowy mundur Policji Państwowej. Już mu żaden męt nie powie „bić Żyda”. 

Został więc policmajstrem. Jako że dość miał już chałatów, koszernej kuchni i przestróg rabina, 

postanowił zostać Antkiem Królem, policmajstrem Antkiem Królem a nie skrzywdzonym żydkiem 

Mordechajem Goldenbaumem. Przyjął chrzest w katedrze łacińskiej, powiesił krzyżyk na ścianie oraz 

jął pilnować porządku i sprawiedliwości w zawsze polskim mieście Lwowie.  

Chce być uczciwym, prawdziwym Polakiem, któremu nic nie można zarzucić i czyni to z talmudyczną 

dokładnością. Przestrzega katolickich postów, uczestniczy w państwowych świętach, głosuje na sanację 

oraz wierzy w polską mocarstwowość. Słowem – im bardziej stara się być Polakiem, wzorem, który 

mogliby podziwiać koledzy z Komendy Wojewódzkiej – weterani Pogotowia Patriotów Polskich, tym 

bardziej wychodzi z niego żydowska natura i postrzeganie elementów kanonu polskiej tożsamości 

niczym Tory. 

Kilka dni temu został oddelegowany do pomocy temu wykolejeńcowi Bogartowiczowi. Sprawa jest 

beznadziejna. Bogartowiczowi – oby - powinie się noga i będzie go można wreszcie usunąć ze służby. 

Ma mieć na niego baczenie. Takie dostał wskazówki od zwierzchnika. Może zasłuży sobie tym na bar 

micwę w dziedzinie polskości.  

Zawsze ma przy sobie policyjną pałkę i książeczkę do nabożeństwa. 

Prolog 

Bogartowicz wyrwał Cię ze snu w środku nocy. Był chyba nieco wypity. Po chwili już mknęliście jego 

automobilem przez pogrążone we śnie ulice Lwowa w stronę Wysokiego Zamku. Tylko dzięki 

miarowemu zgrzytowi samochodowej wycieraczki nie zasypiałeś. W półśnie szedłeś za nim przez 

ponury park a potem przez ciche korytarze Szpitala Ubezpieczalnie Społecznej. Stanęliście przy 
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zwłokach młodego chłopca. „Jest trzeci” – wycedził Bogartowicz przez zęby, starając się odpalić 

papierosa. W prawej dłoni, zwisającej bezwładnie ze szpitalnego łóżka, miał wyrwany pukiel rudych 

włosów. Tuż pod nim leżała karta, którą ożywiony podałeś Bogartowiczowi. Ten podstawił ją pod 

lampkę stojąca na szafce przy łóżku denata i w skupieniu zmarszczył czoło. Po chwili spojrzał na Ciebie. 

„Jedziemy, ten poczeka, na razie się nigdzie nie wybiera”. Znowu pogrążone w nocy miasto, neony, 

pęd automobilu i skrobiąca po szybie wycieraczka. Budzi się dzień – 29 II 1939 r., ale póki co nie świta. 

Po kilkunastu minutach stoicie przed mieszkaniem przy Domagaliczów 6/4. „Kosakevič” mówi 

pokazując na drzwi. 

Cel 

Asymilacja 

Rekwizyty 

Policyjna odznaka i uprawnienia 

Relacje 

1. Ma baczenie na Bogartowicza. Śledzi każdy jego krok. Z drugiej strony może ten stary, 

pozbawiony złudzeń człowiek wzbudza w nim pewną dozę sympatii? 

Konteksty historyczno-fabularne 

OZN,  dodatkowo warto zapoznać BG z odpowiednimi treściami z Lwów noir, Lwów saute. 

Antagoniści 
Opisy antagonistów składają się z 3 elementów: charakterystyki, która przedstawia podstawowe 

informacje o historii i motywacjach oraz opisu celu a także metodach poszczególnych postaci. Dwa 

ostatnie elementy – jako swoiste kierunkowskazy dotyczące roli danego antagonisty w scenariuszu - 

powinny pomóc MG w elastycznym sterowaniu fabułą i odpowiednim reagowaniu na działania BG. 

Hans-Dieter Mundt 

Charakterystyka 

Były pruski oficer marynarki wojennej o surowych manierach i 

nieustępliwym obliczu spotęgowanym ostrymi rysami i blizną 

znaczącą gładką czaszkę. Weteran I wojny światowej. Służbą na 

krążownikach SMS Bremen, SMS Dresden oraz okręcie 

podwodnym U-38 zasłużył sobie na Krzyż Żelazny osobiście 

wręczony przez cesarza Wilhelma II „ostatniego prawowitego 

władcę Niemiec”. 

Po wojnie jako skrajny monarchista i militarysta nie pogodził się z 

upokarzający traktatem wersalskim i jego bękartem – Republiką 

Weimarską. Jako członek nacjonalistycznego Freikorpsu oraz 

Czarnej Reichswehry zwalczał komunistów i dążył do obalenia 

„narzuconego przez Ententę” ustroju. Na przełomie 1923/24 r., 

dzięki dawnym znajomościom z armii udało mu się uniknąć aresztowania w związku z udziałem w 

tzw. puczu kostrzyńskim wymierzonym w demokratyczny rząd G. Stresemanna. Wtedy też rozpoczął 

służbę w Abwehrze – uznając, że wywiad stanowi najskuteczniejsze narzędzie do zwiększania wpływu 

prawdziwych patriotów na państwo. W kolejnych latach, pod przykrywką dyplomatyczną, działał w 

W.M. Gdańsku, Breslau, Pradze a także stolicach państw bałtyckich i skandynawskich.  
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Jako doświadczonemu profesjonaliście, konserwatywnemu członkowi korpusu oficerskiego nie 

podobają mu się rewolucyjne zapędy nazistów. Zauważa ich zalety: zwiększanie potencjału armii, 

odważne posunięcia międzynarodowe (godne Niemiec) oraz zwalczanie wpływów „bolszewii, 

masonerii i żydostwa”. Niemniej jednak plebejska, populistyczna retoryka a w szczególności pogańska 

mitologia SS i „ten okultysta Himmler”, powodują jego rozgoryczenie - tym bardziej, że ci „spirytyści 

amatorzy” coraz śmielej zmierzają do przejęcia wywiadowczych kompetencji Abwehry. 

2 II 1939 r. przybywa do Lwowa, aby pod przykrywką II. sekretarza nowego konsulatu. Po kilu 

spotkaniach z informatorami, członkami niemieckiej siatki szpiegowskiej w woj. lwowskim, dowiaduje 

się, że w mieście przebywa „polski agent z Berlina”. Takiej okazji do zwiększenia aktywów Abwehry 

Mundt nie może zmarnować i podejmuje swoje metodyczne i ciche śledztwo. Natrafia na ślad pięknej 

kobiety… 

Cel 

Odkrycie polskich tajemnic. 

Metody 

1. Mundt to zimny, racjonalny profesjonalista pozbawiony emocji. Chce pozyskać „polskiego 

agenta w Berlinie” dla niemieckiego wywiadu. Podwójny agent wiele mógłby dać Abwehrze – 

z jednej strony dezinformując Polaków a z drugiej odsłaniając ich sekrety. Na pewno Rzesza 

jest mu w stanie więcej zaoferować od tego sztucznego tworu traktatu wersalskiego nad Wisłą. 

2. Ponadto przejęcie polskiego agenta pomogłoby w identyfikacji „kretów” w kraju. Ktoś przecież 

musiał polskiemu agentowi przekazywać informacje lub choćby niezbyt utrudniać ich 

pozyskanie. Może spaść kilka głów w Berlinie a Abwehra wzmocni swoje polityczne wpływy. 

3. Niemcy to kulturalny naród. Polski agent nie przyjdzie za darmo. Oprócz pieniędzy, szantażu 

warto posłużyć się też przynętą – może polskiemu agentowi zależy na poznaniu jakiejś 

informacji, którą dysponuje Abwehra. 

4. W ostateczności trzeba polskiego agenta przechytrzyć – wycisnąć maksymalnie co można 

(informacja o kretach w kraju oraz zakresie wiedzy, jaki polski agent przekazał Warszawie), a 

potem wobec braku chęci współpracy – zlikwidować. 

Thomas Hauser 

Charakterystyka 

Obersturmbannführer SD dr Thomas Hauser to wzorcowy 

nazista, ideał SS-mana o nieskazitelnie aryjskiej fizjonomii. 

Miłośnik pra-germańskich legend i spirytyzmu, doktor prawa 

międzynarodowego. Ulubieniec Himmlera, który umieścił go 

jako swego „szpiega” w niemieckim MSZ. Narzeczony L. von 

Üxküll, która zamiast wschodzącą gwiazdą nazistowskiej nauki, 

okazała się agentem polskiego wywiadu, który wplótł go w 

poważne problemy. Niemniej jednak Himmler 

wspaniałomyślnie okazał mu litość a przez to utrwalił (i tak już 

bezwzględne) posłuszeństwo Hausera. 

Hauser, po serii „rozmów” z Schellenbergiem i Heydrichem oraz 

niezobowiązującej „wizycie gospodarskiej” w obozie koncentracyjnym w Dachau z Himmlerem wie, 

że nie może pozwolić sobie na najmniejszy błąd. Jednocześnie szef SS zdaje sobie sprawę, że nie będzie 

w stanie utrzymać w tajemnicy miłosno-szpiegowskiej wpadki swego protegowanego przed 

konkurencyjną Abwehrą. Służby admirała Canarisa rozpoczęły już węszyć w tej sprawie i lada dzień 

mogą się zorientować, że Polacy, Litwini i Brytyjczycy mogli poznać plany Niemiec w stosunku do 
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Europy Środkowej wskutek romansu oficera SD z polską agent, któremu Himmler kazał szpiegować 

Hitlera, Ribbentropa i resztę. Nie mniej jednak, mimo intensywnego śledztwa SD, jakiegokolwiek śladu 

L. von Üxküll wciąż brak. 

18-21 II 1939 r. Hauser, wraz z pokaźną świtą SS-manów towarzyszył Himmlerowi podczas jego 

reprezentacyjnego polowania w Puszczy Białowieskiej (na oficjalne zaproszenie gen. J. Kordiana-

Zamorskiego, komendanta głównego Policji Państwowej). Później udał się z oficjalną misją w imieniu 

MSZ do nowo otwartego konsulatu Niemiec we Lwowie w celu wizytacji oraz udziału w uroczystości 

złożenia wieńców na grobach żołnierzy niemieckich z I wojny światowej pochowanych na Łyczakowie. 

Jednocześnie – półoficjalnie – ma podczas spotkania w konsulacie japońskim, omówić kwestię 

współpracy z nowym członkiem paktu antykominternowskiego - Węgrami oraz dokonać oceny 

niemieckich organizacji społecznych w woj. lwowskim (w kontekście planów wojny z Polską, SD 

planuje zachęcić ich do sformowania ochotniczych batalionów, albo do działań wywiadowczych i 

dywersji jak przy aneksji Sudetenlandu). Podczas kolacji powitalnej konsul Gebhard Seelos, chwali mu 

się, że ulokowanie placówki we Lwowie było doskonałą decyzją MSZ i już przynosi owoce – „nasz II. 

sekretarz” wpadł na trop jakiegoś polskiego szpiega, który działa w Berlinie a obecnie przebywa we 

Lwowie – „ponoć to kobieta – i to piękna”.  

Cel 

Zemsta za upokorzenie. 

Metody 

1. Główną przesłanką działań Hausera jest urażona duma kochanka. Jak ta rasowa uzurpatorka 

mogła oszukać (i odrzucić awanse) nadczłowieka? Dlatego Hauser chce zniszczyć femme fatale. 

Dopiero bezlitosna zemsta zrehabilituje go we własnych oczach. 

2. Dopiero na drugim miejscu Hauser chce ratować honor SS, swojego zwierzchnika Himmlera i 

samego siebie – jako nieuważnego SS-mana, wiernego sługi Rzeszy. Musi dotrzeć do femme 

fatale przed Abwehrą. Inaczej wyjdzie na jaw niekompetencja SS/SD i konkurująca z nią służba 

będzie mogła to wykorzystać, Himmler spadnie w hierarchii zauszników Führera a sam Hauser 

wyląduje w obozie w Dachau. Femme fatale trzeba ostatecznie uciszyć i zlikwidować wszelkie 

ślady związku z Hauserem. 

Orest Mesnyk 

Charakterystyka 

Urodził się w czasie krwawych polsko-ukraińskich 

bojów o Lwów. Jednym z jego pierwszych 

doświadczeń życiowych było poczucie upokorzenia 

związane ze społeczną degradacja ojca - Jewhena. 

Zwolniony w maju 1919 r. z Uniwersytetu Jana 

Kazimierz profesor greki i kultury antycznej, musiał 

podejmować się najpodlejszych prac, aby utrzymać 

rodzinę. Jednocześnie wciąż pozostawał on „lojalnym 

obywatelem”. Zaciągnął się nawet do walczących u 

boku Piłsudskiego petlurowców. W zamian za to 

kilkanaście miesięcy musiał spędzić w obozie 

internowania. Ciągła niepewność, brak ojca oraz 

nieudolne próby odbudowywania przezeń relacji 

poprzez kamuflujące żałosną rzeczywistość opowieści 

o greckiej miologii, skierowały młodego Oresta do 

starszego o niemal 10 lat kuzyna Pylypa – lub raczej „Pyladesa”, niezłomnego bojownika nielegalnej 
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Ukraińskiej Organizacji Wojskowej a potem OUN. Romantyczny sztafaż nieugiętej walki o wolność i 

niepodległość charakterystyczny dla budowanej przez „Pyladesa” (własnej) legendy oraz jego otwarcie 

wyrażane kpiny z naiwnego ojca „ugodowca-małorosjanina” Jewhena imponowały nastoletniemu 

Orestowi. Dlatego też gdy Jewhen, lokalny aktywista UNDO, towarzysz Wasyla Mudrego, cyzelował 

kolejne postanowienia „umowy normalizacyjnej” z polskimi władzami przymykając oczy na brutalne 

akcje pacyfikacyjne oraz niedotrzymywanie wcześniejszych porozumień, młody Orest brał udział w 

otoczonych konspiracyjnym nimbem spotkaniach OUN, potępianiu ugodowych zdrajców narodu oraz 

bezpardonowych, krwawych burdach z młodymi polskimi narodowcami. Akty terroru, zabójstwa 

Hołówki, Pierackiego czy Babija przyjmował – zgodnie z etyką integralnego nacjonalizmu – jako 

brutalną konieczność dziejową. 

Gdy pod koniec 1938 r. z jednej strony nasilała się akcja polonizacyjno-rewindykacyjna oraz 

ograniczano swobodę działania ukraińskich instytucji społecznych a z drugiej cementowało polsko-

węgierskie porozumienie co do podziału terytorium wybijającej się na niepodległość Rusi 

Zakarpackiej/Karpackiej Ukrainy, Jewhen przeżył głębokie załamanie. Pokładane przez niego nadzieje, 

iż dzięki lojalnej postawie, uda się uzyskać autonomię dla województw tzw. Małopolski Wschodniej a 

przy okazji pewną przychylność dla ukraińskiego Piemontu w dezintegrującej się Czechosłowacji 

spełzły na niczym. Polsko-ukraińska normalizacja okazała się fikcją. Jednoczenie dostrzegał z żalem 

oddalanie się swojego syna oraz jego naiwne naśladownictwo „Pyladesa”, które najpewniej zawiedzie 

go do Berezy. Miał poczucie, iż przez swoją nieudolność, słabość i tchórzostwo, marnuje synowi życie. 

Dlatego postanowił, aby wraz z nim oraz towarzyszem dawnych bojów, udać się do Karpackiej Siczy – 

aby z bronią w ręku walczyć o wolność narodu i zaufanie syna. 

Mimo zmęczenia Orest był rozentuzjazmowany podróżą do Siczy. Z dumą słuchał przepełnionych 

butnym żalem opowieści ojca i jego towarzysza Hrycaka o nieustępliwej walce petlurowców i 

późniejszej zdradzie ryskiej Polaków. Atmosferę bohaterskiej epopei przerwał jednak tragiczny 

wypadek 23 XI 1938 r. pomiędzy m. Małe Berezne a m. Ubla, zaledwie kilkanaście kilometrów od 

najbliższego okręgu Siczy Karpackiej w m. Velke Berezne… 

Uzyskawszy listę osobową zbrodniczego oddziału od „Pyladesa”, Orest niemal z miejsca przystąpił do 

działania. Skoro zdaniem siwiejącego kolejarza Zycha „Ukraińcy nie mają wątpliwości”, Orest 

postanowił nie wyprowadzać go z błędu. Śledził go przez kilka – jak jeden z wielu niepozornych (tyle 

że nie rudych i leworęcznych jak on) chłopców z biednych, robotniczych rodzin, krążących za Zychem, 

który zawsze może im załatwić pracę na kolei. Gdy był już pewny swego, późnym wieczorem 6 II 

wystrzelił, chwili się nie wahając, dwukrotnie w plecy Zycha. Wątpliwości się jednak pojawiły – kilka 

dni później. Dla ich uśmierzenia Orest postanowił stanąć twarzą w twarz z prowodyrem zbrodni – 

Bolesławskim, złotym polskim dzieckiem o dziewiczym wąsie. „Sznur to nie broń”. Dobrze pamiętał 

jego słowa. Zbrodni więc dokonał pasem wojskowym, kastetem i gołymi rękami. Jako że „Ukraińcy to 

mordercy i bandyci” brutalnie zmaltretował Bolesławskiego, zanim go udusił. Z rozpędu postanowił 

rozprawić się z okularnikiem Piszem, tym któremu zabrakło przekonania, aby wyraźniej 

zaprotestować. Chciał go zabić wspaniałomyślnie i bez bólu. Leżący w szpitalnym łóżku Pisz jednak 

nagle się zbudził i zaczął się szarpać. Wyrwał Orestowi pukiel włosów. Nie miał jednak siły, aby 

sprostać opętanemu żądzą zemsty Orestowi. W urojeniowym szale, Orest na znak pojednania (jednak 

Pisz protestował!), włożył martwemu okularnikowi monetę do ust – aby niczym obol w ukochanej 

przez ojca mitologii, pozwolił młodemu Polakowi zaznać spokoju po śmierci. 

Orest w akcie zemsty przebija ofiarom pierś bagnetem – trzykrotnie – aby wyglądało niczym rana 

zadana tryzubem/trójzębem – pradawną bronią z ukraińskiego godła. Ponadto wlewa im do gardeł 

smołę – na pamiątkę Ukraińców „o czarnych podniebieniach”. 

Sierżant z 19 pułku piechoty wymagający szacunku dla Wojska Polskiego zaginął w Czechosłowacji. 

Kolejna ofiara mieszka przy Domagaliczów 6/4… 
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Cel 

Pomszczenie ojca. 

Metody 

1. Orest mimo zaburzonej psychiki wywołanej traumą realizuje swoje zbrodnie według z góry 

ustalonego i w jego mniemaniu logicznego planu. Swoją zemstę traktuje jako dzieło sztuki, 

pełen symboli morderczy rytuał, którego zwieńczenie pozwoli jego duszy zaznać spokoju i 

odkupienia. 

2. Orest jest nieco zaskoczony, że kolejna ofiara może być kobietą. Niemniej jednak żądza zemsty, 

pobudzona dodatkowo krwawym procederem, który metodycznie realizuje, zagłusza 

jakiekolwiek wątpliwości. 

Władysław Nowożenny 

Charakterystyka 

Pseudonim „Nowy”. Oficer „dwójki”. Major na etacie 

Samodzielnego Referatu Informacyjnego DOK nr VI we 

Lwowie. Niski, korpulentny, podejrzliwy i pozbawiony 

skrupułów mizogin. Na służbie wywiadowczej od 

przewrotu majowego. Wcześniej z pewnym 

powodzeniem pracował w wydziale zachodnim MSZ 

oraz na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zajmował 

się literaturą niemiecką. Fan poezji niemieckiej z XVII 

wieku. Zawsze ma przy sobie stary, podniszczony 

egzemplarz „Przygód Simplicissimusa” 

Grimmelshausena. 

Oddelegowany na początku 1938 r. do Lwowa w 

związku z rosnącymi wpływami Abwehry w OUN oraz niepokojącymi tendencjami rozbudowy tzw. 

„bazy niemiecko-ukraińskiej” na Rusi Zakarpackiej – tym bardziej wobec planów otwarcia nowego 

konsulatu III Rzeszy w mieście. Do jego głównych zadań należały działania kontrwywiadowcze 

wymierzone we współpracę niemiecko-ukraińską oraz ochrona wywiadowcza organizacji i mobilizacji 

ochotników operacji „Łom”. W połowie października odbył tajną konferencję z dowódcą operacji mjr. 

Ankersteinem oraz szefem Oddziału II płk. Pełczyńskim, podczas której ustalono, że w ramach jednej 

z akcji bojowych do Lwowa przetransportowana zostanie agent polskiego wywiadu. Dodatkowo 

„Nowy” miał przeprowadzić jej odprawę – przekazać instrukcje ws. zasad konspiracji, zakończenia 

służby oraz przede wszystkim – zweryfikować prawidłowość jej działań w Niemczech. „Nowy” nie był 

zachwycony. I tak ma dużo roboty a będzie musiał jeszcze niańczyć „jakąś gdańską Matę Hari”, której 

pewnie zabrakło funduszy operacyjnych na bankiety i brydża. 

Gdy 30 XI A. Kossakiewicz przybyła do Lwowa „Nowy” był jeszcze w gorszym nastroju. Okazało się, 

że z Oddziału „Zbigniew” przeżyło tylko 3 ochotników a 1 żołnierz zaginął. Taka draka dla tej „krypto-

nazistki”. Dodatkowo Oddział „Zbigniew” uległ dezintegracji na terenie wroga w związku z czym, 

wszystko co mógł zaraportować Ankerstainowi to skrawki spekulacji studencików i kolejarza bez 

jakiejkolwiek wojskowej wiedzy: doszli w rejon akcji, por. Jastrzębski przyprowadził Kossakiewicz, 

zaczęli wracać, wobec napaści wroga zarządzono podział oddziału. Tragedia. Ponadto A. Kossakiewicz 

zgubiła (lub przynajmniej tak twierdzi) ostatni fragment mikrofilmu, który miała mu przekazać.  

Oczywiście „Nowy” nic nie wie o tragicznej zbrodni na starym Mesnyku i Hrycaku, której dokonali 

członkowie Oddziału „Zbigniew”. Względem takich przypadków rozkazy były jasne: przechodzące 

bojówki ukraińskie niszczyć, używać broni tylko w zetknięciu, rozbrajać – nie zabijać. 

Łom#_Operacja_
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„Nowy” ulokował A. Kossakiewicz w lokalu konspiracyjnym i rozpoczął odprawę od wielogodzinnych 

przesłuchań starają się znaleźć nieścisłości w relacji agent. Kazał jej dodatkowo spisać dokładne 

sprawozdanie pisemne ze swej niemieckiej misji. Telefon oczywiście podłączył do nasłuchu Dwójki i 

ustalił podstawowe zasady współpracy: 

5. Jakiekolwiek kontakty z członkami Oddziału „Zbigniew” – zakazane. 

6. Wszelkie, choćby najdrobniejsze szczegóły związane z procedurą przerzutu do kraju a w 

szczególności operacją „Łom” pozostają, pod karą równą zdradzie stanu, objęte ścisłą 

tajemnicą. 

7. Dwójka –  moneta dwuzłotowa z wizerunkiem Marszałka – ostrzeżenie. 

8. Hasło „Nowego”: „Dzień dobry, małżonek w domu?”, odzew A. Kossakiewicz „właśnie 

wyszedł” (oznacza sytuację bezpieczną, brak postronnych), „tak, zapraszam” (zagrożenie, 

obecność postronnych). 

Gdy 1 II 1939 r. otwarto we Lwowie konsulat niemiecki „Nowy” postanowił wykorzystać A. 

Kossakiewicz jako przynętę, która pozowali mu zidentyfikować pracujących pod przykrywką 

dyplomatyczną szpiegów. „Zainspirował” więc wcześniej rozpracowanych informatorów niemieckich 

informacją, że we Lwowie znajduje się tymczasowo „polski agent w Berlinie” i rozpoczął obserwację 

reakcji personelu placówki. 

Cel 

Ochrona polskich tajemnic. 

Metody 

1. „Nowy” pozbawiony jest jakichkolwiek skrupułów. Zrobi wszystko dla realizacji swojego celu. 

Gdy subtelne ostrzeżenia zawiodą, ucieknie się do bardziej radyklanych środków. Do pomocy 

może też wezwać profesjonalnych kolegów z „Dwójki”. 

2. Jest skrajnie podejrzliwy w stosunku do femme fatale. Uważa ją za oszustkę i aferzystkę, jakich 

pełno wśród agentów – a szczególnie agentek -  (a nie oficerów) wywiadu. 

3. Agent to tylko aktywo, przedmiot – nie podmiot gry wywiadów. Póki femme fatale ma jakąś 

wartość, należy ją wykorzystać jako przynętę w grze z oficerem niemieckiego wywiadu 

zakonspirowanym w nowym konsulacie. Póki femme fatale jako aktywo jest coś warta – może 

się przydać, a potem… 

4. Operacja „Łom” musi pozostać tajna. Tego wymaga żywotny polski interes, nieporównywalnie 

ważniejszy od życia femme fatale. I tak z jej zeznań nie wyniknie pewnie nic nowego.  

Mendel Warski 

Charakterystyka 

Żyd gdański, gangster. Mendel Warski-Warszawski jeszcze przed Wielką Wojną zajmował się 

przemytem. Głównym obiektem jego zainteresowania był (czarny) rynek dzieł sztuki, które „nabywał” 

na terenie zaboru rosyjskiego oraz upłynniał w Niemczech. Dopiero jednak wojenna zawierucha i 

późniejsze niejasności dotyczące jurysdykcji W. M. Gdańska przyniosły mu prawdziwe zyski.  
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W 1931 r. zaangażował do 

współpracy znudzoną życiem 

oraz potrzebującą grosza 

Laurę von Üxküll – młodą 

wdowę po pruskim 

arystokracie, którego 

topniejący majątek przestał 

odpowiadać standardowi 

życia, do jakiego była 

przyzwyczajona. Dodatkowo 

Laura była damą obytą na 

salonach, wykształconą w 

dziedzinie sztuki oraz przede 

wszystkim niepodważalną 

Aryjką, co wobec dynamicznie rosnących w Niemczech (i Gdańsku) wpływów nazistów stanowiło 

niepodważalny atut – szczególnie dla Warskiego, który kryteria norymberskie spełniał na pierwszy rzut 

oka. 

Zresztą dojście Hitlera do władzy (a także być może – podeszły już wiek Warskiego) doprowadziły do 

istotnego przełomu w jego życiu. Z obojętnego na kwestie wiary „syna żydowskiego introligatora”, 

zwrócił się ku skrajnie ortodoksyjnemu chasydyzmowi oraz stał się zapalonym syjonistą-rewizjonistą. 

Nie miało to może szczególnego wpływu na jego podejście do prowadzonej działalności poza 

wystrzeganiem się pracy w soboty oraz noszenie futrzanego sztrajmłu (także poza dniami 

świątecznymi), ale Warski we własnym mniemaniu urasta do poważnego, uczciwego Żyda, który 

odpowiedni procent z zysku przeznacza na działalność Betaru, Nowej Organizacji Syjonistycznej oraz 

uzbrojenie dla szkolonych przez polski wywiad terrorystów z Irgun Cwai Leumi. 

Wszystko to Warski łączył z powodzeniem z handlem kradzionymi dziełami sztuki z Goeringiem, 

urzeczonym klasą Laury von Üxküll i nieświadomym niegodnego rasowo pochodzenia towaru. Jednak 

niespodzianie maju 1935 r. Laura nagle znikła. Słuch o niej zaginął tuż przed tym jak miała przekroczyć 

polsko-niemiecką granicę z wartym 3000 reichsmarek obrazem „Noc” Axentowicza. Przyniosło to 

Warskiemu nie tylko utratę intratnej oferty, ale i wartościowego pracownika oraz reputacji. Spodziewał 

się, że Laura zrealizowała samodzielnie transakcję i została w III Rzeszy wiedząc, że gdzie jak gdzie, 

ale tam raczej jej nie zagrozi chasydzki gangster. 

W związku ze zniknięciem Laury, Warski musiał także zmienić rynek zbytu - koncentrując się na 

bezpieczniejszych, ale znacznie mniej zyskowniejszych: Turcji, Rumunii i Bałkanach. Na przełomie 

1938/39 r., w związku z coraz silniejszymi represjami nazistów w Gdańsku, przeniósł się do Lwowa, 

angażując się przy okazji w prace Centralnego Komitetu Organizacji Syjonistycznej Małopolski 

Wschodniej. Równie szybko zadomowił się wśród lwowskiego półświatka, angażując herszta lokalnych 

batiarów Tońka Wajdę w napad na salon Maksymiliana Schepsa oraz kościół Bernardynów wskutek 

czego uzyskał warte 10 tys. zł. obrazy Malczewskiego, Kossaków i Axentowicza – wśród nich niemal 

już zapomnianą „Noc”… 

Cel 

Sprawiedliwe wyrównanie rachunków z femme fatale. 

Metody 

1. Warskiemu wszędzie towarzyszą uzbrojeni po zęby dwaj ochroniarze - rośli żydowscy chłopcy, 

betarowcy „o szerokich ramionach i potężnych plecach machabejskich bokserów” – Urke i 

Nachalnik. 
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2. Będąc wiernym, wydumanym przez siebie, zasadom ortodoksyjnej wiary, Warski chce przede 

wszystkim zwrotu pieniędzy, które winna jest mu femme fatale za zakończoną fiaskiem 

sprzedaż „Nocy” Axentowicza. Niemniej jednak od tej sumy Warski, „zgodnie ze statutem 

kaliskim z 1264 r.”, ma prawo żądać „sprawiedliwego procentu” – życia femme fatale. 

Historia bez alternatyw? – scenopis 
Poza 1. sceną numeracja jest zasadniczo przypadkowa. W celu ujednolicenia tożsamości Laury von dem 

Bach Ahl/Anny Kossakiewicz/Laury von Üxküll, etc. w ramach scenopisu będzie ona tytułowana 

„femme fatale”. Scenopis oczywiście nie wyczerpuje scen, w których mogą wziąć udział BG – a zawiera 

wyłącznie zestaw węzłowych dla toku scenariusza wydarzeń. Co do zasady, nic nie stoi na 

przeszkodzie, niektóre sceny się nie odbyły lub aby BG „wracali” do poszczególnych scen, kilkukrotnie 

odwiedzali lokacje lub spotykali się z BN. Scenopis ograniczony jest do niezbędnego minimum – w celu 

jego pełnego odczytania konieczne może być odpowiednie nawigowanie za pomocą hiperłączy (np. 

opis lokacji, postaci). Niektóre sceny nie posiadają określonego czasu i miejsca, co oznacza, że czynniki 

te nie są – co do zasady - istotne dla przebiegu fabuły. 

Warto, aby poniżej przedstawione sceny MG przeplatał niczym wystąpieniami chóru w greckiej 

tragedii – interakcjami ze Lwowem, niemal równoprawnym bohaterem scenariusza. Pomocne w tym 

mogą być Przypadki Wielkiego Lwowa. Może to wesprzeć pełniejszą realizację założeń scenariusza. 

Akcja scenariusza rozpoczyna się 29.02. a kończy zapewne w połowie marca 1939 roku. Nie jest istotne, 

aby każdy dzień z tych ok. dwu tygodni znalazł odzwierciedlenie w ramach realizacji fabuły. 

Poszczególne sceny mogą być po prostu oddzielać cięcia niczym w filmie (noir).  

Prolog 

BG odczytują (nie na głos) prologi ze swych kart postaci. MG przekazuje inicjatywę Bogartowiczowi (i 

*Królowi). 

1. Scena 

Czas – 29 lutego 1939 r., dżdżysty pochmurny poranek, przed świtem 

Miejsce – mieszkanie Anny Kossakiewicz, ul. Domagaliczów 6 

Postaci – BG, cień O. Mesnyka 

Akcja  

1. Komisarz Bogartowicz stoi przed drzwiami mieszkania. Femme fatale śpi przy biurku. 

2. W dowolnym momencie – może nie na samym początku - dzwoni telefon. Połączenie jest nieco 

zakłócone, w tle słychać rozmowy ludzi (miejsce publiczne). Jeżeli odbierze femme fatale – głos 

w słuchawce odpowiada: „Dzień dobry, czy zastałem męża?”, czeka na odpowiedź i bez 

względu na nią się rozłącza. Jeżeli odbierze mężczyzna (Bogartowicz, *Król) – od razu się 

rozłączy. Orest Mesnyk po raz pierwszy potajemnie „pojawia się” na scenie. 

Didaskalia  

Warto, aby tuż przed rozpoczęciem gry poprosić BG o ponowne przejrzenie swoich kart postaci (np. 3 

min.). Pomoże to zbudować napięcie przed sceną a także ewentualny kamuflaż femme fatale (np. 

wyjęcie kartki z maszyny do pisania, przygotowanie broni).  

Warto, aby MG zadbał o dźwięk starego telefonu, który przerwie rozmowę. Jej treść powinna być 

pierwotnie nieznana dla Bogartowicza. MG powinien skorzystać z komunikacji poufnej. 

Streszczenie 
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W ramach sceny dokonuje się zawiązanie akcji oraz pierwsze spotkanie BG, które w wyniku negocjacji 

powinno doprowadzić do ich współpracy. Bogartowicz znalazł adres femme fatale na liście zostawionej 

przez zabójcę przy ciele poprzedniej ofiary (S. Pisza) i podejrzewa, że femme fatale jest kolejnym celem 

mordercy. Oczywiście nie spodziewał się, że jest to kobieta, ponieważ na liście widnieje tylko nazwisko. 

Bogartowicz chce wyjaśnień oraz pomocy w zagadkowym śledztwie. Dodatkowo potajemnie pragnie 

uczynić z femme fatale przynętę – twierdząc, że w zamian za wsparcie w dochodzeniu, zapewni jej 

ochronę. Rozmowę przerywa dziwny telefon. Rozmówca podaje zbliżone do ustalonego pomiędzy 

femme fatale a mjr. Nowożennym hasło porozumiewawcze i zaraz się rozłącza. 

2. Scena 

Czas – / 

Miejsce – Szpital Ubezpieczalni Społecznej, ul. Kurkowa – Wysoki Zamek 

Postaci – BG, hospitantka Silberstein o wyraźnie semickiej urodzie i bystrym spojrzeniu 

Akcja 

1. Hospitantka Silberstein prowadzi BG do Sali, w której przebywał S. Pisz. Przed drzwiami stoi 

para palących papierosy funkcjonariuszy Policji Państwowej. Hospitantka Silberstein informuje 

o zakazie palenia. Policjanci to ignorują obojętnie – tak samo jak wyższą rangę Bogartowicza. 

Ich wyraźne zainteresowanie wzbudza jednak femme fatale. 

2. Ciało Stanisława Pisza: 

a. bez widocznych na pierwszy rzut oka znaków bestialstwa; 

b. krwawa plama na piersi – pod koszulą trzy rany kłute (obok siebie, w miarę równych 

odstępach, na jednej linii); 

i. spostrzegawczy kryminolog zauważy, że ciosy zadano przed śmiercią ofiary 

pod kątem właściwym dla sprawcy leworęcznego; 

c. czarna substancja wokół ust – prawdopodobnie smoła; znajduje się także w ustach; 

d. w ustach moneta dwuzłotowa z okrętem; 

e. w prawej dłoni ofiary pukiel rudych włosów (wyrwanych sprawcy); 

3. Rzeczy osobiste Stanisława Pisza: 

a. pugilares z wizerunkiem lwa – a w nim kilka złotych, zwinięty w loczek kawałek 

sznura; 

b. rzeczy osobiste; 

c. tomik „nuta człowiecza” Józefa Czechowicza z 1939 r. z zakładką pod postacią 

gołębiego pióra na wierszu „żal”; 

d. w wewnętrznej kieszeni marynarki – 2 buteleczki morfiny (zaniepokojona hospitantka 

Silberstein ani nikt z personelu nie ma o nich pojęcia); 

e. przerwane w połowie zdjęcie z wizerunkiem mężczyzny w mundurze WP (jest to brat 

ppor. Grzegorz Pisz); 

4. Zeznania hospitantki Silberstein: 

a. była to już kolejna wizyta S. Pisza w szpitalu – pierwszy raz na początku grudnia 1938 

r. -  poważnie chory, przemęczony;  

b. jego stan wyraźnie się pogorszył w Sylwestra 1939 r. – tuż po fajerwerkach 

noworocznych w środku nocy przyjechał do szpitala – to wtedy pojawiły się koszmary 

i nocne krzyki;  

c. trzeci i ostatni pobyt rozpoczął się przed kilkunastoma dniami – wtedy pojawiła się 

depresja przerywana chwilami ekstazy, podczas, których Pisz szkicował szklane domy 

(na początku listopada nagle przerwał studia architektoniczne na Politechnice 

Lwowskiej); 

d. był w głębokiej depresji – czasami z wzrokiem utkwionym w jednym punkcie mówił o 

winie i grzechu, którego nie można odpokutować; unikał księdza;  
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e. nie mógł spać, miewał koszmary – często budził się w nocy z panicznym krzykiem: 

„nie strzelaj, nie strzelam”, „broń tylko w zetknięciu”, „rozbrajać, nie zabijać”, „nie 

splamić honoru grandami”; 

f. ojciec Stanisława - Jerzy jest załamany, ponieważ w krótkim czasie stracił dwóch 

synów; 

5. Gdy BG opuszczają szpital zaczyna padać rzęsisty deszcz. 

Didaskalia 

MG powinien mieć na uwadze, aby femme fatale zaświtało w głowie, że skądś zna „okularnika” 

Stanisława Pisza. Nie jest to konieczne na tym etapie scenariusza, ale MG powinien zwracać uwagę na 

identyfikujące detale: pugilares z lwem, sznur, okulary. 

Wskazane powyżej „kwestie” hospitantki Silberstein oczywiście należy ujawniać tylko w odpowiedzi 

na celne pytania BG. BG mogą także przesłuchiwać innych, nienazwanych członków personelu 

snujących się po mrocznych korytarzach szpitala, lecz wiedza żadnego z nich nie wykracza poza to, co 

można się dowiedzieć od Silberstein. 

Hospitant – młody lekarz bez pełnych praw członkowskich we Lwowskim Towarzystwie Lekarskim. 

Streszczenie 

BG przybywają na miejsce ostatniej zbrodni. Femme fatale poznaje „okularnika” z Oddziału 

„Zbigniew” z operacji „Łom”, który dzielnie umożliwił jej dotarcie do kraju. BG odnajdują poszlaki. 

Hospitantka Silberstein opowiada o mękach S. Pisza oraz tragedii jego ojca Jerzego, który w ciągu kilku 

miesięcy stracił obu synów. 

Listę Oresta Bogartowicz znalazł podczas poprzedniej (nocnej) wizyty u Pisza, po której od razu 

postanowił udać się pod następny adres w obawie/nadziei, że morderca może od razu zaatakować. 

3. Scena 

Czas – / 

Miejsce – Mieszkanie Jerzego Pisza, ul. Sakramentek 36 

Postaci – BG, Jerzy Pisz (ojciec Stanisława) 

Akcja 

1. BG zastają załamanego ojca. Na stole zdjęcie – fragment jego odbitki znaleźli u S. Pisza. Obok 

mężczyzny w mundurze (brata – G. Pisza) znajduje się S. Pisz. 

2. Ojciec, wdowiec i stary legionista Piłsudskiego, jest mało rozmowny. Można odnieść wrażenie, 

że coś ukrywa. Zdradza tylko: 

a. Grzegorz – starszy syn, oficer, „podporucznik a właściwie już porucznik”, zginął na 

służbie – poinformowało go o tym dwu oficerów z DOK nr 6 we Lwowie; 

b. Stanisław chciał być oficerem jak Grzegorz, brat mu imponował; był członkiem 

Związku Strzeleckiego (ZS) – na dzień przed tym jak dotarła do nich informacja o 

śmierci Grzegorza wyjechał na obóz narciarski ZS do Rozłucza; miał mieć promocję 

oficerską 11.11.1939 r.; 

c. wrócił z Rozłucza chory i rozżalony, dodatkowo załamała go informacja o śmierci 

brata, przerwał studia, był kilkukrotnie hospitalizowany (zgodnie z info z 1. sceny); 

d. nic nie wie o morfinie i nie dowierza – Stanisław był przecież gorliwym katolikiem; 

Didaskalia 

Warto mieć na uwadze 3. Scenę. 
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Streszczenie 

BG przybywają do ojca jednej z ofiar. Dowiadują się o tragicznej śmierci drugiego syna. Wszystko 

spowija aura tajemnicy. Ojciec – stary wiarus i legionista Piłsudskiego – jest załamany, ale w 

patriotycznym obowiązku, nie chce ujawnić szczegółów, które przekazała mu delegacja z DOK nr 6. 

4. Scena 

Czas – / 

Miejsce – Mieszkanie Jerzego Pisza, ul. Sakramentek 36 

Postaci – BG, Jerzy Pisz (ojciec Stanisława) 

Akcja 

1. Złamany lub oszukany J. Pisz jest źródłem dodatkowych informacji. O ile BG przekonają go, że 

są przedstawicielami WP (np. Oddziału II), użyją siły, nakazu przeszukania (z jakiego 

powodu?) lub pociągną umiejętnie temat gdy dostrzegą zakłopotanie J. Pisza przy pytaniu o 

dokumenty. 

2. J. Pisz informuje, że oficerowie z DOK nr 6 prosili go o poufność, jako że przekazanie informacji 

o okolicznościach śmierci G. Pisza może utrudnić sprowadzenie jego zwłok z zagranicy. 

3. Oficerowie z DOK nr 6 powiadomili go, że ppor. G. Pisz dając dowód patriotyzmu i 

poświęcenia zginął na służbie jako ochotnik, 11 listopada 1938 r. na terytorium Czechosłowacji. 

Ponadto wręczyli mu: 

a. list kondolencyjny od Marszałka Śmigłego-Rydza; 

b. pośmiertny awans na stopień porucznika oraz odznaczenie dla G. Pisza; 

c. zaproszenie na pułkowe nabożeństwo żałobne „za oficera, który zginął na służbie” 

oraz informacje, że właściwe uhonorowanie – wpisanie nazwiska na tablicę pamięci 

pułku, wieńce, itp. odbędzie się w odpowiednim czasie – obecnie z uwagi na interesy 

bezpieczeństwa RP jest to wykluczone; 

d. obietnicę wsparcia DOK nr 6 (dzięki temu ma pracę jako dozorca w tej kamienicy); 

Didaskalia 

Warto mieć na uwadze 2. Scenę. MG może wedle uznania dozować informacje jakie przekazuje J. Pisz. 

W wariancie siłowym – może się okazać, że BG zapoznają się z dokumentami, ale nie z dodatkowymi 

zeznaniami J. Pisza (lub tylko ich częścią). 

Streszczenie 

Złamany lub oszukany J. Pisz przekazuje szczegóły dotyczące por. G. Pisza (brata zamordowanego S. 

Pisza). Oficerowie z DOK nr 6 prosili go o zachowanie poufności, bo to może ułatwić sprowadzenie 

ciała z Czechosłowacji. BG zapoznają się z dokumentami G. Pisza. 

5. Scena 

Czas – / 

Miejsce – Cytadela Lwów – siedziba Garnizonu WP, Okręgu Korpusu nr VI, ul. Św. Łazarza 

Postaci – BG, *szeregowy Dobrowolski 

Akcja 

1. BG stają przed Cytadelą. Zakaz wejścia – teren wojskowy. Próba negocjacji lub – co gorsza – 

posłużenia się atutem śledztwa Policji Państwowej (wylegitymowanie się przez Bogartowicza) 

doprowadzi do podjęcia akcji przez mjr. Nowożennego z Oddziału II. 
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2. O ile Bogartowicz ostatecznie nie skojarzy, że w garnizonie stacjonuje 19. pułk piechoty, zjawia 

się żołnierz o filmowej urodzie, spieszący do cytadeli z przepustki oraz szukający kontaktu z 

femme fatale, który przedstawia się jako „szeregowy Dobrowolski, 19. pułk piechoty Odsieczy 

Lwowa!”. 

Didaskalia 

Próba jakiejkolwiek interakcji z żołnierzami lub instytucjami WP jest skazana na porażkę. BG niczego 

się nie dowiedzą (ponad ewentualną informację od szeregowego w tej scenie) a dodatkowo zaalarmują 

mjr. Nowożennego – 6. Scena, 7. Scena. 

MG powinien postarać się, aby Bogartowicz skojarzył siedzibę pułku, koszary oddziału brata Heleny 

Zalewskiej. Zjawienie się szeregowego Dobrowolskiego – dopiero w ostateczności (nawet np. za 

kolejnym podejściem). 

Cytadela – niedostępny wojskowy gmach z czerwonej cegły. Widoczny sztandar i godło państwowe 

oraz tabliczka: Wojsko Polskie, Dowództwo Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie, teren wojskowy – 

wstęp wzbroniony. 

Streszczenie 

Kierując się wskazaniami z listy Oresta, BG trafiają pod siedzibę Okręgu Korpusu nr VI. W garnizonie 

stacjonuje m.in. 19. pułk piechoty. O ile Bogartowicz nie skojarzy swej byłej żony  i byłego kolegi, pomoc 

wyświadczy wracający przypadkiem z przepustki szeregowy Dobrowolski. 

6. Scena 

Czas – / 

Miejsce – Miejskie Zakłady Elektryczne, ul. Pełczyńska 55 

Postaci – BG, Helena Zalewska – atrakcyjna, w okularach i konkretnym spojrzeniu ścisłowca 

Akcja 

1. BG spotykają H. Zalewską. Z uwagi na przeszłość nie jest ona im zbyt przychylna. 

2. Jeżeli BG uda się ją przekonać (chodzi o życie brata, zaległy dług Bogartowicza, itp.) 

poinformuje ich, że na początku grudnia odwiedziło ją dwu oficerów z DOK nr VI, którzy 

przekazali informację o zaginięciu brata na służbie oraz trwających poszukiwaniach. 

Dodatkowo zastrzegli, że brak poufności może utrudnić odnalezienie. 

Didaskalia 

Rozmowa powinna być trudna. Ponadto, jeżeli BG nie zadbają o poufność rozmowy (osobny pokój, 

taras MZE), ściany będą miały uszy i o rozmowie dowie się mjr Nowożenny. 

Streszczenie 

Bogartowicz spotyka swoją byłą żonę a jedocześnie siostrę „Zalevskiego” z listy Oresta. O ile rozmowa 

przebiegnie pomyślnie, BG uzyskują informację, że odwiedziła ją dwuosobowa delegacja oficerska z 

DOK nr VI i powiadomiła o zaginięciu brata. 

7. Scena 

Czas – / 

Miejsce – / 

Postaci – BG, cień mjr. Nowożennego 
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Akcja 

1. Spostrzegawczy BG może zauważyć krążący za autem BG samochód.  

Didaskalia 

Scena jest efektem nieistotnego braku poufności w scenie 4 i 5. Jakakolwiek próba interakcji – ucieczka 

pościgu. 

Streszczenie 

/ 

8. Scena 

Czas – / 

Miejsce – / 

Postaci – BG, cień mjr. Nowożennego 

Akcja 

1. BG zauważają, że ktoś przedziurawił opony w ich aucie (w zależności od spostrzegawczości – 

przed lub po jego uruchomieniu). Na karoserii BG znajdują dwuzłotową monetę z podobizną 

J. Piłsudskiego, orzełkiem do góry. 

Didaskalia 

Scena jest efektem istotnego braku poufności w scenie 4 (np. wylegitymowanie się Bogartowicza). 

Scena powinna być poprzedzona sceną 5. 

Streszczenie 

/ 

9. Scena 

Czas – / 

Miejsce – Komenda Wojewódzka Policji Państwowej, ul. Sapiehy 1 

Postaci – BG, przypadkowi policjanci 

Akcja 

1. BG uzyskują akta spraw zabójstw J. Zycha i M. Bolesławskiego. 

Didaskalia 

Bogartowicz powinien zetknąć się z niedwuznacznymi gestami niechęci i obstrukcji. Mogą się zjawić 

pytania czy nie chce ponownie przejrzeć „akt Skałkowej”. Podczas scen/y w Komendzie warto też 

wykorzystać plotki (np. nr 5). 

Streszczenie 

/ 

10. Scena 

Czas – / 
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Miejsce – Mieszkanie Marii Zychowej, ul. Lubieńska 1/2 

Postaci – BG, Maria Zychowa  - stroskana kobieta po 40-tce 

Akcja 

1. W rozmowie M. Zychowa potwierdza okoliczności wskazane w aktach. Józef był wzorowym 

kolejarzem, patriotą, obrońcą Lwowa i prawdziwym socjalistą. Nie lubił policji, OZN i 

żydowskich kapitalistów. 

2. Od czasu zamieszek z kwietnia 1936 r. zaopiekował się chłopakiem z marginesu S. Wajdą. 

Chciał zrobić z tego pogubionego batiara uczciwego człowieka. Pomógł mu się wymigać z 

jakieś kryminalnej draki, znalazł pracę, mieszkanie (piętro wyżej) i zapisał do ZS.  

3. Od listopada 1938 r. bardzo się zaktywizował w FPZOO. Często wyjeżdżał. 18.11.1938 r. 

wyjechał wraz z S. Wajdą na jakieś manewry zorganizowane przez Komitet Obywatelski 

Obrońców Ojczyzny. 

4. Niestety brat Szczepana – Tońko, niereformowalny kryminalista, zamieszkał w mieszkaniu 

zmarłego brata piętro wyżej.  

5. W przeddzień zabójstwa, Zychową odwiedził młody chłopak w cyklistówce i pumpach, który 

pytał, czy jest Zych. Nie przyjrzała mu się, był nerwowy, zaciągał po ukraińsku - pewnie chciał 

(jak S. Wajda) pomocy w znalezieniu pracy na kolei. 

Didaskalia 

/ 

Streszczenie 

Kierując się wskazaniami z listy Oresta lub akt sprawy trafiają do M. Zychowej, wdowy po 

zamordowanym J. Zychu. Dowiadują się faktów na temat kolejarza oraz jego wspólnym wyjeździe ze 

S. Wajdą, który podczas niego zginął. 

11. Scena 

Czas – / 

Miejsce – mieszkanie Bolesławskiej, ul Akademicka 7/34 

Postaci – BG, Emnilda Bolesławska – zapalona aktywistka OZN, polonizatorka, kustosz pamięci swego 

męża – legionisty, obrońcy Lwowa i bohatera wojny polsko-bolszewickiej 

Akcja 

1. Przybrano na czarno, z czarną biżuterią, Emnilda jest aktorsko poruszona i dumna – „taki jest 

los polskiej kobiety”. Potwierdza dane z akt i dodaje: 

a. po śmierci ojca, starała się dopomóc synowi – chciała aby został prawdziwym 

mężczyzną i Polakiem - kazała mu zapisać się do ZS oraz innych organizacji 

sportowych i piłsudczykowskich; 

b. odnosiła wrażenie, że jej syn ciągle nie dorasta do ojcowskich ideałów – pracował jako 

„panna biurowa w ZUS”, dlatego wykorzystując znajomości (ś.p. męża) poprosiła o 

pomoc FPZOO oraz DOK nr VI – może załatwiliby udział w Przysposobieniu 

Wojskowym; 

c. była dumna gdy na początku grudnia Mieczysław wrócił do Lwowa odmieniony – 

zmężniał, opowiadał jej (w tajemnicy, ze szczegółami) o brawurowych akcjach, w 

jakich uczestniczył;  

d. w rocznicę powstania styczniowego, w którym brał udział brat i ojciec (też Mieczysław) 

kuzyna Emnildy, 22.1.1939 - Mieczysław dostał Krzyż Walecznych „w tajemnicy 

powiem: za wielkie zasługi bojowe w Czechosłowacji”; był taki dumny – ciągle chodził 
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z tym orderem i nawet do cywilnego ubioru zakładał na co dzień ułańskie bryczesy, 

oficerki, wojskowy pas „dając niestrudzenie przykład gotowości obywatelskiej do 

wzmacniania obronności kraju!”; 

Didaskalia 

MG powinien przedstawić Emnildę jako dziwną postać. W mieszkaniu niech będzie ołtarzyk z 

portretem męża w mundurze a obok świeżo zaimprowizowany z przyozdobionym Krzyżem 

Walecznych portretem syna o dosyć niewieścich rysach i stylizowanym na ułański, jakby doczepionym, 

wąsem. Na ścianie jest sztandar, wizerunki Śmigłego i Mościckiego, godło OZN, Ligi Morskiej i 

Kolonialnej (LMiK) oraz egzemplarze broni, liczne patriotyczne rekwizyty oraz pamiątki. Dodatkowo 

w niespodziewanym momencie zjawia się szykowny lokaj Maksymilian (Maks) wraz  z małpką (dar od 

polskich osadników LMiK w Liberii). Emnilda często używa sformułowań zaczerpniętych z 

prorządowej pracy – apeluje o podjęcie „długiego i mozolnego przygotowania do okresu rozstrzygnięć 

dziejowych”, „Polska musi być silną”, „nie wolno rozpraszać sił narodu na spory”, „nie oddamy ani 

piędzi ziemi wrażemu najazdowi”. 

Streszczenie 

Kierując się wskazaniami z listy Oresta lub aktami, BG docierają do matki M. Bolesławskiego. Nie jest 

ona zanadto poruszona śmiercią syna, można odnieść wrażenie, że odczuwa nienormalną przyjemność 

z możliwości czczenia dwu bohaterów męża i syna, który wreszcie dorósł do poziomu swego ojca. 

Potwierdza informacje z akt. 

12. Scena 

Czas – / 

Miejsce – piętro nad mieszkaniem Zychowej 

Postaci – BG, Antoni „Tońko” Wajda – lwowski batiar z zajęczą wargą 

Akcja 

1. Tońko otwiera drzwi po dłuższej chwili. Jest pijany/odurzony. Nieudolnie chowa pistolet 

(nienaładowany) w kieszeni spodni. Zapuszczone mieszkanie kontrastuje z ustawionym w 

rogu obrazem „Noc” Axentowicza oraz zestawem naczyń liturgicznych. 

2. Nie jest chętny do rozmowy. Od razu orientuje się, że BG są z policji. Poddany perswazji 

oznajmi: 

a. Odwiedziło go na początku grudnia dwu miglanców w mundurach i powiedzieli, że 

Szczepka ubili w Czechosłowacji tydzień wcześniej i żeby nawet mamci nie szprechać, 

bo to wielki sekret i może być międzynarodowa hałaburda. Przynieśli nawet list od 

Śmigłego, ale go spalił bo tego czerepachy nie lubi. 

b. Szczepko był durś pacan. Ten Zych kolejarz z tą swoją horpyną go durś przeflancowali 

po krwawym czwartku. Szczepko poharatał się z polikierami, a Zych wziął winę na 

siebie. W zamian za to Zych go do grobu odprowadził, bo z nim on się do tej 

Czechosłowacji chyba potarabanił. Chciał zostać poważnym obywatelem, a został 

trupem. 

Didaskalia 

Wejście w interakcję z Tońkiem zaalarmuje Mendla Warskiego – scena 13 i 14. Tońko wspierał gang w 

obrabowaniu kościoła Bernardynów i salonu Schepsa. Zaniepokoił się, że policja zaczyna koło niego 

węszyć. Dodatkowym identyfikatorem zwiększającym zagrożenie femme fatale może być jej dowolna 

interakcja związana z obrazem Axentowicza (np. pominięcie sceny 13). 



37 

O ile dotąd jej nie było – warto, aby w bliskim następstwie tej sceny pojawiła się plotka nr 5. Może np. 

Zychowa przypomniała sobie jeszcze jeden szczegół i ją opowie (aczkolwiek najlepszą chyba okazją jest 

scena nr 9). 

Interakcja z Tońkiem będzie ponownie możliwa dopiero po scenie 14. 

Streszczenie 

Za wskazaniem Zychowej BG odwiedzają brata S. Wajdy, dowiadują się kilku informacji oraz 

zauważają prawdopodobnie niedawno zrabowane we Lwowie przedmioty – w tym „Noc” 

Axentowicza. 

13. Scena 

Czas – dowolny, po scenie 12 

Miejsce – / 

Postaci – BG, Urke i Nachalnik 

Akcja 

1. Spostrzegawczy BG dostrzegają dwu ewidentnie żydowskich drabów z odznakami Betaru – 

albo ich śledzą, albo namolnie wpatrują (by po chwili schować się twarze za egzemplarzami 

„Prosto z mostu”, pisma ONR-Falanga). 

2. Na jakąkolwiek interakcję BG zareagują egzaltowanym oskarżeniem o antysemityzm i 

żydożerstwo – „już nie może sobie Żyd w Polsce swobodnie chodzić!”. 

Didaskalia 

/ 

Streszczenie 

Zaalarmowany przez Tońka, Mendel Warski wysyła swoich chłopców, aby sprawdzili węszących 

policjantów i towarzyszącą im piękną znawczynię Axentowicza. 

14. Scena 

Czas – / 

Miejsce – mieszkanie A. Kossakiewicz 

Postaci – BG, Mendel Warski, Urke i Nachalnik 

Akcja 

1. BG wracają do mieszkania. Tam zaskakują ich gdańscy gangsterzy. 

2. Warski opowiada dzieje jego znajomości z femme fatale oraz jej tajemnicze zniknięcie z „Nocą” 

Axentowicza w połowie 1935 r.. Urke i Nachalnik trzymają BG na muszce pistoletów 

maszynowych (Tommy Gun). 

3. Na koniec swej „biblijnej przypowieści”, Warski żąda 3000 reichsmarek, które jest mu winna 

femme fatale w związku z nieudaną transakcją. 

4. Niezależnie od decyzji femme fatale, Warski, zgodnie ze statutem kaliskim z 1264 r.”, ma prawo 

żądać „sprawiedliwego procentu” od powyższej kwoty i dochodzi do starcia z gdańskimi 

gangsterami. 

Didaskalia 
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Warski powinien być ukazany jako karykaturalny chasyd z pokaźną brodą, pejsami, który „przyszedł, 

bo dziś nie szabat” w chałacie i futrzanym sztrajmlu. Stara się nadać swej wypowiedzi talmudyczny 

ton. Jego wyrównanie rachunków jest aktem sprawiedliwości zgodnym z tradycją i prawem, itp. 

Walka z gangsterami jest trudna. Warto w tym celu wykorzystać różne elementy mieszkania (przy 

okazji może wyjawi się jakaś kolejna tajemnica) – np. szafa z niemieckimi butami, coś spadnie z 

żyrandola. Ważne, aby raczej nie ucierpiała filiżanka kryjąca zdjęcie Hausera. 

Streszczenie 

BG spotykają się z Mendlem Warskim, który chce wyrównać rachunki z femme fatale. Mendel ujawnia 

zagadkowe fakt z przeszłości femme fatale, potem żąda pieniędzy a na koniec jej życia. 

15. Scena 

Czas – / 

Miejsce – / 

Postaci – BG, cień O. Mesnyka 

Akcja 

1. Gdy BG opuszczają jakieś pomieszczenie, słyszą pospieszne kroki. Po schodach zbiega 

niepozorna postać w cyklistówce i pumpach. 

Didaskalia 

Zdarzenie nagłe. BG nie są w stanie zareagować. Naciskają klamkę i widzą uciekający cień. 

Scena może nastąpić np. po scenie 4,6, 10, 11, 12. MG powinien wywołać w BG wrażenie, że zagadkowy 

zabójca ciągle im towarzyszy. 

Streszczenie 

/ 

16. Scena 

Czas – / 

Miejsce – / 

Postaci – BG, cień Mundta 

Akcja 

1. Przejeżdżający samochód zwalnia w okolicy BG i oślepia ich serią błysków fotograficznego 

flesza. 

Didaskalia 

/ 

Streszczenie 

Mundt wpadłszy na trop femme fatale pragnie zweryfikować jej tożsamość z Berlinem zanim przejdzie 

do akcji. 

17. Scena 
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Czas – / 

Miejsce – Biurowiec Sprechera (kawiarnia) 

Postaci – BG, Mundt, cień Hausera, cień Nowożennego 

Akcja 

1. BG zaczepia dystyngowany, lecz surowy starszy pan z dawną blizną na czole. Z niemieckim 

akcentem przedstawia się jako pracownik nowego konsulatu niemieckiego, który mógłby im 

coś zaoferować, ponieważ jest „chętny do współpracy”. Wypowiadając ostatnie słowa znacząco 

spogląda na femme fatale. 

2. Niestety teraz nie ma czasu (ewentualnie w wariancie z Przypadków – karta 5 – może 

wspomnieć o bardziej komfortowych okolicznościach), aby porozmawiać, ale prosi o spotkanie 

za 2 dni (np.) wieczorem w tym samym miejscu. 

3. Gdy Mundt wychodzi i odjeżdża taksówką, spostrzegawczy BG mogą dojrzeć odjeżdżającego 

z piskiem opon czarnego Mercedesa-Benza 770 z flagami Rzeszy i tablicami rejestracyjnymi 

korpusu dyplomatycznego.  

Didaskalia 

Scena może odbyć się w dowolnym momencie. Kamienica znajduje się w centrum. BG mogą właśnie 

przejeżdżać w okolicy, ukończyć scenę 11 lub realizować jeden z Przypadków związany z 

przebywaniem w miejscu publicznym (np. 5, 8 lub dama). 

Streszczenie 

BG spotykają oficera Abwehry Mundta. Informuje, że ma dla femme fatale pewną ofertę, którą obiecuje 

przedstawić podczas kolejnego spotkania. Spotkanie obserwuje Nowożenny, który cieszy się, że Mundt 

połknął zarzuconą przez niego przynętę oraz idący śladem tego ostatniego Hauser. 

18. Scena 

Czas – / (po scenie 17) 

Miejsce – mieszkanie Kossakowicz, mieszkanie Bogartowicza 

Postaci – BG, Nowożenny, cień sierż. Zalewskiego 

Akcja 

1. BG podjeżdżają pod kamienicę femme fatale. Stoją pod nią 2 zacienione samochody. Z jednego 

wychodzi Nowożenny, z drugiego 4 ponurych panów w kapeluszach, płaszczach z rękami 

schowanymi w wypchanych kanciastym kształtem kieszeniach. 

2. Nowożenny nie znosząc sprzeciwu, zaprasza BG na przesiadkę. Wsiadają do pierwszego 

samochodu. Prowadzi równie ponury mężczyzna w kapeluszu. Nowożenny siada z przodu 

obok kierowcy, BG z tyłu. Nowożenny cały czas mierzy do nich z rewolweru „pan komisarz 

rozumie, procedury”, przeprasza Bogartowicza. Drugi samochód z czwórką tajniaków jedzie 

tuż za nimi. 

3. Jadą w stronę mieszkania Bogartowicza. Nowożenny opowiada o ich spotkaniu z Mundtem. 

Dziękuje femme fatale, że przykuła uwagę Mundta (choć sam temu dopomógł nieco go 

inspirując). Informuje, że jest on oficerem Abwehry, ale „nie wnikajmy kto jest kim i dlaczego 

– niech każdy pilnuje własnego nosa, póki nie wtyka go w moje sprawy”. Nowożenny wie, że 

umówili się z Mundtem na kolejne spotkanie. Prosi o szczegóły. Chce być na nim obecny i 

odbyć randkę sam na sam z Mundtem po jego zakończeniu. 

4. Wchodzą do mieszkania Bogartowicza. Nowożenny krzywi się na płaskorzeźbę z kobietą w 

holu. W mieszkaniu czeka już kolejny tajniak. Nowożenny przystaje i znacząca spogląda na 
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femme fatale, „tajemnice to obosieczna broń – nie warto z nią igrać, warto ją oddać we wprawne 

ręce, szczególnie gdy męża nie ma”. Po chwili Nowożenny się żegna słowami „niektóre rzeczy 

powinny zostać tajemnicą, którą znam ja” dzwoni telefon. Bogartowicz może wykazać się 

refleksem – o ile nie, Nowożenny poprosi go by odebrał. 

5. Dzwoni Helena Zalewska. Cały dzień się dobija do Bogartowicza. Dostała informację, że jutro 

Jan (sierż. Zalewski) przyjedzie do Lwowa. Węgrzy uwolnili go z czeskiego więzienia. Wraz z 

patrolem węgierskiej armii dotarł do granicy polskiej i jutro ma być we Lwowie. Prosi o 

spotkaniu w Laboratorium Mechanicznym PL jutro wieczorem. Po rozmowie Nowożenny o 

sprawozdanie. Nie jest dociekliwy. 

Didaskalia 

Warto, aby MG zadbał o dźwięk starego telefonu, który przerwie rozmowę. Jej treść może być znana 

dla femme fatale. MG nie musi korzystać z komunikacji poufnej. 

MG powinien postarać się, aby Nowożenny przytłoczył BG swoją wszechmocą i wszechwiedzą. 

Podczas przejażdżki może odnieść się do ich śledztwa, podróży po mieście (szczególnie w przypadku 

wcześniejszej realizacji sceny 7 i 8). Niech udowodni, że zna prawie każdy ich krok. 

Streszczenie 

Nowożenny bierze BG na przejażdżkę i żąda szczegółów spotkania z Mundtem. Informuje między 

słowami o swej inspiracji i jego roli jako rezydenta Abwehry w konsulacie. Chce wykorzystać ich 

następne spotkani dla swoich celów. H. Zalewska dzwoni do Bogartowicza i informuje o powrocie sierż. 

Zalewskiego do Lwowa. 

19. Scena 

Czas – / (po scenie 17, może być np. w sekwencji 17 – 18 – 19, po powrocie z przejażdżki z „Nowym”) 

Miejsce – mieszkanie Kossakowicz 

Postaci – BG, cień Hausera 

Akcja 

1. Gdy BG wchodzą do mieszkania. Wygląda ono jak po przejściu huraganu. Meble są 

porozrzucane, niektóre zniszczone a firanki pozrywane. W kuchni wszystkie naczynia są 

potłuczone. 

Didaskalia 

O ile femme fatale sprawdzi – znikło zdjęcie Hausera i pierścionek zaręczynowy, który od niego dostała. 

O ile nie sprawdzi (niech MG da czas) – BG znajdują porwane zdjęcie Hausera.  

Warto zadbać o budowanie nastroju zagrożenia. Niech BG wysiadając z samochodu zauważą, że w 

mieszkaniu Kossakowicz pali się światło lub z otwartego okna powiewa zerwana zasłonka. Dodatkowo 

scenę można zwieńczyć sceną 15 lub 19. 

Streszczenie 

/ 

20. Scena 

Czas – / 

Miejsce – / 



41 

Postaci – BG, cień O. Mesnyka 

Akcja 

1. BG zauważają namalowany (krwią) symbol trójzębu/tryzuba. Najbardziej dogodną lokalizacją 

będzie okolica mieszkania femme fatale, ale nie jest to konieczne. 

Didaskalia 

/ 

Streszczenie 

/ 

21. Scena 

Czas – 17 III 1939 r. (po scenie 18) 

Miejsce – Laboratorium Mechaniczne PL 

Postaci – BG, H. Zalewska, sierż. J. Zalewski, cień O. Mesnyka, Nowożenny 

Akcja 

1. BG spotykają Zalewskich. Po sierżancie znać ślady niewoli – ma zmiażdżone palce u rąk, blizny 

na twarzy. Zalewscy są przejęci, niechętni BG, lecz doświadczony przez los sierżant obawia się 

o swoje życie. 

2. Sierżant Zalewski dość enigmatycznie, ale jednak opowie dzieje Oddziału „Zbigniew”. 

Szczególnie wobec umiejętnie zadawanych pytań i prezentacji dowodów, np. lista ofiar, którą 

sam podyktował czeskim żandarmom, kawałek sznura, który sam posiada, okoliczności 

poszczególnych zabójstw, które skojarzą  mu się z przebiegiem zbrodni. 

3. Gdy przesłuchanie zmierza ku końcowi pod budynkiem z piskiem opon hamuje samochód i 

po chwili szyby w oknach laboratorium rozpryskuje seria z karabinu maszynowego. Zanim BG 

zdołają podjąć kontratak samochód również z piskiem opon odjeżdża. H. Zalewska jest ciężko 

ranna i zaraz się wykrwawi. Sierż Zalewski prosi o pomoc w zawiezieniu jej do szpitala. 

4. Samochód BG ściga samochód. Po chwili inny zajeżdża BG mu drogę. Pojawia się Nowożenny. 

Pyta o cel nocnych podróży. Bierze ze sobą sierż. Zalewskiego – „a pan sierżant to ma mi chyba 

wiele do opowiedzenia, nie widzieliśmy się chyba z 3 miesiące, taki był pan ponoć rozmowny 

z Węgrami, to ze mną też pan sierżant będzie”. BG karze odwieźć H Zalewską do szpitala.  

Didaskalia 

O ile w scenie 17 Bogartowicz napomknął Nowożennemu o temacie rozmowy, scenę można rozpocząć 

od pościgu BG  z ludźmi Nowożennego. 

Streszczenie 

BG spotykają się z sierż. Zalewskim i dowiadują się o zbrodni na ukraińskich ochotnikach, która 

najpewniej jest przyczyną trwającej serii zabójstw. Zalewska w wyniku ataku (O. Mesnyka) zostaje 

ranna. Sierżanta zatrzymuje Nowożenny. 

22. Scena 

Czas – /(po scenie 17, 18) 

Miejsce – Biurowiec Sprechera (kawiarnia) 

Postaci – BG, Nowożenny, cień Mundta i Hausera 

Zbigniew#_Oddział_Bojowy_
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Akcja 

1. BG oczekują na Mundta w umówionym miejscu. W rogu kawiarni czyha Nowożenny z 

tajniakami. 

2. Kelner prosi „piękną panią, która zapewne czeka do telefonu”. Mundt informuje, że w 

konsulacie zatrzymała go „delegacja z MSZ”. „Przyjechał wysoki urzędnik od Ribbentropa i 

nakazał zostać na placówce”. Przeprasza i prosi na spotkanie podczas uroczystości na grobach 

żołnierzy niemieckich na Łyczakowie, nieopodal Cmentarz Orląt. Dopiero wtedy będzie mógł 

rozmawiać. Na koniec wspomina w zawoalowany sposób, że mógłby „pomóc w sprawach 

życia i śmierci gdyby przekazała mu jakiś symbol dobrej woli, mogą pomóc sobie nawzajem, 

często wrogowie naszych przyjaciół są naszymi wrogami, czasami też w tym gronie są nasi 

odrzuceni kochankowie”. 

3. Tuż po rozmowie Nowożenny również odkłada słuchawkę i kiwa głową do BG z grymasem 

uśmiechu na twarzy. 

Didaskalia 

Warto aby tę scenę odbyła się w sekwencji ze sceną 18. Niekoniecznie bezpośrednio po sobie, ale tak, 

aby femme fatale mogła podejrzewać obecność Hausera. 

Streszczenie 

BG i Nowożenny czekają na Mundta w umówionym miejscu. Hauser zatrzymuje go specjalnie w 

konsulacie. Umawiają spotkanie na niemieckiej uroczystości nieopodal Cmentarza Orląt. 

23. Scena 

Czas – Cmentarz Orląt 

Miejsce – / 

Postaci – BG, O. Mesnyk, Hauser, Mundt, Nowożenny 

Akcja 

1. BG oczekują na Mundta przy Kaplicy Obrońców Lwowa. Nieopodal w kryjówce czeka 

Nowożenny. Po cmentarzu orląt przechadzają się Lwowiacy odwiedzający groby swych 

bohaterów ze zniczami i kwiatami. W oddali widzą niemieckie uroczystości z udziałem 

pracowników placówki, ok. 150 lwowskich Niemców oraz kilku SS-manów. Jeden z nich – 

wysoki Aryjczyk, którego BG widzą tylko z tyłu – przemawia. Uroczystość kończy się 

nazistowskim pozdrowieniem. 

2. Mundt podchodzi do BG. Dziękuje za przybycie i „wracając do tematu wzajemnej pomocy” w 

zawoalowany sposób opowiada o tym jak miłość może zagłuszyć rozum i uśpić czujność a źle 

skierowana może przynieść bolesny zawód. On jednak nie ma czasu na roztrząsanie miłostek-

błahostek rodem z Goethego. Werter być może sobie na to zasłużył. Lotta jednak jest w 

poważnym zagrożeniu. Wielu jest w świecie romantyków współczujących Werterowi. On sam 

nie pogodził się z odrzuceniem. Mundt jest jednak „racjonalistą, który nie dba o te 

sentymentalne błahostki i umie się odwzajemnić”. 

3. Niech szarady BG z Mundtem potrwają chwilę. Bez względu na ich przebieg po chwili rozlega 

się wystrzał z pistoletu. Kula trafia w kolumnę pomiędzy femme fatale i Mundtem. Hauser w 

mundurze Obersturmbannführera SS tym razem chybił. 

a. o ile femme fatale przekazała mikrofilm Mundtowi, stanie on w jej obronie, 

b. o ile femme fatale przekazała jakikolwiek dokument ze swej polisy Nowożennemu, 

stanie on w jej obronie, 

c. o ile nie doszło do żadnej z powyższych sytuacji, Nowożenny i Mundt będą się starali 

uciec – Hauserowi zależy przede wszystkim na femme fatale; 
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4. Po strzelaninie BG idą przez już niemal opustoszały Cmentarz Orląt. Całkowity mrok zapadł 

już chwilę temu. Monumentalną nekropolię oświetlają drgające ogniki zniczy. Przy jednym z 

grobów stoi chłopiec w cyklistówce i pumpach z bukietem kwiatów. Pochyla głowę przed 

grobem, z bukietu kwiatów, który dzierży błyska lufa pistoletu. Orest Mesnyk mówi jakby do 

siebie:  

Śmierć ojca — oto wyrok, przeznaczon i tobie.  

Nie płona snów twych wróżba! Grzech dziś grzech zabija… 

Didaskalia 

MG powinien postarać się ukazać niemieckie uroczystości jako przerażające nazistowskie rytuały tuż 

przy polskiej nekropolii.  

Enigmatyczna rozmowa z Mundtem powinna zostać nagle przerwana. Niech wystrzał będzie 

niespodziewany. MG może np. wykorzystać nagranie pistoletu i „wystrzelić” nagle w pół słowa. 

Ewentualna pomoc udzielana przez Mundta lub Nowożennego będzie tylko chwilowa. BG nie powinni 

mieć przewagi na Hauserem. Dlatego po kilku strzałach Mundt i Nowożenny powinni uciec lub paść 

(choćby ranieni) i nie uczestniczyć dalej w walce. W każdym razie gdy Hauser pada, na scenie pozostają 

tylko BG. 

Ważne, aby wieńczące scenę spotkanie z Orestem było również niespodziewane. Po walce z Hauserem, 

MG powinien wystudzić atmosferę tak, aby BG mieli wrażenie, że minął punkt kulminacyjny i 

scenariusz zmierza ku końcowi. Orest niech będzie po prostu jednym z wielu odwiedzających groby 

Orląt Lwowiakiem a wypowiedziana przez niego kwestia dopiero po chwili dojdzie do świadomości 

BG. Rozstrzygnięcie starcia z Orestem pozostawiam losowi. 

Streszczenie 

BG spotykają się z Mundtem na Cmentarzu Orląt. Ich spotkanie przerywa opętany żądzą zemsty 

Hauser. W zależności od działań femme fatale w walce może mieć sojuszników (o ile przekazała, 

któremuś z oficerów wywiadu część swojej polisy). Gdy BG opuszczają nekropolię spotykają Oresta 

Mesnyka. 

Epilog 

O ile którykolwiek z BG przetrwa, scenariusz wieńczy jeden z możliwych wariantów epilogu. 

1. O ile femme fatale współpracowała z Nowożennym (np. przekazała mu część swej polisy, nie 

ujawniła samodzielnie wielu szczegółów Operacji „Łom”, itp.).: 

18 września 1939 r. Chłodny, wietrzny i rześki poranek. Jesienne słońce oświetla karpackie 

szczyty. Wąską, górską ścieżką wdrapuje się z wysiłkiem kolumna kilku polskich wojskowych 

łazików. Mozolny warkot ich silników zakłóca ciszę. Laura von dem Bach Ahl lub Anna 

Kossakiewicz lub kimkolwiek teraz jest lub przyjdzie jej zaraz być w towarzystwie oficerów (o 

ile Nowożenny przeżył – siedzi koło niej) z zadumą patrzy w krajobraz, który tak dobrze 

pamięta z końcówki listopada 1938 r., gdy wraz ze Stanisławem Piszem przedzierała się do 

kraju. Po chwili docierają do węgierskiego posterunku granicznego. Węgrzy są bardzo 

serdeczni. Z lekkim zażenowaniem informują o warunkach internowania. Kolumna przejeżdża 

dalej. Kobieta spogląda za siebie na oddalający się polski horyzont. 

2. O ile femme fatale współpracowała z Mundtem lub nie współpracowała z nikim: 

Słońce oświetlało pokład transatlantyku SS „Pułaski”. Samotna Laura von dem Bach Ahl lub 

Anna Kossakiewicz lub kimkolwiek teraz jest lub przyjdzie jej zaraz być, opierając się o burtę, 

spogląda w przecinane przez okręt oceaniczne fale. Morska bryza rozwiewa jej włosy. 

3. O ile przeżył Bogartowicz: 

Bogartowicz – znowu w mundurze, znowu na barykadzie. Wciąż w swoim mieście, tyle że już 

też cudzym, poddanym. „Kto się raz przeprowadził, to tak jakby się dwa razy spalił” pomyślał 
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spoglądając w enkawudowski pluton egzekucyjny. Popołudniowe słońce późnej jesieni 

oświetlało gzymsy kamienic przy rogatce przy ul. Zielonej. Ciszę niczym grom przeciął 

karabinowy wystrzał. 

4. O ile pomiędzy femme fatale a Bogartowiczem wywiązał się choćby zalążek relacji i oboje 

przeżyli, epilog można rozpocząć frazę: 

Laura von dem Bach Ahl na chwilę wspomniała jeszcze Bogartowicza. Bogartowicz wspomniał 

Laurę i powiedział sobie w myślach: urodziłem się kiedy mnie pocałowała, umarłem gdy mnie 

opuściła; żyłem przez kilka tygodni, kiedy mnie kochała.  

Historia niealternatywna 
Jak podkreślono w założeniach historia stanowi bardzo ważny punkt odniesienia w ramach fabuły. W 

związku z powyższym dla ułatwienia orientacji w chronologii scenariusza, poniżej przedstawiono oś 

czasu zestawiającą fakty historyczne z wydarzeniami odbywającymi się w ramach fabuły. 

Oś czasu 

NIĆ HISTORYCZNA DATA NIĆ FABULARNA 

Zawarcie układu monachijskiego – początek 
dezintegracji Czechosłowacji. 
 
O północy Polska wystosowuje do rządu 
Czechosłowacji ultimatum ws. Zaolzia. 

30 IX 1938  

 31 IX 1938 Podczas tajnej konferencji niemieckiej 
dyplomacji, wywiadu i wojska w 
zamku Hitlera w Berghofie ustalono 
plan, który T. Hauser nazywa w 
swych notatkach dla Himmlera 
„Globallösung”. 
L. von Üxküll (vel A. Kossakiewicz 
vel L. von dem Bach Ahl) utrwala je 
na mikrofilmie i nadaje szyfrogram 
do Warszawy. 

O 23.45 Czechosłowacja przyjmuje polskie 
ultimatum ws. Zaolzia. 

1 X 1938  

Wojsko Polskie zajmuje Zaolzie 2 X 
1938 

 

Węgry wysuwają roszczenia terytorialne względem 
Czechosłowacji 

3 X 1938  

Mobilizacja armii węgierskiej oraz początek 
węgierskiej akcji dywersyjnej w Czechosłowacji 
(Rusi Zakarpackiej). 

4 X 1938  

W Warszawie spotyka się MSZ Polski J. Beck oraz 
MSZ Węgier hr. Istvan Csaky. Polska ponownie 
odmawia (oficjalnego) zaangażowania WP w akcję 
na Zakarpaciu – zobowiązuje się jednak do osłony 
dyplomatycznej działań węgierskich przed Rumunią 
oraz prewencyjnej mobilizacji wojsk KOP na granicy 
polsko-rumuńskiej. 

5-6 X 1938  

Szef Sztabu Głównego WP gen. W. Stachiewicz 
wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do 
operacji „Łom” na Rusi Zakarpackiej 
 

7 X  
1938 
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Wzrost tendencji separatystycznych w 
Czechosłowacji: utworzenie autonomicznego rządu 
słowackiego z faszyzującym ks. J. Tiso na czele oraz 
(dzień później) analogiczne żądania ze strony Rusi 
Zakarpackiej. 

 8 X 1938 Podczas wizyty badawczej w Breslau 
Laura von von Üxküll przekazuje 
oficerowi polskiego wywiadowi 
pierwszą partię mikrofilmów z 
dokumentacją niemieckich planów 
Globallösung. 

Szef Sztabu Głównego WP gen. W. Stachiewicz 
ustala z attaché wojskowym Węgier w Polsce ppłk. 
Belą Lengyelem szczegóły współpracy w kwestii 
działań na Rusi Zakarpackiej. Polska podtrzymuje 
niechęć do pogłębienia współpracy militarnej z 
uwagi na możliwość przenikania informacji do III 
Rzeszy (z uwagi na bliskie relacje węgiersko-
niemieckie). 

10 X 1938  

We Lwowie odbywa się duża demonstracja (4 tys. 
osób) na rzecz niepodległości Rusi Zakarpackiej. 
 
UNDO wysyła protest do premiera i MSZ Polski 
przeciwko polskiemu wsparciu dla Węgier. 

11 X 1938  

Upadek negocjacji węgiersko-czechosłowackich w 
Komarnie. Rząd Węgier prosi o arbitraż 
sygnatariuszy układu monachijskiego. 
 
W nocy z 13/14 X poseł RP w Budapeszcie L. 
Orłowski wystosowuje demarche do rządu 
węgierskiego – Polska zdecydowanie protestuje 
przeciwko „monachijskiemu” formatowi 
rozstrzygania kwestii sporny w Europie Śr. Przez 4 
mocarstwa bez udziału państw zainteresowanych 
(Polski).  
W odpowiedzi rząd węgierski zobowiązuje się do 
podjęcia starań, aby do czwórki monachijskiej 
dokooptować Polskę, co spotyka się ze sprzeciwem 
III Rzeszy. 

13 X 1938  

MSZ Polski J. Beck udaje się z wizytą do Bukaresztu, 
gdzie stara się przekonać króla Karola II i MSZ N. 
Comnena do poparcia roszczeń węgierskich i 
projektu wspólnej granicy polsko-węgierskiej jako 
zapory wzrastających wpływów Niemiec i ZSRS w 
Europie Środkowej i zwornika tzw. „Trzeciej 
Europy” – sojuszu Polski, Węgier, Rumunii, 
Jugosławii i Włoch. Wizyta kończy się fiaskiem. 

18-19 X 
1938 

 

Szef Sztabu Głównego WP gen. W. Stachiewicz 
wydaje rozkaz do rozpoczęcia operacji „Łom” na 
terenie Rusi Zakarpackiej. 

19 X 1938  

W celu wypracowania wspólnego stanowiska 
polsko-węgierskiego w Budapeszcie spotykają się 
premier B. Imredy i MSZ K. Kanya oraz M. 
Łubieński, dyr. gabinetu MSZ J. Becka oraz poseł RP 
w Budapeszcie L. Orłowski. Polska wyraża 

21 X 1938  
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stanowisko, że żadnemu z mocarstw nie zależy na 
pozostaniu Rusi Zakarpackiej w ramach 
Czechosłowacji oraz Węgry nie iść drogą otwartego 
konfliktu zbrojnego a powinny użyć wszelkich 
możliwych środków dyplomatycznych, aby 
zrealizować swoje roszczenia terytorialne (i np. 
doprowadzić do plebiscytu na tym terytorium). 
Jedocześnie Polska wyraziła protest wobec 
oddawania tej sprawy pod rozstrzygnięcie w ramach 
formatu monachijskiego. 
W odpowiedzi Węgry zobowiązały się do 
kontynuacji tajnych działań dywersyjnych oraz 
wystosowania (przez regenta M. Horthy’ego) listu 
do A. Hitlera z prezentacją stanowiska węgierskiego 
w kwestii Rusi Zakarpackiej. Dodatkowo 
prowęgierski przywódca autonomicznego rządu 
Rusi Zakarpackiej A. Borodij miał zażądać od Pragi 
plebiscytu. 
 
Odbywają się spotkania konsultacyjne J.Lipski (poseł 
RP w Berlinie) - E. Woermann (podsekrearz stanu w 
MSZ Niemiec) oraz J. Szembek (wice-MSZ Polski) – 
H. von Moltke (ambasador Niemiec w Polsce) ws. 
stosunku Niemiec do antypolskich nastrojów na Rusi 
Zakarpackiej oraz jej wsparcia dla OUN. Niemcy 
stoją na stanowisku prawa do samostanowienia 
narodów. 

Pierwsze polskie akcje dywersyjne w ramach 
operacji „Łom”. Jednocześnie pojawiają się 
znamiona słabości węgierskich działań 
dywersyjnych (np. partyzanci węgierscy ratują się 
ucieczką do Polski). 

22-23 X 
1938 

Podczas wspólnego wyjazdu T. 
Hausera i L. von Üxküll na Pomorze, 
kobieta spotyka się w Swinemünde z 
oficerem polskiego wywiadu i 
przekazuje mu drugą partię 
mikrofilmów z dokumentacją 
niemieckich planów Globallösung. 

MSZ III Rzeszy J. von Ribbentrop przedstawia 
posłowi RP w Berlinie J. Lipskiemu tzw. plan 
ośmiopunktowy, który zawiera żądanie przyłączenia 
Gdańska do III Rzeszy, budowę eksterytorialnej 
autostrady i linii kolejowej przez Pomorze (tzw. 
polski korytarz) łączącej Niemcy z Prusami, 
dołączenia Polski do paktu antykominternowskiego 
w zamian za niemieckie gwarancje dla granic Polski, 
przedłużenie deklaracji o nieagresji oraz zgodę na 
wspólną granicę polsko-węgierską na Zakarpaciu. 

24 X 1938  

Prowęgierski szef rządu autonomicznego Rusi 
Zakarpackiej A. Borodij wysuwa wobec rządu 
Czechosłowacji żądanie przeprowadzenia plebiscytu 
ws. przynależności państwowej Rusi Zakarpackiej i 
zostaje aresztowany pod zarzutem zdrady. Szefem 
rządu Rusi Zakarpackiej zostaje ukraiński 
nacjonalista A. Wołoszyn, który m.in. zawiera 
umowy gospodarcze z III Rzeszą. 
 
Szef wywiadu węgierskiego płk Sandor Andorka 
informuje Oddział II Sztabu Głównego WP o 

26 X 1938 Podczas wspólnego T. Hausera i L. 
von Üxküll wyjazdu na Pomorze, 
kobieta spotyka się w W.M. Gdańsk z 
oficerem polskiego wywiadu i 
przekazuje mu trzecią partię 
mikrofilmów z dokumentacją 
niemieckich planów Globallösung. 
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wzroście wpływów niemieckich na Rusi 
Zakarpackiej. 

W ramach arbitrażu wiedeńskiego Niemiec i Włoch, 
Węgry zaspokajają część swoich roszczeń 
terytorialnych względem Czechosłowacji. 
 
Rząd w Budapeszcie proponuje wspólny atak sił 
zbrojnych Węgier i Polski na pozostałą 
Czechosłowacji cześć Rusi Zakarpackiej. Polska 
odmawia. 

2 XI 1938  

Rozpoczynają się wybory do Sejmu (6 XI) i Senatu (13 
XI). Do parlamentu dostają się wyłącznie członkowie 
sanacyjnego OZN oraz bezpartyjni. Ordynację 
wyborczą jako niedemokratyczną potępiają m.in. 
piłsudczykowskie organizacje takie jak Związek 
Legionistów Polskich oraz Związek Peowiaków. 

6 XI 1938  

 7 XI 1938 Heinrich Himmler dowiaduje się o 
planach konferencji polskiego, 
litewskiego i brytyjskiego wywiadu 
ws. niemieckiego Globallösung i 
zleca poufne śledztwo szefowi SD 
Heydrichowi.  

Powstaje Karpacka Sicz – siły zbrojne autonomicznej 
Rusi Zakarpackiej sformowane pod kierownictwem 
członków OUN (m.in. emigrantów z Polski) przy 
wsparciu Niemiec (np. instruktorów wojskowych, o 
których informował Polaków węgierski wywiad). 

9 XI 1938  

Huczne obchody dwudziestej rocznicy odzyskania 
niepodległości w całej Polsce. Prezydent I. Mościcki 
odwiedza odzyskane Zaolzie. 

11 XI 1938 Thomas Hauser oświadcza L. von 
Üxküll, że o spotkaniu z 
Hauptsturmführerem Walterem 
Schellenbergiem, szefem wywiadu i 
kontrwywiadu SD oraz zakazie 
opuszczania przez niego kraju.  
 
L. von Üxküll kontaktuje się z 
polskim wywiadem i żąda 
uruchomienia procedury ucieczki z 
terytorium III Rzeszy. 

Niemrawe wznowienie dywersji węgierskiej na Rusi 
Zakarpackiej (kilkuosobowe patrole). 

14 XI 1938  

Manifestacja na rzecz ustanowienia wspólnej granicy 
polsko-węgierskiej w Warszawie (oprócz obozu 
rządowego, aktywny udział endecji) pod hasłem 
„armia polska na Ruś”. 

15 XI 1938  

 17 XI 1938 L. von Üxküll przybywa do 
Chebu/Egeru w Kraju Sudeckim 
gdzie oficer polskiego wywiadu 
przekazuje jej dalsze instrukcje oraz 
nową tożsamość – Anny 
Kossakiewicz/Kosakević. 
 
D. Hrycak wraz z Jewhenem i 
Orestem Mesnykami przekracza 
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granicę polską w celu dotarcia 
dołączenia do Karpackej Siczy. 

 20 XI 1938 Ok. północy oddział „Zbigniew” 
przekracza granicę Polski z 
Czechosłowacją i wkracza na Ruś 
Zakarpacką. 

Mimo planów, wobec protestu Włoch i Niemiec, 
armia węgierska nie podejmuje otwartych działań 
zbrojnych na terenie Rusi Zakarpackiej. 
 
Wobec zaznaczającej się dominacji III Rzeszy w 
Europie Środowej i pogorszających się relacji polsko-
niemieckich (m.in. brak akceptacji Niemiec dla 
wspólnej granicy polsko-węgierskiej), rząd węgierski 
uznaje, iż musi zabiegać o aneksję Rusi Zakarpackiej 
bezpośrednio w Berlinie. 

21 XI 1938  

Zgromadzenie Narodowe Republiki Czesko-
Słowackiej uchwaliło ustawę o utworzeniu 
autonomicznej Ukrainy Karpackiej na terenie Rusi 
Zakarpackiej. 

22 XI 1938  

 23 XI 1938 Oddział „Zbigniew” dociera w rejon 
m. Małe Berezne a m. Ubla, gdzie 
miał zrealizować swoje zadanie. 
 
Dochodzi do zbrodni na ukraińskich 
ochotnikach zmierzających do 
Kaprackiej Siczy. 
 
Por. „Zbigniew” spotyka Annę 
Kosakiwicz. 
 
Zaalarmowany nietypowym 
zakupem dużej ilości papierosów 
patrol Żandarmerii Czechosłowackiej 
wyrusza śladem Oddziału 
„Zbigniew”. 

Rozkaz likwidacji operacji „Łom”. Dowódca Okręgu 
Korpusu nr VI we Lwowie gen. W. Langner 
podejmuje decyzję o rozformowaniu 
uczestniczących w operacji oddziałów 
partyzanckich. 

25 XI 1938 Dochodzi do potyczki grupy por. 
„Zbigniewa” z patrolem Żandarmerii 
Czechosłowackiej. Giną por. 
„Zbigniew” (J. Jastrzębski) oraz st. 
saper M. Klin. Ochotnik J. Zych wraca 
do Polski. 
 
Dochodzi do podziału w grupie sierż. 
Zalewskiego. J. Zalewski wraz z M. 
Bolesławskim oddzielają się od S. 
Pisza, S. Wajdę i A. Kossakiewicz. 
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Wspólny komunikat polsko-sowiecki 
potwierdzający trwałość paktu o nieagresji z 1932 r., 
oraz wyrażający sprzeciw wobec układu 
monachijskiego oraz zaniepokojenie wobec budowy 
ośrodka irredenty ukraińskiej na Rusi Zakarpackiej. 

26 XI 1938 Sierż. J. Zalewski zostaje aresztowany 
przez Żandarmerię Czechosłowacką. 
M. Bolesławski wraca do Polski. 

 27 XI 1938 Dochodzi do potyczki grupy S. Pisza 
z ochotniczym patrolem czeskim. 
Ginie ochotnik S. Wajda. A. 
Kossakiewicz wraz z S. Piszem 
przekraczają granicę polską. 

Faktyczne rozformowanie oddziałów 
uczestniczących w operacji „Łom”. 

28-30 XI 
1938 

A. Kossakiewicz przybywa do 
Lwowa. 

 1 XII 
1938 

Orest Mesnyk spotyka się we Lwowie 
z „Pyladesem”. 

MSZ Niemic J. von Ribbentrop spotyka się w Berlinie 
z MSZ Polski J. Beckiem i powtarza żądania 
przyłączenia Gdańska do III Rzeszy, budowę 
eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej przez 
Pomorze (tzw. polski korytarz) łączącej Niemcy z 
Prusami, dołączenia Polski do paktu 
antykominternowskiego 

6 I 1939  

 4 I 1938 Sierż. Zalewski zostaje uwolniony 
przez oddział R o n g y o s  G a r d y . 

 6 I 1939 Wywiad węgierski przekazuje 
Abwehrze przechwyconą w trakcie 
uwolnienia sierż. Zalewskiego 
dokumentację Żandarmerii 
Czechosłowackiej (zawierającą 
zeznania Zalewskiego  -w tym listę 
członków Oddziału Bojowego 
„Zbigniew”). 

Rozpoczęcie działalności konsulatu III Rzeszy we 
Lwowie. 

1 II 1939 „Pylades” przekazuje O. Mesnykowi 
listę członków Oddziału Bojowego 
„Zbigniew” uzyskaną przez OUN od 
Abwehry. 

Węgry przyłączają się do paktu 
antykominternowskiego 

2 II 1939 H-D. Mundt przybywa do Lwowa 
pod przykrywką II sekretarza 
konsulatu. 

 6 II 1939 Orest Mesnyk morduje Józefa Zycha. 

 10 II 
1939 

Mjr Nowożenny inicjuje „inspirację” 
o obecności we Lwowie byłego 
polskiego agenta w Niemczech. 

H. Himmler przebywa w Puszczy Białowieskiej na 
reprezentacyjnym polowaniu. 

18-21 II 
1939 

T. Hauser pożegnawszy się z 
Himmlerem, wieczorem 21 II 
przybywa do Lwowa. 

 26 II 
1939 

O. Mesnyk morduje M. 
Bolesławskiego. 

 28 II 
1939 

O. Mesnyk w późnych godzinach 
nocnych morduje S. Pisza. 
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 29 II 
1939 

Komisarz Bogartowicz przychodzi do 
Anny Kossakiewicz. 

Hitler powiadamia rząd węgierski o planowanym 
wkroczeniu do Czechosłowacji w ciągu następnych 
24 godzin. 

13 III 
1939 

 

Początek węgierskiej inwazji na Ruś 
Zakarpacką/Ukrainę Karpacką. 
 
Utworzenie zależnej od Niemiec Republiki 
Słowackiej. 

14 III 
1939 
 

 

Uroczystości spotkania wojsk polskich i węgierskich 
na Przełęczy Tucholskiej i stworzenia wspólnej 
granicy. Stronę polską reprezentował gen. 
Mieczysław Boruta-Spiechowicz, a węgierską gen. 
Novak. 
 
Utworzenie zależnego od III Rzeszy Protektoratu 
Czech i Moraw. 

16 III 
1939 

 

 17 III 
1939 

Sierż. Zalewski wraca do Lwowa. 

Likwidacja Ukrainy Karpackiej. 18 III 
1939 

 

III Rzesza dokonuje oderwania regionu Kłajpedy od 
Litwy. 

22 III 
1939 

 

Hitler wydaje rozkaz przygotowania planu ataku na 
Polskę. 
Walery Sławek odbiera sobie życie. 

3 IV 
1939 

 

Lwów noir, Lwów sauté 
„Lwów liczył jakieś 350 tys. mieszkańców, z tego 200 tys. Polaków, 100 tys. Żydów i około 60 tys. 

Ukraińców. To nie były współżyjące ze sobą i wzajemnie przenikające się grupy etniczne, lecz trzy 

cywilizacje, trzy kultury, trzy religie, cztery dobre kluby futbolowe, trzy poważne grupy 

intelektualistów, uczonych i… chuliganów, trzy elity, doskonałe trzy gazety. To wszystko żyło nie ze 

sobą, lecz albo obok siebie, albo – i to trzeba zrozumieć – częściej przeciwko sobie. (…) Ten i taki Lwów, 

miasto kulturalnego i etnicznego szoku, emanował, mimo licznych na tym styku dramatów, wiarą i 

nadzieją. Takiego Lwowa, drodzy państwo, nie ma i nigdy już nie będzie” – tak sportretował Lwów na 

chwilę przed II wojną światową Leopold Unger.  

W rzeczywistości Lwów na przełomie lutego i marca 1939 r. (i sytuacja ta nie uległa znacznej zmianie 

do klęski wrześniowej) zamieszkiwało 318 086 osób. Celem niniejszego rozdziału nie jest jednak wykład 

kronikarski a prezentacja autorskiej wizji przygotowanej na poczet scenariusza, która nie pretendując 

do miana analizy historycznej, zanadto też od faktów nie abstrahuje. 

W celu pełniejszego wykorzystania poniższych treści w ramach realizacji scenariusza, MG może też 

pomóc dział Przypadki Wielkiego Lwowa. 

Dosyć powszechnie uznaje się, że okres świetności miasta minął wraz z utratą przezeń statusu stolicy 

austro-węgierskiej Galicji. Nawet jeżeli zgodzić się z tą arkadyjską wizją, tym bardziej Lwów 

wpasowuje się w zaproponowaną w scenariuszu konwencję noir – gdzie miejsce akcji jest z reguły 

pogrążoną w kryzysie,  domeną brutalności i niesprawiedliwości na skraju upadku. Lwów noir (Lwów 

sauté?) na przełomie 1938 i 1939 r., na chwilę przed wybuchem II wojny światowej jest zatem miastem 



51 

ostrego konfliktu etnicznego i społecznego a jednocześnie miejscem realizacji śmiałych projektów 

modernizacyjnych. Symbolami tych trzech elementów leżących u podstaw Lwowa noir są: 

dramatyczna walka lwowskich „Orląt” z Ukraińcami w 1918 r. (oraz brutalny pogrom na ludności 

żydowskiej miasta, który nastąpił bezpośrednio po niej), wydarzenia „krwawego czwartku z 1936 r.  

oraz zarysowana w 1920 r. (a później konsekwentnie realizowana) przez Ignacego Drexlera, profesora 

Politechniki Lwowskiej, koncepcja „Wielkiego Lwowa” zakładająca rozwój i harmonijną modernizację 

galicyjskiej metropolii.  

Jednym z ważnych tematów obrad rady miasta w styczniu 1939 r. były plany obchodów 600. rocznicy 

przyłączenia Lwowa do Polski przewidziane na 1940 r. Dla podkreślenia wagi tego epokowego 

wydarzenia zamierzano dokonać publicznej prezentacji najcenniejszych dokumentów i aktów 

minionych królów i książąt podkreślających, że Lwów nigdy nie będzie odłączony od Polski. Niemniej 

jednak odnotowane 26 stycznia 1939 r. w godz. 4.52-6.10 przez stację sejsmograficzną Politechniki 

Lwowskiej trzęsienie ziemi trafniej znamionowało przyszłość miasta.  

Tylko we Lwowi 

Wspomniany I. Drexler w swej monografii „Wielki Lwów. Le Grand Léopol” pisał: „Miasto bowiem 

wszelkie rozwija się i przeobraża na podobieństwo organizmu żywego. Odbywa się w niem przemiana 

materyi i odnowa tkanek, przechodzą okresy zdrowia i choroby, rozrostu i zaniku”. Powyższe 

stwierdzenie dobrze opisuje dzieje Lwowa a także powinno stanowić istotny punkt odniesienia w 

ramach scenariusza. Lwów noir to nie tylko miejsce akcji, ale także jej bohater, który wchodzi w 

interakcje z postaciami – „na podobieństwo organizmu żywego”. Rozdział Lwów noir, Lwów sauté 

powinien pomóc MG, aby miasto nie było jedynie tłem wydarzeń a ich uczestnikiem. 

Lwów był trzecim pod względem liczby ludności miastem II RP oraz jednym z głównych ośrodków 

życia kulturalnego i naukowego odrodzonej ojczyzny. Wśród czterech uczelni wyższych miasta na 

wyróżnienie zasługują przede wszystkim Politechnika (PL, pierwsza na ziemiach polskich i jedna  z 

dwu w czasach II RP) oraz Uniwersytet Jana Kazimierza (UJK) – skąd wywodził się m.in. Juliusz 

Makarewicz (twórca wybitnego na skalę europejską kodeksu karnego z 1932 r.) oraz świeżo mianowani 

doktorzy honoris causa – Edward Śmigły-Rydz, Ignacy Mościcki i Józef Beck – zdobywcy Zaolzia. O 

świetności miasta świadczyli lwowscy matematycy zapisujący marmurowe blaty Kawiarni Szkockiej, 

awangardziści z grupy Artes, słynni fotograficy, projektanci plakatów, radiowcy (m.in. z „Wesołej 

Lwowskiej Fali”), filmowcy (np. z wytwórni Kinofilm Lwów) oraz prekursorzy telewizji – Lwowiak Jan 

Ziembicki skonstruował pierwszy polski telewizor w 1936 (oraz 22 I 1937 nadał pierwszy próbny 

program).  

Wizytówką tego nowoczesnego i dynamicznego miasta były Międzynarodowe Targi Wschodnie 

(MTW) – cykliczna impreza mająca na celu promocję polskiej gospodarki oraz wsparcie przemysłu. Jej 

XVIII edycja z września 1938 r. charakteryzowała się wyjątkowo rozbudowanymi targami 

technicznymi. Polska pragnęła ukazać się nie tylko jako państwo rolnicze, ale wschodzącego potentata 

w dziedzinie nowoczesnej gospodarki, której ośrodkiem miał być Centralny Okręg Przemysłowy (ze 

stolicą we Lwowie). Równocześnie po praz pierwszy na MTW zaistniał dział przemysłu filmowego (z 

konkursem w stylu Oscarów). W mieście odbył się też ogólnopolski zjazd właścicieli kin. 

W radiu systematycznie nadawano zainagurowaną przez prezydenta miasta Stanisława Ostrowskiego 

audycję „Lwów w rozbudowie” dotyczącą bezprecedensowego rozwoju miasta, którego populacja 

wzrosła w ciągu ostatniej dekady o 1/3. Wytyczano nowe, modernizowano nawierzchnię starych, 

zmieniano nazwy oraz poszerzano ulice, rozwijano sieć transportu publicznego (a tramwaj i autobusy 

biły rekordy w liczbie przewiezionych Lwowian), zmieniano organizację i usprawniano ruch uliczny 

(np. pomosty dla pieszych w centrum miasta), rozbudowywano infrastrukturę użyteczności publicznej 

(np. biblioteki, kina, szkoły, sale sportowe, ośrodki dla ubogich i nieuleczalnie chorych, czytelnie dla 

bezrobotnych czy kąpielisko w Żelaznej Wodzie). Realizowano śmiałe plany urbanistyczne w duchu 

modernizmu (głównie na przedmieściu halickim i łyczakowskim), odnawiano fasady kamienic, 
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rozwijano nocne oświetlenie zabytków, oraz planowano rozkład nowych siedmiu pomników 

wybitnych Polaków. W końcu postanowiono o zdemontowaniu ogrodzeń miejskiej zieleni – by 

wyglądała ładniej (skoro obywatele nauczyli się ją szanować). We Lwowie otwarto na początku 1939 w 

odstępie kilu tygodni nowe konsulaty: Japonii, Niemiec i Włoch. 

W listopadowych wyborach parlamentarnych doszło do sensacyjnych rozstrzygnięć, ponieważ 

mandatów poselskich nie otrzymali główni kandydaci sanacyjnego OZN, których zdystansowali 

niespodziewanie reprezentant związków zawodowych Rudnicki oraz kolejarz Jaworski. Senatorami 

zostali m.in. były premier, profesor Politechniki i „liberalny piłsudczyk” Kazimierz Bartel i jego żona 

Maria. Warto dodać, że ordynację wyborczą – jako narzucającą ustrój totalny i dążącą do 

wynaradawiania mniejszości narodowych oprotestował lwowski okręg Związku Legionistów i 

Związku Peowiaków. 

Serca i umysły Lwowian rozpalały głośne (i niemal równoczesne) procesy sądowe – Adama 

Doboszyńskiego, endeckiego pisarza i polityka, przywódcy marszu na Myślenice (gdzie doszło do 

okupacji posterunku policji oraz rozprawy z kupcami żydowskimi) oraz Leona Pasternaka, komunisty 

żydowskiego pochodzenia i autora „pornograficznej” „Pieśni o hańbieniu rasy” o Aryjce Zochnie 

uwiedzionej przez żydowskiego kochanka dokonującego rozliczenia ze swoim lubieżnym życiem: „A 

czyniąc tę rasową grandę / wspominam licząc z serca biciem, / że z samych spraw o Rassenschande / 

musiałbym siedzieć całe życie”. 

W mieście grasował tajemniczy i niepoczytalny fanatyk, który oblewał przechodniów głównie 

żydowskiego pochodzenia żrącym i samozapalającym płynem. 

Na paradzie związanej z 20. rocznicą odzyskania niepodległości, 11.11.1938 r., po raz pierwszy 

wystąpili kominiarze. Wiec młodzieży akademickiej postanowił przeznaczyć miesiąc wakacji na 

budowę umocnień granicznych a Związek Pań Domu rozpoczął cykl „Przysposobienie kobiet do 

obrony kraju. Przeprowadzano próbne alarmy Policji Państwowej oraz liczne sprawdzające gotowość 

służb i obywateli symulacje bombardowań. 

Leopolis multiplex 

Na początku lat 20. gęstość zaludnienia Lwowa wynosiła  6826 os/km2  - dla porównania w dzisiejszym 

Londynie wynosi 4,8 tys. a Berlinie 3,8 tys.. W śródmieściu było jeszcze ciaśniej - 36870/km2  podczas 

gdy w zbliżonym czasie w londyńskim city - 30,6 tys. a centrum Berlina - 33,2 tys.. Różnorodny był też 

rozkład etniczny poszczególnych dzielnic. Centrum zamieszkiwali w 44% Żydzi, 35% - Polacy a 20% - 

Ukraińcy (przy czym ci pierwsi byli właścicielami 59% nieruchomości). Z kolei na szybko 

rozbudowującym się w duchu modernizmu przedmieściu halickim mieszkali głównie Polacy  (71%, 

Ukraińcy – 20%, a Żydzi – 7%). Problem przeludnienia, życia (zbyt) blisko siebie, który częściowo został 

zniwelowany przez rozbudowę zgodnie z planami I. Drexlera, stanowił więc o tożsamości miasta. Ten 

„ściśnięty” społeczno-etniczny amalgamat musiał chyba eksplodować. 

Każda z trzech głównych nacji Lwowa uznawała miasto za swoje. Wydarzeniem, które stało się 

kluczowym elementem polskiej narracji, w kulcie której wychowywano dzieci, była bohaterska walka 

„Orląt Lwowskich” (i ich nekropolia) z, jak to określił jej naczelny dowódca Czesław Mączyński, 

„dzikim najazdem ukraińskim (…) wrogiem wolnym od poczucia wszelkiej odpowiedzialności” 

(1.11.1918-22.5.1919 r.). Mit zawsze wiernej fortecy polskości, utrwalony odparciem natarcia Armii 

Czerwonej (w toku wojny polsko-bolszewickiej – bitwa pod Zadwórzem, 17.8.1920 r.), ostatecznie 

zatwierdził Józef Piłsudski nadając miastu order Virtuti Militari. Tragicznym dopełnieniem obrazu 

wydarzeń tego okresu jest trzydniowy pogrom na ludności żydowskiej Lwowa (22-24.11.1918 r.), w 

ramach którego ograbiono ponad 500 sklepów, spalono synagogę i ok. 50 domów mieszkalnych, zginęło 

co najmniej 150 osób, kilkaset rannych a poszkodowanych było 7 tys. żydowskich rodzin.  Mniej lub 

bardziej dramatyczne pogromy wydarzyły się we Lwowie także w 1932 i 1937 roku. Gorzką konstatacją 
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tragicznych relacji lwowskich Polaków, Ukraińców i Żydów jest fakt, że krwawe konflikty etniczne 

dotykało często sąsiadów a nawet członków tych samych rodzin. 

Na przełomie 1938 i 1939 r. miastem wstrząsały liczne zamieszki na tle narodowościowym. Z jednej 

strony urządzano demonstracje na rzecz przyłączenia Zaolzia do Polski czy utworzenia wspólnej 

granicy polsko-węgierskiej a z drugiej potępiające te plany i żądające autonomii dla Rusi Zakarpackiej. 

Na mszę świętą w katedrze łacińskiej „za zwycięstwo sprawiedliwości” z powodu powrotu pod 

zwierzchnictwo Budapesztu utraconych wskutek I wojny światowej na rzecz Czechosłowacji ziem 

węgierskich, odpowiadało nabożeństwo wzywające do utworzenia na zbliżonym terytorium zalążków 

państwa ukraińskiego. Potępienie przez duchowego przywódcę Ukraińców, greckokatolickiego 

metropolitę lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego (prywatnie brata generała Wojska Polskiego) brutalnej 

akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej polegającej na niszczeniu przez polskie władze (ponad 100) cerkwi 

spotkało się z konfiskatą jego listu pasterskiego oraz protestami narodowców wzywającymi do 

uwięzienia go w miejscu odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Zresztą nie było w tym okresie niemal 

tygodnia, w którym nie odbyłaby się głośna demonstracja ukraińska lub polska (lub obie naraz – 

przeciw sobie). Zazwyczaj kończyły się one bójkami, zamieszkami a czasami strzelaninami oraz 

aresztowaniami dokonywanymi w dziesiątkach przez Policję Państwową. Wybite szyby, podpalenia, 

wyrwana kostka brukowa stanowiły naturalny element krajobrazu miasta. 

W mieście odbywały się głośne procesy oraz egzekucje działaczy OUN odpowiedzialnych za brutalne 

akcje terrorystyczne lub zabójstwa (np. Ilarija Kuka za zamordowanie rodzin Jasieńskich) oraz 

zatrzymano grupę przestępczą planującą uwolnienie Stepana Bandery z więzienia we Wronkach (gdzie 

odbywał karę w związku z organizacją zamachu na ministra B. Pierackiego w 1934 r.). W odpowiedzi 

na masowe zamazywanie przez polskich narodowców ukraińskich (i żydowskich) szyldów, Ukraińcy 

odpowiadali np. zainstalowaniem na dachu naprzeciwko budynku Dowództwa Okręgu Korpusu nr 6 

wielkiego blaszanego tryzuba (herbu Ukrainy). Polskie Stowarzyszenie Uczestników Ruchu 

Niepodległościowego „Zarzewie” utworzyło fundusz „na podtrzymanie polskości w promieniu 50 km 

wokół Lwowa” oraz uchwaliło rezolucję wzywającą do podjęcia stanowczych środków przeciw aktom 

terroru ukraińskich nacjonalistów oraz uznania za zdrajców narodu, Polaków popierających 

utworzenie autonomii na terenie woj. lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Już w maju 

1919 r. wyrzucono z Uniwersytetu Jana Kazimierza ukraińskich profesorów, utrudniano działalność 

ukraińskich instytucji kulturalnych oraz zamykano gazety – m.in. za niezłożenie życzeń imieninowych 

prezydentowi I. Mościckiemu. Dochodziło do tłumnych wieców (np. na PL), gdzie żądano likwidacji 

ukraińskich instytucji kulturalnych i gospodarczych, szkół z językiem ukraińskim, usunięcia 

ukraińskich i żydowskich napisów z ulic, zaprzestania audycji radiowych w języku ukraińskim. 

Na przełomie 1938/39 r. na lwowskich uczelniach obowiązywało getto ławkowe (choć w obawie o 

swoje zdrowie żydowscy studenci i tak rzadko pojawiali się na zajęciach) a polskie zrzeszenia 

studenckie wnioskowały o wprowadzenie numerus nullus (i bez tego na żadnej z uczelni nie przyjęto 

więcej niż 4% Żydów). Wskutek dramatycznych zajść wstrzymywano wykłady na kilka tygodni. Polscy 

studenci – narodowcy dokonywali licznych pobić zarówno a uczelniach, jak i zwykłych przechodniów 

na ulicy czy przy wejściu na MTW. Na terenie UJK oraz PL zabito nożami kilku studentów żydowskich 

(np. K. Zellermayer, Proweller). Oprócz tego okupowali budynki uniwersyteckie, urządzali „Dni bez 

Żydów” a Młodzież Wszechpolska organizowała „kursy żydoznawcze”. Dochodziło też do starć 

krwawych z przedstawicielami młodzieżówkami Klubu Demokratycznego (piłsudczykowska opozycja 

do OZN) oraz ludowców, których narodowcy jako „chamy” odsyłali „do wideł i do gnoju”. Endecy 

zakłócali też wydarzenia organizowane przez OZN lub próbowali się do nich dołączać wznosząc hasła 

antysemickie (np. manifestacja z okazji powrotu Zaolzia do Polski). Policja Państwowa dokonywała 

licznych zatrzymań i rewizji lokali organizacji endeckich (Stronnictwo Narodowe, Związek Zawodowy 

„Praca Polska”). Najbardziej dramatyczna była rewizja domów akademickich na początku 1939 r., gdzie 

doszło do regularnej bitwy pomiędzy Policją Państwową i studentami. Z okien padły akademików na 

500 szturmujących funkcjonariuszy padły strzały rewolwerowe, użyto granatów, płynów żrących, 

kwasu siarkowego. Wskutek nieprzebierającej w środkach akcji aresztowano niemal stu studentów oraz 
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zarekwirowano broń palną, granaty, kastety, sztylety, bagnety, materiały wybuchowe, żarówki 

wypełnione płynami żrącymi. Popularne w owym czasie były też metalowe rurki, butelki wypełnione 

piaskiem, sprężyny zakończone ołowianymi kulami, dachówki, cegły czy petardy, którymi obrzucono 

dom protestującego przeciw ekscesom narodowców senatora i byłego premiera, profesora Politechniki 

K. Bartla. 

Wskutek specyficznej psychozy pod koniec grudnia 1938 r. odnotowano 7 tys. wystąpień z gmin 

żydowskiej. Kilka tygodni później abp. metropolita lwowski B. Twardowski przestrzegał przed zbyt 

pochopnym chrzczeniem Żydów. W tym też okresie utworzono „Kadrę Młodych” – Koło Oficerów i 

Podoficerów Rezerwy, mającą na celu krzewienie „ducha obywatelskiego” wśród młodzieży 

żydowskiej, walkę z antysemityzmem, sprzyjanie współpracy polsko-żydowskiego oraz 

organizowania wśród Żydów wychowania obywatelskiego i przysposobienia wojskowego oraz 

Komitet Zbiórki na Dozbrojenie Armii wśród Żydów. Natomiast wojewoda lwowski Alfred Biłyk 

apelował do dziennikarzy polskich, ukraińskich i żydowskich o „uspokojenie umysłów 

społeczeństwa”. 

Podróż na statku „Kryzys” z portu Bida do portu Granda 

Na co dzień rozrywkowa radiowa „Wesoła lwowska fala” pod koniec stycznia 1936 r. poświęciła swoją 

jubileuszową 130. audycję na opowieść o podróży na statku „Kryzys” z portu Bida do portu Granda. 

Gorzki komentarz społeczny, który usiłowała zablokować lokalna cenzura, stanowił jedynie wstęp do 

późniejszych tragicznych wydarzeń, które odnalazły swój finał w „krwawy czwartek” 16 kwietnia 1936 

roku.  

Trwający światowy kryzys gospodarczy w sposób szczególny dotknął II RP. Jako ubogie państwo na 

dorobku musiało ono mierzyć z problemami o dużo większej skali oraz trwałości niż mocarstwa 

europejskie. Mimo podejmowanych przez rząd prób naprawy, takich jak plan budowy Centralnego 

Okręgu Przemysłowego (którego stolicą miał zostać Lwów), sytuacja nie ulegała istotnemu 

polepszeniu. Znaczne obniżenie płac, spadek produkcji przemysłu o ok. 60%, spadek cen produktów 

rolnych o ok. 65%, ponad 40% odsetek bezrobotnych oraz powszechna bieda były szczególnie dotkliwe 

w płd.-wsch. części kraju – w tym we Lwowie, gdzie oficjalne, rejestrowane bezrobocie wynosiło ok. 

10%. Sytuację zaogniła informacja o planach obniżenia środków budżetowych na roboty publiczne, 

będące jednym z głównych źródeł utrzymania mas społecznych. Doprowadziło to do demonstracji pod 

lwowskim urzędem pracy (nazywanym „biurem nędzy”), która przerodziła się w robotniczy pochód, 

który starł się z konną policją w wyniku czego śmierć na miejscu poniósł jeden z proletariuszy – 

Ukrainiec, drugi zmarł następnego dnia w szpitalu. Nazajutrz, 15.04.1936 r. nieświadomi powagi 

sytuacji urzędnicy zaproponowali protestującym 200 miejsc pracy. Oferta ta została w duchu 

robotniczej solidarności odrzucona. Następnego dnia odbył się pogrzeb ofiar protestu. Kondukt 

przemienił się w manifestację (od 10 do 50 tys. uczestników wszystkich lwowskich nacji), która spotkała 

się brutalną reakcją policji. W mieście ustawiono kilkanaście zaimprowizowanych barykady z 

przewróconych tramwajów, porozbijano szyby, użyto broni palnej. Porzucono strzaskaną od kul 

trumnę zmarłego robotnika a jego ciało owinięto w czerwony sztandar. Policja Państwowa strzelała do 

robotników z broni maszynowej. Trwała regularna bitwa, miastem wstrząsały zamieszki, rabunek oraz 

pożary, przewracano samochody, latarnie i przystanki tramwajowe, uszkodzono sieć elektryczną, 

podpalono stację benzynową „Polminu”. Zamieszki trwały niemal do północy. Według źródeł 

urzędowych śmierć poniosło 14 osób a ciężko rannych zostało ok. 100 osób. Według nieoficjalnych 

informacji na ulicach Lwowa zabito 31 ludzi, kolejnych 18 w szpitalach, rannych było ok. 300 

demonstrantów i 69 policjantów. Prasa rządowa potępiła „męty komunistyczne”, „komunistycznych 

agitatorów” oraz sowieckich sabotażystów, pomijając m.in. fakt, iż wśród rannych znaleźli się byli 

legioniści i członkowie Związku Obrońców Lwowa. Pierwszy transport zatrzymanych podczas zajść 

odjechał do miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej odjechał. Zabici 16.04. byli chowani ukradkiem, 

nad ranem, w asyście wyrwanych z domów najbliższych i policji. 
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W późniejszym okresie we Lwowie nie było może aż tak gwałtownie (przynajmniej na froncie 

społecznym), ale tylko nieznacznie lepiej.  Na przełomie 1938 i 1939 r. dochodziło do licznych strajków 

(m.in. robotników budowalnych, przemysłu naftowego, Fabryki Drożdży Prasowanych i Spirytusu, 

fabryce gilz papierosowych „Aida” a nawet fryzjerów, kominiarzy czy pracowników zamkniętej 

wskutek zadłużenia kawiarni „Ritz”) a Miejski Komitet Funduszu Pracy odpowiedzialny za m.in. 

dożywianie bezrobotnych ponosił rekordowe koszty. We wrześniu 1938 r. doszło do policyjnej obławy 

na żebraków, w wyniku której zatrzymano na okres 2-4 tygodni 160 osób. W listopadzie 1938 r. 

utworzono Miejski Obywatelski Komitet Pomocy Zimowej Bezrobotnym, który objął wsparciem 6 tys. 

rodzin. Na początku 1939 r. odbywały się wiece robotnicze żądające powtórzenia listopadowych 

wyborów parlamentarnych. Doszło też do kolejnych zamieszek z udziałem 2 tys.  pod Biurem 

Funduszu Pracy oraz protestów przeciwko OZN, faszyzmowi, podczas których wznoszono hasła 

popierające komunizm. 

Przypadki Wielkiego Lwowa 

Jak podkreślono na początku rozdziału, Lwów (Lwów noir) jest nie tylko miejscem akcji, ale niemal 

bohaterem scenariusza. Opisana powyżej koncepcja jego tożsamości oparta na ostrym konflikcie 

etnicznym i społecznym z jednej strony oraz modernizacyjnych ambicjach – z drugiej, powinna 

stanowić źródło inspiracji dla MG. Niech BG odczują specyfikę czasu, miejsca i okoliczności, w których 

się znaleźli. Pozwoli to w znacznym stopniu wzmocnić dramatyczny ładunek fabuły oraz zrealizować 

założenia scenariusza. BG znajdują się w świecie na chwilę przed apokalipsą - „takiego Lwowa (…) nie 

ma i nigdy już nie będzie”. Obok śmiałych planów modernizacji, rozwoju, wielkiej nadziei (awangarda 

nauki, kultury i przemysłu, przyszła stolica COP, obchody 600-lecia w 1940 r.) jest to przestrzeń 

krwawego, bezwzględnego sporu etnicznego oraz niesprawiedliwości społecznej. Warto uwzględnić w 

ramach realizacji scenariusza choćby kilka ze opisanych powyżej aspektów życia galicyjskiej metropolii. 

Dodatkowo można w tym celu zastosować dodatkowy element grywalizacji – MG lub BG mogą co jakiś 

czas wylosować kartę, która odsłoni kolejne oblicze Wielkiego Lwowa. 

KARTA PRZYPADEK WIELKIEGO LWOWA 

2 W wyniku remontów ulic zmieniono organizację ruchu. BG wpakowują się w pod prąd 
w jednokierunkową. Wyjątkowej zręczności wymaga uniknięcie kolizji z taksówką, która 
wiezie dwóch uzbrojonych w rurki i kastety studentów – narodowców. 

3 Studenci weryfikują pochodzenie przechodniów. Polacy są przepuszczani, natomiast 
Ukraińcy i Żydzi bici. Jak zostanie zakwalifikowana obywatelka „Freie Stadt Danzig”? 

4 W pomieszczeniu gdzie znajdują się BG zostają wybite szyby (a może nawet próba 
podpalenia). Łatwo się skaleczyć oraz usłyszeć zza okna: „Żydy won!”. 

5 Terrorysta z OUN wrzuca granat do pomieszczenia (przestrzeń publiczna) gdzie znajdują 
się BG. 

6 BG znajdują się w złym miejscu w złym czasie. Właśnie patrol konny Policji Państwowej 
rozpędza protest bezrobotnych. BG znaleźli się idealnie po środku. Akurat tej ulicy we 
Lwowie jeszcze nie poszerzono.  

7 Grupka strajkujących i podpitych robotników rozpoznaje w Bogartowiczu policjanta. 
Jaką wybiorą formę zemsty za „krwawy czwartek”? 

8 Właśnie rozpoczęła się symulacja ataku bombowego. Rozbrzmiewają syreny strażackie, 
gwizdki policyjne, na ulicach pojawiają się uzbrojeni żołnierze i policjanci, samochody 
pancerne wz. 34 a może nawet czołg. Po niebie krąży kilkanaście samolotów. Żołnierze 
montują działka przeciwlotnicze, gniazda CKM. Obywatele a ulicach panikują. Żołnierze 
w umundurowaniu bojowym i maskach gazowych zaganiają BG do piwnicy najbliższego 
budynku. Historia zmieniła bieg i Niemcy/Sowieci już atakują? Dopiero po dłuższej 
chwili BG uda się dowiedzieć co się dzieje. 

9 Bogartowicza, *Króla lub przechodnia (np. BN) fanatyk wylewa żrącą substancję. Czy 
tylko uszkodzi ubranie, a może się zapali? Czy sprawcy, który właśnie wskoczył do 
odjeżdżającego tramwaju uda się zbiec? 
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Walet Odbywa się polska manifestacja żądająca wspólnej granicy polsko-węgierskiej oraz 
ukraińska apelująca o niezależność Rusi Zakarpackiej/Ukrainy Karpackiej. Obie 
spotykają się pod poselstwem węgierskim. Zaczyna się regularna bitwa z użyciem broni 
palnej i miejskiego arsenału. Po chwili wkracza do akcji Policja Państwowa. BG znaleźli 
w środku wydarzeń. 

Dama Winda w modernistycznym budynku Wielkiego Lwowa staje pomiędzy piętrami. BG 
akurat się spieszą.  

Król Komunista żydowskiego pochodzenia  z byłej Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy 
i były ochotnik Brygad Międzynarodowych w Hiszpanii wrzuca petardę przez uchyloną 
szybę samochodu faszystowskiej Policji Państwowej. Pech chce, że jest to samochód 
Bogartowicza. Schwytany (o ile) będzie miał wiele do powiedzenia o przystąpieniu Polski 
do paktu antykominternowskiego, spiskach „Dwójki” na Zaolziu i w ogóle 
Czechosłowacji, oraz wspólnym niemiecko-polsko-węgierskim rozbiorze 
Czechosłowacji. 

As Gdy BG wychodzą zza kanciastego winka modernistycznej kamienicy zauważają, że z 
jadącego nieopodal samochodu wysuwa się lufa pistoletu egzekutora z OUN. Celuje w 
kuśtykającego o lasce, nieświadomego zagrożenia studenta UJK w mundurze 
podchorążego rezerwy. Czy BG zdołają zareagować? Czy egzekutor krzyknie „Za 
Karpatsku Ukrajinu!”. Czy podchorąży opowie im, że nogę uszkodził podczas obozu 
narciarskiego ZS w Rozłuczu (i zna S. Pisza)? 

Dżoker Wylosuj 2 karty, kolejny dżoker dodaje kolejną kartę 

Zauł ki Wielkiego Lwowa 

Z perspektywy historii architektury Lwów jest utożsamiany z austro-węgierskimi peryferiami, 

historyzmem i secesją. Późniejszy okres II RP – kiedy liczba ludności powiększyła się o 1/3 oraz 

dokonano urbanistycznego przełomu – pozostaje znacznie mniej znany. Dlatego w ramach scenariusza 

jest właśnie to drugie oblicze miasta – modernistycznego Wielkiego Lwowa, który narodził się na 

przełomie lat 20. i 30..  Połyskująca neonami metropolia - labirynt „pudełkowatych” modernistycznych 

budynków należy wszak do kanonu „dekoracji” filmów noir. 

Wykorzystano zdjęcia Pawła Mazura zawarte w publikacji „Lwów nowoczesny” wyd. 

Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2017. 

Biurowiec Sprechera (Mieszkanie Bolesł awskiej, kawiarnia) 

Manifestacyjny znak 

nowoczesności i 

modernistycznego Lwowa. 

Znajduje się w ścisłym 

centrum miasta przy ul. 

Akademickiej 7. Budynek 

został zamówiony przez 

żydowskiego magnata 

finansowego Jonasza 

Sprechera, zwanego w 

mieście „małym 

człowiekiem do wielkich 

interesów”. Pozbawione 

ornamentyki elewacje tego 

siedmiopiętrowego „drapacza chmur” kontrastują i wystają ponad sąsiadującą architekturą w duchu 

historyzmu. Budynek oświetlony jest 6 neonami. Surowa forma gmachu z uskokowym 

ukształtowaniem górnych kondygnacji nawiązuje do amerykańskich wieżowców. Wewnątrz klatki 

schodowe zdobią okładziny z marmuru i alabastru. W budynku mieszczą się biura, mieszkania a na 

parterze 8 sklepów.   
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Dom Kolejarzy 

Wielki gmach przeznaczony 

dla Związku Zawodowego 

Pracowników Kolejowych 

Miasta Lwowa znajduje się 

przy ul. Kętrzyńskiego 54-

56. Biała, geometryczna 

bryła z dużą ilością okien. 

Wewnątrz mieści się kino 

Roxy, sala gimnastyczna, 

biblioteka, sala do gry w 

szachy, sala bilardowa ora 

sala konferencyjna. 

 

Miejskie Zakłady Elektryczne 

Monumentalna, 

wielopiętrowa siedziba 

wysokodochodowego 

komunalnego 

przedsiębiorstwa 

energetycznego 

odpowiedzialnego za 

elektryfikację miasta i 

oświetlenie ulic. Elementem 

charakterystycznym jest 

zaokrąglony narożnik 

budynku, niszy od korpusu 

gmachu, którego dach jest 

tarasem. Dzięki wysokiej 

rentowności wnętrze jest 

bardzo funkcjonalne i 

nowoczesne – stanowiąc 

wzór biurowca przyszłości. 
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Szpital Ubezpieczalni Społecznej - Sanatorium przeciwgruźlicze 

Szpital Ubezpieczalni 

Społecznej we Lwowie 

(dawne Sanatorium 

przeciwgruźlicze) znajduje 

się w zalesionej okolicy  

między ul. Kurkową a 

wzgórzem Wysoki Zamek. 

Składał się z kilku budynków 

– największy (gdzie 

przebywał Stanisław Pisz) 

znajdował się na pagórku w 

głębi parku. Niech konary 

drzew wiszą nisko nad 

głowami a najdrobniejszy 

ruch płoszy wzbijające się do 

lotu gromadki wron. Ściółka gnije a szutrowa droga grzechoce pod kołami automobilu.  

Główny budynek szpitala jest sześciokondygnacyjnym, monumentalnym, przytłaczającym gmachem o 

prostych funkcjonalistycznych formach. Cała fasada podzielona jest wielkimi oknami, które w oddali 

migocą przytłumionym światłem.  

Mieszkanie Jerzego Pisza 

Jednopokojowe, ciemne i ponure mieszkanie dozorcy w 

nowatorskiej kamienicy z przeszkloną klatką schodową 

centralnym ogrzewaniem, pralnią, suszarnią i węzłem 

sanitarnym oraz parkingiem z trzema błyszczącymi 

automobilami. Mieszkanie to obraz nędzy, na którą z 

honorowego miejsca na ścianie spogląda z obrazu Marszałek 

Piłsudski na Kasztance. Mieszkanie (oraz funkcję dozorcy) 

pozbawionemu środków utrzymania, pogrążonemu w biedzie i 

żałobie mężczyźnie przekazała Federacja Polskich Związków 

Obrońców Ojczyzny oraz Dowództwo Okręgu Korpusu nr VI 

we Lwowie. 

Mieszkanie Onufrego Bogartowicza 

Skromne, lecz funkcjonalne dwupokojowe mieszkanie z łazienką 

(bez kuchni) na poddaszu kamienicy czynszowej Józefa Tischa 

przy ul. Na Bajkach 34.  Kamienica charakteryzuje się nietypową dekoracją holu wejściowego z 

ceramicznych płytek i płaskorzeźb z klęczącymi postaci mężczyzny (białej) i kobiety (czerwonej) 

wpisanymi w kwadrat, na które Bogartowicz zerka (nie wiedząc dlaczego) za każdym razem.   
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Na jednej ścianie - pocztówka z panoramą 

Lwowa z wpiętą odznaką honorową 

„Orlęta” przyznawana uczestnikom 

obrony Lwowa 1918-1920, na drugiej 

portret zmarłego przed dwoma 

miesiącami polskiego arcybiskupa 

lwowskiego obrządku ormiańskiego 

Józefa Teodorowicza. 

W mieszkaniu jest kilkanaście 

różnorodnych zegarów prze co wypełnia 

ja ustawiczne tykanie. Jeden z nich, stary 

stojący zegar, ma przewróconą do góry 

nogami tarczę – przez co niejako odmierza 

czas wstecz. W jego zamkniętym na klucz 

wnętrzu znajduje się popularny „Tommy 

gun” – pistolet maszynowy Thompson 

M1928 z pełnym magazynkiem oraz stary 

grant z okresu wielkiej wojny. 

Poza tym w mieszkaniu jest gramofon i 

kilka płyt – głównie opery. Na gramofonie – Aria Skołuby ze „Strasznego dworu”. Na stole rozłożona 

szachownica – z rozpoczęta partią francuskiej obrony przeciwko Steinitzowi. Obok niej filiżanka z 

niedopitą kawą, kieliszek i kanciasta flaszka Baczewskiego oraz przepełniona popielniczka. Nieopodal 

łóżka (a właściwie pryczy) znajduje się telefon. Okno nad łóżkiem było niedawno stłuczone o czym 

świadczy niedbale zalepiona szyba. 

Mieszkanie Anny Kossakiewicz 

Lokal konspiracyjny Oddziału II Sztabu 

Głównego, w którym zakwaterowano Annę 

Kossakiewicz na czas odprawy po powrocie 

z pracy agencyjnej w III Rzeszy. Znajduje się 

w świeżo oddanej do użytku kamienicy 

czynszowej przy ul. Domagaliczów 6. Jest to 

niewielkie kawalerka z kuchnią, łazienką i 

balkonem na czwartym piętrze.  

W środku zwraca uwagę brak jakichkolwiek 

dekoracji i przedmiotów osobistych. Można 

odnieść wrażenie, że ktoś tu zamieszkał 

przed chwilą i na chwilę. Do dyspozycji 

lokatorki pozostaje pusty regał na książki, łóżko i biurko z lampką nocną. Na biurku stoi telefon, dwie 

filiżanki kawy, popielniczka (obok paczka niemieckich papierosów), maszyna do pisania marki 

„Maszynopol” – w niej częściowo zapisana kartka, na której Anna Kossakiewicz spisuje swoje zeznanie 

ws. pracy w Berlinie. 
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Poza tym w pokoju jest szafa, w której 

znajduje się ledwo kilka ubrań, w tym 

płaszcz niemieckiej produkcji oraz 

dwie koszule męskie od munduru WP. 

W szafie są też mocno zużyte buty 

podróżnicze – po zaglądnięcia do 

środka – produkcji Wehrmachtu. W 

podeszwie ukryta jest pierwsza część 

polisy Anny Kossakiewicz: bilet w 

jedną stronę na statek SS „Pułaski” na 

trasie Gdynia – Buenos Aires na 1 

kwietnia 1939 r. oraz 3000 reichsmarek. 

W żyrandolu (jedna z żarówek miga od 

czasu do czasu) schowana trzecia część 

polisy - notatka z tajnej konferencji 

polsko-niemieckiej z marca 1938 r. ws. 

ewentualnego wtargnięcia wojsk 

niemieckich do Kłajpedy w razie 

odrzucenia przez rząd litewski 

polskiego ultimatum zawierające listę 

przekazanych przez Polskę informacji 

na temat wojsk litewskich 

stacjonujących w Kłajpedzie. 

W kuchni – komplet zwykłych naczyń. Jedna z filiżanek do góry dnem – w niej schowane zdjęcie 

Thomasa Hausera w mundurze SS i pierścionek zaręczynowy z grawerem „Liebe Laura”. 

W łazience - niemieckie i francuskie kosmetyki. 

W łazience w dziurze skrytej pod obluzowanym kafelkiem w rogu – Polisa Anny Kossakiewicz: Pistolet 

Walther P38 z 2 magazynkami, dokumenty L. von Üxküll – obywatelki III Rzeszy, dokumenty Anny 

Kosakević – obywatelki Jugosławii, jugosłowiańska akredytacja prasowa w Czechosłowacji, ostatnia 

partia mikrofilmu z dokumentami dotyczącymi Globallösung z czytelnym podpisem Thomasa 

Hausera. 

Na kafelku położona jest drobny kawałek nitki, dzięki któremu Anna Kossakiewicz może skontrolować, 

czy ktoś dotykał jej skrytki 

Mieszkanie Zychowej 

Funkcjonalne, jasne i higieniczne mieszkanie na  nowoczesnym Osiedlu Robotniczym – Sygniówka 

zbudowanego wysiłkiem Towarzystwa Osiedli Robotniczych. 
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Laboratorium Mechaniczne 
Politechniki Lwowskiej 

Ul. Ujejskiego 5. Znacznych rozmiarów hala 

przemysłowa pełna maszyn i narzędzi. Nowoczesna 

pod względem konstrukcyjnym, lecz z 

klasycyzującymi elewacjami. Jedną ze ścian budynku 

pokrywają okna sięgające od ziemi po zwieńczenie 

budynku. 

Cmentarz Orląt 

Powstał w pobliżu starego Cmentarza 

Łyczakowskiego. Układ nekropolii wykorzystuje 

naturalne nierówności ternu przez co ma nieco 

tarasowy układ. Rzędy kamiennych schodów, 

katakumbowe arkady, monumentalny pomnik w 

kształcie łuku triumfalnego, dorycka kolumnada, 

rzeźba rycerza wspartego na mieczu słusznie sprawia 

wrażenie świętego miejsca narodowego kultu. Po obu stronach bramy stoją dwa zaklęte w kamień lwy 

trzymające w łapach tarcze z herbem Lwowa i napisami „Zawsze wierni” oraz „Tobie, Polsko”. W 

centrum cmentarza umiejscowiona jest kaplica w formie rotundy. Całość tej świętej nekropolii Polaków 

powinna zostać przedstawiona BG w monumentalny sposób. Powinni oni odczuć powagę, aurę 

narodowej świątyni, gdzie spoczywają w ciszy jej bohaterscy synowie. Może BG poczują się tam 

intruzami zakłócającymi ich spokój? 
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Lwowskie plotki z przełomu 1938/1939 r. 

Wszystkie z poniższych plotek faktycznie pojawiło się we Lwowie w tym okresie lub odnosi się do 

prawdziwych wydarzeń. MG może je włożyć w usta BN fabularnych czy przypadkowych jako 

kolejnego elementu tożsamości Lwowa – „żywego bohatera” scenariusza. 

1. OUN planuje organizację powstania  w Małopolsce Wschodniej – na fali tzw. radykalizacji w 

Europie Środkowej oraz dezintegracji kolejnych państw regionu, ukraińscy irredentyści planują 

zbrojne powstanie, którego głównym ośrodkiem ma być Lwów. A może to tylko akcja 

dezinformacyjna niemieckiego wywiadu? 

2. Płk Wacław Kostek-Biernacki, niesławny nadzorca Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej 

ma zostać wojewodą lwowskim. Czy ma zrobić porządek z ukraińskimi nacjonalistami? A 

może twardą ręka chwycić za gardła urządzających uliczne strzelaniny studentów? 

3. Stanisław Paprocki, dyrektor Biura Polityki Narodowościowej w Prezydium Rady Ministrów 

uznawany za przedstawiciela sanacyjnej lewicy, ma zostać wojewodą lwowskim. Czy po fazie 

„umacniania polskości” rząd planuje odwilż w stosunku do Ukraińców? Może groźba wojny 

popchnęła Sanację do budowania ponadetnicznego zjednoczenia narodowego? 

4. Ponoć w więzieniu w Drohobyczu przetrzymywanych jest dwudziestu funkcjonariuszy 

Żandarmerii Czechosłowackiej, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę polsko-

czechosłowacką gdzieś w rejonie Rusi Zakarpackiej. Trochę to dziwne, żeby cały oddział 

próbował przekraczać przy strażnicy w Krywkach w przeddzień Święta Niepodległości (1938 

r.) nielegalnie granicę i żeby został aresztowany [zostali oni przekazani Niemcom dopiero po 

całkowitym rozbiorze Czechosłowacji w marcu 1939 r.]. 

5. We Lwowie grasuje gang złodziei dzieł sztuki. Pod koniec sierpnia skradziono obrazy wartości 

10 tys. zł z salonu Maksymiliana Schepsa (tuż przy Komendzie Wojewódzkiej!). Utracono 

dzieła Malczewskiego, Axentowicza, Kossaków itd. W lutym 1939 r. skradziono wota z kościoła 

Bernardynów. Mówią, że to sprawka Żydów. 

6. Od początku grudnia w „Gazecie Lwowskiej” sporadycznie pojawiają się „anonimowe” 

klepsydry dotyczące nabożeństw żałobnych „za oficera, który zginął na służbie”.  

7. Ktoś nocami niszczy latarnie na grobowcach na Cmentarzu Łyczakowskim. To pewnie kolejna 

prowokacja ukraińskich nacjonalistów. 

8. Niemieckie organizacje zachęcają polskich obywateli niemieckiego pochodzenia ze Lwowa, aby 

w przypadku wojny lub mobilizacji starali się przedostać na teren Rzeszy, gdzie zamierzano 

utworzyć specjalne bataliony z Niemców, zamieszkałych w Polsce.  

Konteksty historyczno-fabularne 
Zestaw uproszczonych, podstawowych intuicji, klisz i stereotypów ułatwiających orientację w chwili 

dziejowej sportretowanej w scenariuszu. 

Operacja „Łom” 

Tajna operacja polskiego wywiadu polegająca na realizacji działań dywersyjnych na terenie należącej 

do Czechosłowacji Rusi Zakarpackiej. Celem akcji było wspomożenie Węgier w przejęciu tych 

utraconych po I wojnie światowej ziem a w konsekwencji wspólna granica polsko-węgierska. Miała ona 

być zwornikiem sojuszu państw Europy Środkowej, ograniczać rosnące wpływy Niemic w Europie 

oraz być gwarancją bezpieczeństwa Polski. W operacji kierowanej przez (dywersyjną) Ekspozyturę nr 

2 Oddziału II Sztabu Głównego, brali udział wyłącznie ochotnicy (żołnierze, kombatanci, członkowie 

Związku Strzeleckiego). Wojsko Polskie – jako takie – nie prowadziło działań w ramach operacji. 

Wynikało to po pierwsze z niechęci do wywoływania otwartego konfliktu zbrojnego (zaburzającego 

ład wersalski), ale także (słusznych) obaw, że wywiad niemiecki, który infiltrował wojsko węgierskie, 

wykorzystałby tę okazję do pozyskania informacji o polskiej armii. 
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Dodatkowym aspektem operacji „Łom” było przeciwdziałania rozwojowi tzw. centrum niemiecko-

ukraińskiego, tzn. rozbudowy ukraińskich struktur państwowych (Ukraina Karpacka) oraz 

wojskowych (Karpacka Sicz), które były wspierane przez niemiecki wywiad. Władze polskie nie tylko 

obawiały się rozkwitu ukraińskiego nacjonalizmu u swej południowej granicy, ale także możliwego 

jego eksportu do kraju. 

Jakkolwiek operacja zakończyła się fiaskiem – to uzyskana (w wyniku niemieckiego przyzwolenie, nie 

węgiersko-polskiego wysiłku zbrojnego) wspólna granica stanowiła w okresie września 1939 r., jeden z 

punktów, dzięki, któremu polscy żołnierze (w liczbie ok. 50 tys.) mogli przedostać się na Zachód i 

kontynuować walkę. 

SS/SD a Abwehra 

SS – bojówka nazistowskiej NSDAP. Stanowiła swoisty zakon Hitlera i miała być organizacją czystą 

rasową, awangardą nowych Niemiec. SD stanowiła jej służbę wywiadowczą. W związku z wzrastaniem 

potęgi nazistów, struktury partyjne (jak SS i SD) zaczęły (z sukcesami) konkurować z tradycyjnymi 

strukturami państwowymi. Dobitnym przykładem takiego sporu jest konflikt z niemieckim wywiadem 

wojskowym Abwehrą. Naziści nie będąc do końca przekonani w wierność Abwehry Hitlerowi (zresztą 

słusznie) pragnęli ją zmarginalizować i przekazać jej kompetencje wywiadowczej działce SS – SD. 

Relacje polsko-ukraińskie 

Bilans relacji polsko-ukraińskich w okresie II RP jest tragiczny. Mimo podejmowanych prób 

porozumienia – jak np. pakt Piłsudski – Petlura wymierzony w bolszewików oraz późniejszych działań 

poszczególnych środowisk piłsudczykowskich (np. ruch prometejski, środowisko Biuletynu Polsko-

Ukraińskiego, Buntu Młodych czy wojewody wołyńskiego Józewskiego), ogólny bilans jest negatywny. 

Obie strony się radykalizowały. Polska organizowała brutalne akcje pacyfikacyjne, polonizacyjne, 

rewidnykacyjne i kolonizacyjne oraz ograniczała swobodę ukraińskich instytucji kulturalnych, 

społecznych. Ukraińcy nacjonaliści z kolei realizowali brutalne zamachy terrorystyczne, mordy 

polityczne (także na Polakach i Ukraińcach szukających kompromisu) oraz prowadzili działania 

dywersyjne i sabotażowe. 

Rongyos garda, Hlinkova garda 

Organizacje paramilitarne prowadzące działania na terenie Rusi Zakarpackiej/zdezintegrowanej 

Czechosłowacji. Słowacka Hlinkova Garda to bojówka faszystowskiej partii chroniąca bezpieczeństwa 

wewnętrznego kraju. Rongyos Garda to węgierska irredenta – wspierane przez wojsko, ochotnicze 

oddziały partyzanckie walczące o granice państwa sprzed traktatu z Trianon (który odebrał 2/3 

obszaru Węgier z 1914 r.). 

Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego 

Polski wywiad wojskowy, tzw. „Dwójka”. W powszechnym odczuciu wszechmocna instytucja. 

Zasłynęła licznymi spektakularnymi osiągnięciami (Enigma, akcja wózek, rozkodowanie szyfrów 

sowieckich podczas wojny 1920 r.), jak i porażkami (np. sowiecka operacja Trust). Niekiedy posądzana 

o bycie zbrojnym ramieniem sanacji. 

Zajęcie okręgu Kłajpedy przez III Rzeszę 

W ramach scenariusza istotna jest głównie okoliczność, iż rok przed niemiecką aneksją (która dała 

Rzeszy strategiczną przewagę w obszarze Morza Bałtyckiego), rząd Polski wobec Litwy ultimatum ws. 

wznowienia nieutrzymywanych przez całe międzywojnie stosunków dyplomatycznych. 

Społeczeństwo demonstrowało pod hasłami „Wodzu, prowadź na Kowno”, rząd sowiecki protestował, 
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a Niemcy właśnie zajmujące Austrię, zaproponował Polsce, że w razie nieprzyjęcia ultimatum zagarnie 

okręg Kłajpedy. Litwa jednak przyjęła polskie ultimatum a gdy traciła Kłajpedę stosunki polsko-

litewskie były najlepsze w całym międzywojniu. 

OUN – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów 

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. Matecznikiem organizacji w II RP jest Galicja – głównie Lwów. Opowiada 

się przeciwko polityce ugody polsko-ukraińskiej, reprezentowanej przez ze strony ukraińskiej przez 

UNDO – ukraińską partię legalnie działającą w Polsce.  

W okresie wzmacniania autonomii Rusi Zakarpackiej oraz tworzenia zrębów Ukrainy Karpackiej liczni 

działacze udali się w tamten region w celu budowy Karpackiej Siczy - sił zbrojnych, których celem jest 

ochrona politycznej niezależności oraz powzięcie działań irredentystycznych na terenie Polski (oraz 

Rumunii) w celu budowy niepodległego państwa ukraińskiego. Rozwój Karpackiej Siczy wspierali 

także oddelegowani niemieccy instruktorzy wojskowi. 

OUN cierpi wskutek masowych represji i uwięzienia wielu działaczy w Berezie Kartuskiej. OUN ściśle 

współpracuje z wywiadem niemieckim (Abwehrą), udzielając mu informacji w zamian za broń, 

pieniądze i szkolenia wojskowe. Ponadto OUN jest wspierany przez rządy Czechosłowacji, Austrii oraz 

do niedawna – Litwy. 

Karpacka Sicz 

Organizacja wojskowa założona przez ukraińskich nacjonalistów na terenie Rusi Zakarpackiej. 

Korzystając z dezintegracji Czechosłowacji, zwiększającej się regionalnej autonomii i wsparcia Niemiec, 

Ukraińcy marzyli o stworzeniu zrębów armii, która zawalczy o niepodległe państwo ukraińskie, 

którego zalążkiem była Ukraina Karpacka. 

OZN, Obóz Zjednoczenia Narodowego, Sanacja 

Piłsudczykowska partia rządząca Polską od 1937 r. utworzona na polecenie Rydza-Śmigłego. Celem 

Obozu było zjednoczenie narodu wobec (spodziewanej) wojny. Nie dysponowała jednorodnym 

obliczem ideowym. W ramach scenariusza najważniejsze elementy to narastające w niej dążenia 

autorytarne, ideologia zgody narodowej wokół budowy polskiej obronności i mocarstwowości, 

etatyzm, rozbudowana i nieudolna biurokracja oraz kult jednostki, wodza – marszałka Edwarda Rydza-

Śmigłego.  

OZN w porównaniu do innych organizacji związanych z obozem sanacyjnym postrzegany jest także 

jako bardziej prawicowy, katolicki, zbliżający się do endecji. 

Układ monachijski, I arbitraż wiedeński 

Dwa najważniejsze akty prawa międzynarodowego potwierdzające upadek i rozbiór Czechosłowacji i 

symbolizujące klęskę politykę appeasementu Anglii i Francji. Pierwszy z 30 IX 1938 r. gwarantował 

Niemcom aneksję kraju sudeckiego (Sudetenlandu), drugi z 2 XI 1938 r. przekazywał Węgrom część 

Słowacji i Rusi Zakarpackiej. Dokumenty stanowiły kolejny etap niezaburzonej ekspansji Niemiec w 

Europie Środkowej. 

Mimo jednoznacznie krytycznego stanowisko Polski wobec formatu monachijskiego, Warszawa 

postanowiła wykorzystać sytuację związaną z osłabieniem/dezintegracją Czechosłowacji i dokonała 

aneksji Zaolzia oraz podjęła wspólnie z Węgrami akcję na Rusi Zakarpaciu w celu osiągnięcia wspólnej 

granicy (operacja „Łom”). Główną zasadą polskiej polityki w tym okresie była samodzielność. Zarówno 
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zajęcie Zaolzia (jak i planowane zajęcie Rusi Zakarpackiej przez Węgry) nie miało być zadekretowane 

przez obce mocarstwa (Niemcy) bez głosu państw Europy Środkowej (Polski), ale zdobyte 

samodzielnie. Niestety polityka ta zawiodła a Polska w opinii europejskiej wbiła Czechom nóż w plecy. 
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Materiały 
Lista ofiar 

 

 

 

 

 

1 .  Zalevsky - zadržen 26.11., poblíž hraničního přechodu s 

Polskem 

2. Jastřembsky - padlý 25.11., Užok 

3. Klin - padlý 25.11., Užok 

4. Piš  

5. Zych   

6. Kosakevič  

7. Boleslavsky  

8. Vajda - padlý 27.11., Bystre 

  

D I E  K O P I E  

1 2 / X I X / T S C H / 9 4  
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List kondolencyjny Rydza (u J. Pisza) 

Warszawa, dnia 21 listopada 1938 r. 

 

Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych 

L 989/2/III 

 

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci p p o r .  G r z e g o r z a  P i s z a , 

oficera 6. Pułku Artylerii Ciężkiej Obrońców Lwowa.  

Pragnąłbym w imieniu Rzeczypospolitej i najwyższych władz państwowych złożyć hołd 

wobec żołnierza, który własną piersią zasłaniał odzyskaną po latach niewoli Ojczyznę 

i zginął śmiercią bohaterską pełniąc ochotniczą służbę. 

Ppor. Grzegorz Pisz we wspólnej opinii zwierzchników, kolegów i braci żołnierskiej 

oceniany był jako przykład patriotyzmu oraz poświęcenia. Zawsze gotowy do niesienia 

pomocy, wyróżniający się odwagą i oddaniem dla sprawy, stanowił wzór do naśladowania 

dla innych oficerów. 

Odchodząc na wieczną wartę ppor. Grzegorz Pisz nie tylko swój obowiązek żołnierski 

wypełnił, ale zyskał w i e c z n ą  p a m i ę ć  i  w d z i ę c z n o ś ć  

R z e c z y p o s p o l i t e j .  

Pragnąłbym zapewnić, iż najwyższe władze państwowe a w szczególności Generalny 

Inspektorat Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie dopełni 

wszelkich starań, aby w tym trudnym i bolesnym momencie rodzina ppor. Grzegorza 

Pisza odczuła, że nie jest sama. Jednocześnie proszę o zrozumienie, że wobec 

szczególnych okoliczności związanych z ż y w o t n y m  i n t e r e s e m  

b e z p i e c z e ń s t w a  P a ń s t w a , odpowiednie uhonorowanie męstwa ppor. Grzegorza 

Pisza musi zostać przesunięte w czasie. 

 

Edward Śmigły-Rydz 

Marszałek Polski 

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych 
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Akta sprawy – Józef Zych 

Policja Państwowa 

Komenda Wojewódzka we Lwowie 

Skrócony wypis z akt sprawy 32/LV/1939 

1. Kwalifikacja czynu: art. 225. § 1 k.k. – zabójstwo 

2. Okoliczności realizacji czynu 

Czas i miejsce realizacji czynu: ok. godz. 11 w nocy 6.02.1939 r., przed wejściem do 

Domu Kolejarzy, ul. Kętrzyńskiego 54-56 

Charakterystyka kryminalistyczna czynu: 

Denat zginął w wyniku postrzału w plecy z bliskiej odległości. W ciele odnaleziono 

dwa pociski. W wyniku analiz ustalono kaliber 7,63 mm (typowy dla pistoletu Mauser 

C96). 

Dodatkowo w ciele denata odnaleziono trzy rany kłute zadane ostrym narzędziem, np. 

dużym gwoździem lub bagnetem (obok siebie, w miarę równych odstępach, na jednej 

linii) zadane już po nastąpieniu zgonu. Rany kłute zadano pod kątem właściwym dla 

sprawcy leworęcznego. Ponadto w ustach ofiary stwierdzono obecność czarnej substancji 

(prawdopodobnie smoły). 

3. Podstawowe informacje o denacie 

Nazwisko: Józef Zych 

Data i miejsce urodzenia: 15.08.1888 r. we Lwowie 

Obywatelstwo: polskie 

Narodowość: jw. 

Religia: rzymsko katolicka 

Zawód: kolejarz 

4. Dodatkowe informacje (wypis z kartoteki, aktów urzędowych) 

- Członek Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny 

- Członek lwowskiego Koła Związku Oficerów Rezerwy 

- Członek Związku Obrońców Lwowa 

- odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa 

- 20.04.1936 aresztowany w związku z poturbowaniem policjanta podczas zamieszek 

wywołanych przez agitatorów komunistycznych 14-16.04.1936 – po 24 godzinach 

zwolniony w związku z zasługami dla ojczyzny i protestem Związku Obrońców Lwowa 

-24.11.1918 zatrzymany w ramach zamieszek antyżydowskich w mieście – zwolniony 

wskutek cofnięcia oskarżenia przez poszkodowanego kupca Goldenbauma. 



69 

5. Spis rzeczy znalezionych przy ofierze 

Portfel (30 zł), zegarek, ok. 15 cm kawałek sznura (najprawdopodobniej pochodzenia 

wojskowego), legitymacja członkowska Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych, stary 

bilet do kina „Roxy”. 

6. Świadkowie przesłuchani w związku z realizacją czynu: 

a. Maria Zychowa, żona, zam. ul. Lubieńska 1/2 
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Akta sprawy – Mieczysław Bolesławski 

Policja Państwowa 

Komenda Wojewódzka we Lwowie 

Skrócony wypis z akt sprawy 78/XXI/1939 

1. Kwalifikacja czynu: art. 225. § 1 k.k. – zabójstwo 

2. Okoliczności realizacji czynu 

Czas i miejsce realizacji czynu: ok. godz. 8 wieczorem 26.02.1939 r., w budynku ZUS, ul. 

Zielona 

Charakterystyka kryminalistyczna czynu: 

Denat zginął w wyniku uduszenia pasem wojskowym. 

Dodatkowo w ciele denata odnaleziono trzy rany kłute zadane ostrym narzędziem, np. 

dużym gwoździem lub bagnetem (obok siebie, w miarę równych odstępach, na jednej 

linii) zadane już po nastąpieniu zgonu. Rany kłute zadano pod kątem właściwym dla 

sprawcy leworęcznego. Ponadto w ustach ofiary stwierdzono obecność czarnej substancji 

(prawdopodobnie smoły). Sprawca maltretował ofiarę. Przed nastąpieniem zgonu ofiara 

była bita (siniaki po uderzeniach pasem oraz kastetem) oraz zrzucona ze schodów. 

3. Podstawowe informacje o denacie 

Nazwisko: Mieczysław Bolesławski 

Data i miejsce urodzenia: 12.03.1919 r. we Lwowie 

Obywatelstwo: polskie 

Narodowość: jw. 

Religia: rzymsko katolicka 

Zawód: urzędnik ZUS 

4. Dodatkowe informacje (wypis z kartoteki, aktów urzędowych) 

- Członek Związku Strzeleckiego 

- Członek Obozu Zjednoczenia Narodowego oraz Związku Młodej Polski 

- odznaczony Krzyżem Walecznych - 22 I 1939 r. 

- Spis rzeczy znalezionych przy ofierze 

Portfel (100 zł), do marynarki przypięty Krzyż Walecznych, w butonierce ok. 15 cm 

kawałek sznura (najprawdopodobniej pochodzenia wojskowego) w butonierce, książka „W 

nawałnicy żelaza” Ernsta Jungera, na szyi łańcuszek z zawieszoną łuską naboju 

karabinu Mannilcher z dwoma nacięciami. 

5. Świadkowie przesłuchani w związku z realizacją czynu: 

a. Emnidla Bolesławska, matka, zam. ul. Akademicka 7/34 
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Kartka ze sprawozdaniem Anny Kossakiewicz (w maszynie) 

 

31 września ok. 17.30 Łaskawy wrócił do pokoju. Był wyraźnie 

podekscytowany. Pomimo panującego w zamku chłodu otworzył okno, aby 

ochłonąć. Wysłał ordynansa po ulubionego Rieslinga Wąsika a potem 

natychmiast go odprawił. Szybkie manewry w alkowie zwieńczył kolejnym 

ekstatycznym peanem na cześć Wąsika , Pondajemców oraz przede wszystkim 

Loyoli , który rzecz jasna nie uczestniczył w sabacie, ale „jeszcze 

wszystkim pokaże ” . Odniosłam wrażenie, że bardziej go to ekscytowało niż 

nasze…  

Objaśnienia (dla MG i Anny Kossakiewicz): Łaskawy (kryptonim Hausera), Wąsik (Hitler), Podnajemcy 

(Niemcy), Loyola (Himmler). 
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Wiersz zaznaczony w tomiku S. Pisza 
Józef Czechowicz - Żal  

 

głowę która siwieje a świeci jak świecznik 

kiedy srebrne pasemka wiatrów przefruwają 

niosę po dnach uliczek 

jaskółki nadrzeczne 

świergocą to mało idźże 

  

tak chodzić tak oglądać sceny sny festyny 

roztrzaskane szybki synagog 

płomień połykający grube statków liny 

płomień miłości 

nagość 

tak wysłuchiwać ryku głodnych ludów 

a to jest inny głos niż ludzi głodnych płacz 

zniża się wieczór świata tego 

nozdrza wietrzą czerwony udój 

z potopu gorącego 

zapytamy się wzajem ktoś zacz 

  

rozmnożony cudownie na wszystkich nas 

będę strzelał do siebie i marł wielokrotnie 

ja gdym z pługiem do bruzdy przywarł 

ja przy foliałach jurysta 

zakrztuszony wołaniem gaz 

ja śpiąca pośród jaskrów 

i dziecko w żywej pochodni 

i bombą trafiony w stallach 

i powieszony podpalacz 

ja czarny krzyżyk na listach 

  

o żniwa żniwa huku i blasków 

czy zdąży kręta rzeka z braterskiej krwi odrdzawieć 

nim się kolumny stolic znów podźwigną nade mną 

naleci wtedy jaskółek zamieć 

świśnie u głowy skrzydło poprzez ptasią ciemność 

idźże idź dalej  
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„Noc” Axentowicza 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 


