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Dobro i zło od zawsze istniały obok siebie, na równorzędnych 
prawach i zasadach. Pośrodku stoi człowiek, szarpany to w jedną, 
to w drugą stronę. Musi dokonać wyboru. Niekiedy podjęcie 

decyzji jest łatwe i proste, innym razem wręcz niemożliwe. 
Każdy wybór  niesie ze sobą jakieś konsekwencje. 

wprowadzenie 

DELICTUM OMISSIVUM (z łacińskiego: przestępstwo zaniechania) to 
LARP immersyjny opowiadający o grupie ludzi, którzy muszą podjąć 
ważną decyzję. Być może najważniejszą swoim życiu. 
LARP został oparty na prawdziwych wydarzeniach. 

 

cel gry 

Celem gry DELICTUM OMNISSIVUM jest wywołanie w graczach 
konfliktu wewnętrznego i zmuszenie ich do dokonania wyboru pomiędzy 
dobrem ogółu, a dobrem własnym. LARP ma za zadanie pokazać, że 
niektóre decyzje mają poważne konsekwencje i należy je podejmować 
odpowiedzialnie. 
LARP ma również walor edukacyjny i poznawszy. Nawiązując do 
wydarzeń historycznych, które naprawdę miały miejsce, pokazuje życie w 
Polsce Ludowej, sposób funkcjonowania władz komunistycznych i 
zależności od towarzyszy ze ZSRR.  
 

czas akcji 

Akcja LARPa rozgrywa się 28 kwietnia 1986 roku. W Polsce nadal jeszcze 
panuje system komunistyczny i wszystkim rządzą towarzysze z KC PZPR 
(Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Ludzie żyją 
skromnie. Sklepowe półki świecą pustkami, żywność jest reglamentowana, 
cukier, mięso, papierosy można dostać tylko na kartki. Młodzi ludzie marzą 
o własnym mieszkaniu, na które przyjdzie im czekać kilka lat, inni o 
samochodzie z talonem na benzynę. Ekskluzywnym towarem jest papier 
toaletowy lub kawa i gdy taki rarytas pojawia się w sklepach zaraz ustawia 
się długa kolejka. Nad wszystkim wisi jak cień widmo Związku 
Radzieckiego. Obawa, że w razie nieposłuszeństwa władz polskich, armia 
radziecka wkroczy do Polski jest bardzo realna. 
 

 

 



 
 

 
 

miejsce akcji 
Akcja LARPa rozgrywa się w Centralnym Laboratorium Ochrony 
Środowiska (CLOR), którego działalność nastawiona jest na ochronę ludzi 
przed skutkami promieniowania jonizującego. W przypadku wykrycia 
skażenia promieniotwórczego CLOR ma prawo ogłoszenia 
ogólnokrajowego alarmu i wdrożenia procedur mających na celu 
zminimalizowania skutków skażenia.  
   

wydarzenie  
26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie 
miał miejsce wypadek. W wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu 
wodoru, pożaru i w konsekwencji, do rozprzestrzenienia substancji 
promieniotwórczych. Awaria miała poważne konsekwencje. Skażeniu 
promieniotwórczemu uległ olbrzymi obszar na pograniczu Białorusi, 
Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura 
radioaktywna  rozprzestrzeniła się po całej Europie. 
Informacje o katastrofie były z początku ukrywane przez władze w 
Moskwie, których reakcją było blokowanie informacji w nadziei, że skutki 
katastrofy jakoś same znikną albo, że nikt ich nie zauważy. Stało się jednak 
inaczej. 
28 kwietnia 1986 roku stacja monitoringu radiacyjnego Służby Pomiaru 
Skażeń Promieniotwórczych w Mikołajkach zarejestrowała aktywność 
izotopów promieniotwórczych w powietrzu ponad pół miliona razy większą 
niż normalnie. Informację przekazano do Centralnego Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej (CLOR) w Warszawie. Tam musi zapaść decyzja o 
ogłoszeniu alarmu radioaktywnego. 
 

briefing 
Akcja LARPa toczy się w sali konferencyjnej Centralnego Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej (CLOR) dnia 28 kwietnia 1986 roku. Na prośbę 
kierownika laboratorium Zbigniewa Jastrzębskiego zebrali się tam wszyscy 
pracownicy CLOR. Nikt jeszcze nie wie co się stało na Ukrainie. 
Pracownicy czekają na przybycie kierownika, parzą kawę, dyskutują o 
błahych codziennych sprawach, w radiu lecą najnowsze przeboje. 
Larpmaster może nakreślić sytuację polityczną tamtego okresu i przybliżyć 
jak wyglądało życie zwykłego człowieka w PRL. Powinna zostać również 
omówiona mechanika gry i podana informacje o sposobie zakończenia 
LARPa.     
 

 

 



 
 

 
 

scena 
Przestrzeń sceniczna ma symulować salę konferencyjną. Powinien 
znajdować się tam duży stół z miejscami dla 6-9 osób. W pomieszczeniu 
musi zbyć się na tyle wolnego miejsca, żeby gracze po odejściu od stołu 
mieli możliwość swobodnego porozmawiania na osobności. W drugim 
końcu sali można ustawić czajnik elektryczny (lub bardziej klimatycznie -
grzałkę do gotowania wody) i filiżanki. W trakcie gry gracze mogą robić 
sobie kawę lub herbatę, dzięki czemu w sposób naturalny będą odchodzić 
od stołu.  
 

rekwizyty 
Najważniejszym rekwizytem gry jest telefon. Ideałem byłby aparat 
telefoniczny z tarczą cyfrową stosowany w latach 80’. Telefon powinien 
stać na środku stołu, tak żeby był widoczny dla wszystkich graczy. W 
trakcje trwania sesji będzie skupiał na sobie uwagę. Stanie się ważnym 
symbolem wzbudzając emocje.  
Kolejnym rekwizytem są banknoty stuzłotowe z okresu PRL oraz kartki 
żywieniowe. Najlepiej użyć prawdziwych banknotów i kartek, ale równie 
dobrze można wydrukować wzory zamieszczone na końcu podręcznika. 
Przed grą należy przygotować dwie papierowe teczki a następnie włożyć do 
nich wydrukowane teczki osobowe pracowników CLOR. 
Oprócz tego można dodać inne rekwizyty pasujące do lat 80’ np.: mapa 
polityczna, wspomniana wcześniej grzałka, gazeta z tego okresu itp. Jeśli 
jest taka możliwość gracze mogą przygotować ubrania zgodnie z modą z 
1986 roku.   
 

muzyka 
Muzyka w DELICTUM OMISSIVUM nie jest niezbędna, aczkolwiek 
można nadać sesji odpowiedni klimat. Należy jednak pamiętać żeby 
muzyka nie przeszkadzała w rozmowach. Najlepiej puścić ją w tle 
symulując radio w sali konferencyjnej. Głośność można zwiększać lub 
zmniejszać odpowiednio sterując emocjami graczy. Utwory należy tak 
dobrać żeby pasowały do tematyki i lat 80’. Poniżej utwory pasujące do 
tematów przewodnich LARPa. 
Papa Dance – „Naj story”, Obywatel G.C. – „Paryż-Moskwa 17.15”, Dire 
Straits – „Money for Nothing” i „Brother In Arms”, Rezerwat – „Zaopiekuj 
się mną”, Jennifer Rush – „Power of Love”, Tilt – „Mówię ci, że…”, 
Republika – „Tak, tak to ja”, Hans Zimmer – „Requem for a dream”. 
 

 

 



 
 

 
 

mechanika 
LARP DELICTUM OMISSIVUM nie ma mechaniki jako takiej. Postacie 
nie posiadają żadnych współczynników ani atrybutów. Gracze mogą 
polegać tylko i wyłącznie na swoich umiejętnościach społecznych. Nie 
istnieje mechanika walki. Nie można w żaden sposób pozbawić kogoś 
przytomności lub wyprowadzić z sali konferencyjnej. Użycie siły jest 
zabronione. Pracownicy laboratorium to ludzie na poziomie.  
Ze względu na pojawiające się w grze mocne emocje warto przyjąć zasadę 
semi-touch.  
Obowiązują następujące reguły, o których należy poinformować graczy na 
początku sesji: 
 
1. ALARM RADIOAKTYWNY mo żna wszcząć tylko i 
wyłącznie gdy każdy z pracowników CLOR wyrazi na to 
zgodę. Gdy chociaż jeden z pracowników będzie temu 
przeciwny nie można tego zrobić.  
 
 
2. ALARM RADIOAKTYWNY wszczyna si ę poprzez 
podniesienie słuchawki telefonu. 
 
 
3. Tylko dyrektor Tadeusz Kozłowski może podnieść 
słuchawkę telefonu. 
 
 
4. Anioł i demon pod żadnym pozorem nie mogą zdradzić 
swojej prawdziwej natury.  
 
 
5. Towarzysz Bronisław Kałuża i dr med. Gabriela Ciosek 
NIE są pracownikami CLOR i jako tacy NIE podejmuj ą 
decyzji o wszczęciu ALARMU RADIOAKTYWNEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

przebieg gry 
Profesor Zbigniew Jastrzębski, towarzysz Bronisław Kałuża i dok med. 
Gabriela Ciosek rozpoczynają grę poza salą konferencyjną. Pracownicy 
laboratorium czekają na profesora Jastrzębskiego, który ma im wyjaśnić 
powód zwołania zebrania. Po kilku minutach profesor wchodzi do 
pomieszczenia trzymając w ręku Raport Radiologiczny nr 1 i wyjaśnia co 
się stało.  
Larpmaster powinien dać graczom około 5 minut na oswojenie się z 
sytuacją a następnie zaprosić do pomieszczenia tow. Bronisława Kałużę i 
dok. med. Gabrielę Ciosek. Pracownikom CLOR wyjaśniają, że zostali tutaj 
przysłani przez swoje instytucje zaniepokojone ostatnimi doniesieniami. 
Postanowili osobiście sprawdzić jak wielkie jest zagrożenie radioaktywne. 
Gdy już wszyscy gracze znajdują się w sali konferencyjnej rozpoczyna się 
właściwa gra. Bronisław Kałuża i Gabriela Ciosek mogą cały czas korzystać 
z Teczek Osobowych Pracowników CLOR i wykorzystywać dostępne 
tam informacje namawiając ludzi do podniesienia lub poniechania 
ALARMU RADIOAKTYWNEGO. Mogą w tym celu zastraszać, 
szantażować, przekupywać, odwoływać się do ich rozsądku bądź sumienia. 
Nie można pod żadnym pozorem używać siły. Należy pamiętać, że 
Bronisław Kałuża i Gabriela Ciosek nie są pracownikami CLOR i ich głos 
nie liczy się w decydowaniu o wszczęci ALARMU RADIOAKTYWNEGO. 
Gracze z własnej inicjatywy lub pod wpływem sugestii Larpmastera 
powinni zainteresować się pomiarami radioaktywnymi w innych krajach.  
Gra nie powinna trwać dłużej niż 90 minut. Po upływie pół godziny, należy 
dostarczyć Raport Radiologiczny nr 2. Po godzinie gry gracze otrzymują 
Raport Radiologiczny nr 3.  
Gracze cały czas powinni być na bieżąco informowani o upływającym 
czasie. Na ostatnie 5 minut larpa anioł i demon mogą zniknąć ze sceny. 
Dzięki temu gracze mogą podjąć decyzję świadomie, bez nacisku z 
zewnątrz. 

koniec gry 
LARP kończy się natychmiast, gdy zostanie podniesiony ALARM 
RADIOAKTYWNY, co w mechanice gry oznacza podniesienie słuchawki 
telefonu przez dyrektora Tadeusza Kozłowskiego. Wówczas Larpmaster 
zatrzymuje grę tzw. „stop klatką” i odczytuje „Raport finałowy – 
ogłoszono alarm”. 
Gdy po 90 minutach gry nie został ogłoszony ALARM 
RADIOAKTYWNY, Larpmaster zatrzymuje grę tzw. „stop klatką” i 
odczytuje „Raport finałowy – nie ogłoszono alarmu”. 
Larpmaster daje graczom chwilę na oswojenie się z tym co przed chwilą 
usłyszeli. To ważne żeby uczestnicy sesji poczuli ważność swojej decyzji i 
zrozumieli jej konsekwencje.   
Następnie należy omówić LARPa. Podczas de briefingu każdy z graczy 
opowiada o swojej roli, o tym kim był i jakie miał komplikacje. Każdy 
powinien opowiedzieć o przeżywanych emocjach.  



 
 

 
 

role 
prof. Zbigniew Jastrzębski (lat 54) 
Kierownik Laboratorium CLOR 
 
Zawsze miałeś naturę badacza i stanowisko kierownika laboratorium w tak 
renomowanej placówce jak Centralne Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej (CLOR) w Warszawie bardzo cię satysfakcjonuje. Masz 
jednak żal do swojego przyjaciela Tadeusza Kozłowskiego – dyrektora 
CLOR, o to, że porzucił badania, które wspólnie prowadziliście dotyczące 
ochrony obywateli przed skażeniem, na rzecz kariery partyjnej. Teraz włazi 
w tyłek tym z KC PZPR.  
Niedawno zostałeś nominowany do prestiżowej nagrody Polskiej Akademii 
Nauk. To ci otworzy drogę do światowej kariery naukowej o jakiej zawsze 
marzyłeś. Nie możesz tylko podpaść władzy ludowej.  
Dzisiaj rano otrzymałeś depeszę od Służby Pomiaru Skażeń w Mikołajkach, 
która zarejestrowała aktywność izotopów promieniotwórczych w powietrzu 
ponad pół miliona razy większą, niż normalnie. Wygląda na to, że gdzieś 
nastąpiła eksplozja atomowa i nad Polskę nadciąga radioaktywna chmura.  
Natychmiast zadzwoniłeś po Tadeusza Kozłowskiego i zwołałeś zebranie 
całego zespołu.  
 
Rekwizyt: Raport Radiologiczny nr 1 
 
prof. Tadeusz Kozłowski (lat 56) 
Dyrektor CLOR 
 
Od 10 lat jesteś dyrektorem całej placówki Centralnego Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej (CLOR) w Warszawie. Wcześniej, wraz ze swoim 
przyjacielem profesorem Zbigniewem Jastrzębskim, prowadziliście wspólne 
badania nad ochroną ludzkości przed skutkami skażenia. Ty jednak 
porzuciłeś karierę naukową na rzecz kariery partyjnej. Zapisałeś się do 
PZPR i od razu awansowałeś. Stanowisko dyrektora daje ci prestiż 
społeczny, którego zawsze pragnąłeś. Służbowy samochód, dacza nad 
jeziorem, wpływy, kontakty, władza. Wiesz z kim trzeba trzymać, a komu 
nie podpadać. Obiecano ci awans na stanowisko rządowe. Tylko musisz 
trzymać się linii wytyczonej przez partię. 
Dzisiaj nad ranem obudził cię telefon dyrektora instytutu radiologii w 
Moskwie. W ZSRR mieli jakiś mały problem, ale już sobie z nim poradzili. 
Powiedział, żeby nie przejmować się  niewielkimi odstępstwami od normy 
urządzeń mierzących radioaktywność. Prosił, a raczej żądał, żeby nie 
podnosić w Polsce ogólnokrajowego ALARMU RADIOAKTYWNEGO i 
tym samym nie narażać się towarzyszom radzieckim. 
Chwilę później znowu miałeś telefon. Tym razem był to Zbigniew 
Jastrzębski. Był bardzo zdenerwowany i prosił żebyś szybko przyjechał do 
CLOR. Po przybyciu do ośrodka dowiedziałeś się, że zarządził zebranie 
całego zespołu. 
 
 



 
 

 
 

mgr Anna Śmiałek (31 lat) 
Laborantka CLOR 
 
W Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) w 
Warszawie pracujesz od skończenia studiów i realizujesz się zawodowo 
stanowisku laborantki. Praca nie jest ciężka. Zawsze znajdujesz czas żeby 
wyskoczyć do stołówki na pączka i poplotkować z dziewczynami z innych 
działów. Nie wychylasz się z szeregu i jest dobrze. 
Martwisz się natomiast o swojego męża. To idealista i opozycjonista. 
Należy do „Solidarności” i walczy z komunistyczną władzą. Kilka dni temu 
został aresztowany przez SB. Wczoraj go odwiedziłaś, był mocno pobity. 
Katowali go zmuszając żeby wyjawił nazwiska swoich kolegów 
opozycjonistów. Milczał. Jak nie zacznie współpracować grozi mu 
kilkuletni wyrok. Bardzo go kochasz i nie wyobrażasz sobie życia bez 
niego. 
Dzisiaj po przyjściu do pracy, gdy tylko zasiadałaś do porannej kawy, 
kierownik laboratorium profesor Zbigniew Jastrzębski zwołał zebranie 
całego zespołu. Coś musiało się stać.  
 
Edward Grabowski (38 lat) 
Kierownik Administracyjny CLOR 
 
Udało ci w życiu ustawić. Praca kierownika administracyjnego w 
Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) w Warszawie 
pozwala ci na robienie przekrętów. Prowadząc księgowość przyznajesz 
sobie premię, pobierasz więcej niż ci się przynależy kartek na mięso, z 
magazynu podkradasz leki. Nikt o tym nie wie i nie może się dowiedzieć bo 
będziesz miał kłopoty. Nie robisz tego dla siebie, ale dla sześcioletniego 
synka chorego na raka. Nie wiesz ile mu jeszcze życia zostało, ale zrobisz 
wszystko żeby mu zapewnić to czego potrzebuje.  
Dzisiaj po przyjściu do pracy, gdy tylko zasiadałeś do porannej kawy, 
kierownik laboratorium profesor Zbigniew Jastrzębski zwołał zebranie 
całego zespołu. Coś musiało się stać.  
 
mgr Helena Krajewska (43 lata) 
Laborant  
 
Pracujesz jako laborantka w Centralnym Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej (CLOR) w Warszawie od dwudziestu lat. Jesteś zasłużonym 
pracownikiem placówki, ale omijają ciebie wszystkie zaszczyty, nagrody i 
premie. Przełożeni zupełnie ignorują twoją ciężką pracę. A ty potrzebujesz 
pieniędzy jak nigdy dotąd. Twój ojciec jest ciężko chory. Jeśli w ciągu 
miesiąca nie trafi na stół operacyjny umrze. Jednak żeby do tego doszło 
trzeba dać ordynatorowi szpitala olbrzymią łapówkę. Nie wiesz skąd wziąć 
na to pieniądze. 
Dzisiaj po przyjściu do pracy, gdy tylko zasiadałaś do porannej kawy, 
kierownik laboratorium profesor Zbigniew Jastrzębski zwołał zebranie 
całego zespołu. Coś musiało się stać.  
 
 



 
 

 
 

mgr Jan Mazur (32 lata) 
Laborant  
 
Pracujesz jako laborant w Centralnym Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej (CLOR) w Warszawie. Posadka całkiem przyjemna, roboty 
nie za dużo, płacą tyle, że da się dotrwać do pierwszego. Ale ty pragniesz 
luksusowego życia, wielkiego szmalu, szybkiego samochodu, pięknych 
kobiet wokół siebie i wczasów w słonecznej Bułgarii. Zacząłeś grać w 
kasynach najpierw na niskie kwoty, potem coraz większe. Zostałeś 
nałogowym hazardzistą przepuszczającym wszystkie pieniądze. Kilka dni 
temu w jednym z pokoi Hotelu „Victoria” zagrałeś w pokera o olbrzymią 
stawkę. Przegrałeś i teraz  nie masz pieniędzy na spłatę długu. A to są 
ludzie, którzy nie odpuszczają. Martwisz się skąd wziąć kasę. Masz 
świadomość, że jeśli szybko nie zdobędziesz pieniędzy, to zginiesz. 
Dzisiaj po przyjściu do pracy, gdy tylko zasiadałaś do porannej kawy, 
kierownik laboratorium profesor Zbigniew Jastrzębski zwołał zebranie 
całego zespołu. Coś musiało się stać.  
 
inż. Marek Górski (lat 25) 
Technik Laboratorium CLOR  
 
Zaledwie rok temu ukończyłeś Politechnikę i od razu zostałeś zatrudniony 
jako technik w tak renomowanej instytucji jaką jest  Centralne 
Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) w Warszawie. Oczywiście 
po znajomości. Inaczej w Polsce Ludowej się nie da. Robota łatwa i 
przyjemna. Rano sprawdzasz odczyty z urządzeń i cały dzień masz spokój. 
Pensja niewielka, a potrzebujesz pieniędzy na własne mieszkanie, bo 
gnieździcie się z żoną w malutkim pokoju u teściów, gdzie mieszka jeszcze 
jej siostra. Pięć osób na 40 m2 to koszmar, a przecież za kilka miesięcy 
urodzi wam się dziecko. Potrzebujecie przestrzeni życiowej. Tym bardziej, 
że nie możesz się dogadać z teściową. Wieczne pretensje i pytania kiedy się 
wyprowadzicie. Masz już tego dosyć. 
Dzisiaj po przyjściu do pracy, gdy tylko zasiadałaś do porannej kawy, 
kierownik laboratorium profesor Zbigniew Jastrzębski zwołał zebranie 
całego zespołu. Coś musiało się stać.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

tow. Bronisław Kałuża (46 lat) 
Biuro Polityczne KC PZPR 
 
Dzisiaj rano otrzymałeś informacje z Komitetu Centralnego, o tym, że w 
ZSRR doszło do jakiejś awarii, w wyniku której do Polski zbliża się 
radioaktywna chmura. Towarzysze radzieccy twierdzą, że skutki katastrofy 
same znikną i nikt tego nie zauważy. Proszą, a raczej żądają, żeby nie 
wszczynać żadnych procedur i nie ogłaszać ALARMU. 
Zostałeś oddelegowany jako obserwator do Centralnego Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej (CLOR) w Warszawie, gdzie odbywa zebranie 
członków zespołu. Twoim zadaniem jest bagatelizowanie zagrożenia i nie 
dopuszczenie do tego żeby wszczęto ogólnokrajowy ALARM. 
Możesz wykorzystać wiedzę jaką dają ci Teczki Osobowe pracowników 
CLOR. Wiadomo, że partia może wszystko. Pomóc lub zaszkodzić 
obywatelowi.  
 
Tak naprawdę jesteś wysłannikiem Piekła, demonem, który przybrał postać 
Bronisława Kałuży. Przybyłeś tutaj po dusze tych ludzi. Zdobędziesz je, gdy 
postąpią niewłaściwie i nie zostanie ogłoszony ALARM.   
 
REGUŁA:  Pod żadnym pozorem nie wolno ci zdradzić swojej prawdziwej 
natury. 
 
REKWIZYTY: 
– 4 zwitki stuzłotowych banknotów 
– Teczka osobowa pracowników CLOR 
 
dr med.  Gabriela Ciosek (lat 41) 
Ministerstwo Zdrowia 
 
Dzisiaj rano otrzymałaś informacje z Ministerstwa Zdrowia, że do Polski 
zbliża się radioaktywna chmura. Jeśli to się potwierdzi powinniście jak 
najszybciej ogłosić ogólnokrajowy ALARM. Należy chronić ludzi za 
wszelką cenę. Nie ma zbyt wiele czasu. Trzeba się spieszyć! 
Zostałaś wysłana jako obserwator do Centralnego Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej (CLOR) w Warszawie, gdzie odbywa zebranie członków 
zespołu. Twoim celem jest namówienie ich żeby ogłosili ALARM.  
Możesz wykorzystać wiedzę jaką dają ci Teczki Osobowe pracowników 
CLOR. Musisz dotrzeć do sumienia każdego z pracowników. 
 
Tak naprawdę jesteś wysłannikiem Niebios, aniołem, który przybrał postać 
Gabrieli Ciosek. Przybyłaś tutaj uratować dusze tych ludzi. Uda ci się to 
jeśli postąpią właściwie i zostanie ogłoszony ALARM.   
 
REGUŁA:  Pod żadnym pozorem nie wolno ci zdradzić swojej prawdziwej 
natury. 
 
REKWIZYTY: 
– 4 kartki żywieniowe 
– Teczka osobowa pracowników CLOR 



 
 

 
 

raporty 
RAPORT RADIOLOGICZNY nr 1 

 
28 kwietnia 5:33 

 

Stacja Monitoringu Radiacyjnego Służby Pomiaru Skażeń 

Promieniotwórczych w Mikołajkach zarejestrowała 

aktywność izotopów promieniotwórczych w powietrzu 

ponad pół miliona razy większą niż normalnie. Na razie nie 

wiadomo co się stało. Należy jednak dmuchać na zimne. 

Zalecane jest wszczęcie ogólnokrajowego ALARMU 

RADIOAKTYWNEGO w celu ochrony życia i zdrowia 

obywateli. Najbardziej zagrożone są dzieci, którym trzeba w 

ciągu kilku godzin podać duże dawki jodu żeby nie dopuścić 

do rozwoju nowotworów tarczycy. Promieniowanie może 

spowodować również nieprawidłowy rozwój płodu u kobiet 

w ciąży. Powinno się zakazać wypasu bydła na łąkach i 

podawanie dzieciom mleka w proszku albo 

skondensowanego. 
 

RAPORT RADIOLOGICZNY nr 2 

 
28 kwietnia 9:00 

 

Finlandia, Szwecja, Austria, Norwegia, Anglia i Francja 

potwierdzają, że ich stacje radiologiczne też wykryły 

skażenie na terenie Europy. Radioaktywna chmura nadchodzi 

z kierunku ZSRR i o godzinie 10:00 znajdzie się nad Polską.  

Zawodnicy z krajów zachodnich mający startować w 

kolarskim Wyścigu Pokoju odbywającym się na terenach 

ZSRR, Polski i Czechosłowacji jeszcze w nocy opuścili hotel i 

odlecieli do domu. Ambasady krajów zachodnich zalecają 

swoim obywatelem natychmiastowe opuszczenie Polski. 

Sugestia specjalistów z Zachodu: W ciągu  godziny należy 

wszcząć ALARM RADIOAKTYWNY. 
 
 
 
 



 
 

 
 

RAPORT RADIOLOGICZNY nr 3 

 
28 kwietnia 9:30 

 

Analiza promieniotwórcza zanieczyszczeń jednoznacznie 

wskazuje, że źródłem skażenia radioaktywnego jest pożar 

reaktora atomowego.  

BBC podaje, że w elektrowni jądrowej w Czarnobylu doszło 

do wybuchu reaktora.  

Władze ZSRR zaprzeczają tym doniesieniom. 
 
 
 

RAPORT  FINAŁOWY 

Ogłoszony Alarm 

 

To jeden z niewielu przypadków w PRL, kiedy władze polskie 

postawiły się towarzyszom radzieckim. Po wybuchu reaktora 

w elektrowni atomowej w Czarnobylu ogłosiły alarm 

radioaktywny. Rozpoczęto akcję na cały kraj. Najważniejszą 

sprawą było zablokowanie wchłaniania radioaktywnego 

izotopu jodu131 kumulującego się w tarczycy i mogącego 

prowadzić do rozwoju nowotworu. W komunistycznej Polsce 

brakowało jednak tabletek jodowych. Podjęto zatem 

niekonwencjonalną decyzję o wykorzystaniu płynu Lugola, 

czyli wodnego roztworu jodku potasu i pierwiastkowego 

jodu. W ciągu 24 h podano jod 18 mln osób, w tym wszystkim 

dzieciom do 17 roku życia. Poinformowano żeby nie 

spożywać świeżych owoców, jarzyn, grzybów ani mleka od 

wypasanych krów, z powodu skażenia. Zamknięto szkoły i 

zalecono zamykanie okien. 

Dzięki odwadze kilku ludzi, którzy nie bali się postawić 

towarzyszom radzieckim udało się w porę zapobiec groźnym 

nowotworom i chorobom genetycznym u noworodków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RAPORT  FINAŁOWY 

Nie ogłoszony Alarm 

 

To jeden w wielu przypadków w PRL, kiedy władze polskie 

postąpiły zgodnie z zaleceniem strony radzieckiej. Po 

wybuchu reaktora w elektrowni atomowej w Czarnobylu nie 

ogłosiły alarmu radioaktywnego. Władze polskie w 

komunikatach sugerowały niewielką dawkę skażenia. Nie 

rozpoczęto akcji podawania obywatelom jodu w celu 

zablokowania wchłaniania radioaktywnego izotopu jodu131. 

Nie zamknięto szkół i nie zalecano zamykania okiem. Nic nie 

wspomniano o zagrożeniu spożywania świeżych owoców, 

jarzyn, grzybów i mleka od wypasanych krów, które mogły 

być skażone. 

Brak podjętych działań spowodował wzrost liczby 

nowotworów tarczycy u  młodzieży. Stwierdzono tysiące 

anomalii wśród dzieci, których matki w czasie ciąży narażone 

były na opad promieniotwórczy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

teczki osobowe 
  TECZKI OSOBOWE PRACOWNIKÓW 

Centralnego Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej  

 
Dla towarzysza Bronisława Kału ży 
 
prof. Tadeusz Kozłowski - dyrektor CLOR 
Nale ży do partii PZPR i dzi ęki temu otrzymał posad ę 
dyrektora. Posiada słu żbowy samochód, dacz ę nad 
jeziorem i olbrzymie przywileje. Obiecano mu rz ądowe 
stanowisko jak pozostanie wierny linii wytycznej PZ PR.  
 
prof. Zbigniew Jastrz ębski - kierownik laboratorium 
CLOR 
Zajmuje si ę badaniami i robieniem kariery naukowej. 
Nominowany do nagrody Polskiej Akademii Nauk. Je śli j ą 
zdobycie otworzy mu drog ę do kariery mi ędzynarodowej.  
 
Edward Grabowski - kierownik administracyjny CLOR  
Robi przekr ęty w pracy. Pobiera nienale żne premie, 
wi ększe ilo ści kartek na mi ęso i kradnie leki z 
magazynu. Ma sze ścioletniego synka chorego na raka, 
który potrzebuje leków i jedzenia. Partia ma dowody  
jego matactwa.  
 
in ż. Marek Górski - technik laboratorium CLOR 
Dopiero co uko ńczył Politechnik ę i dostał prac ę po 
znajomo ści. Partia ma dowody nepotyzmu. Mieszka na 40 
m2 z żoną, jej siostr ą i te ściami. Żona spodziewa si ę 
dziecka. Pragn ą własnego mieszkania.   
 
mgr Anna Śmiałek – laborantka CLOR 
Kocha swojego m ęża, który jest opozycjonist ą i nale ży 
do „Solidarno ści”.  Niedawno został aresztowany przez 
SB. Nie chce wyjawi ć nazwisk innych działaczy 
podziemia. Grozi mu długoletni wyrok, lub nawet śmier ć. 
 
mgr Jan Mazur – laborant CLOR 
Pensja starcza mu od pierwszego do pierwszego, ale on 
pragnie luksusowego życia. Przede wszystkim potrzebuje 
pieni ędzy. Hazardzista. Widywany cz ęsto w kasynach. 
Ostatnio przegrał olbrzymi ą sum ę w pokera i nie ma 
pieni ędzy na spłat ę długu. 
 
mgr Helena Krajewska – laborantka CLOR 
Zasłu żona pracownica. Od 20 lat na tym samym 
stanowisku. Omijaj ą j ą jednak awanse, nagrody i premie. 
Jej ojciec jest ci ężko chory. Operacja ojca b ędzie 
możliwa je śli kobieta zbierze odpowiedni ą sum ę na 
łapówk ę dla ordynatora szpitala. 

 



 
 

 
 

TECZKI OSOBOWE PRACOWNIKÓW 
Centralnego Laboratorium Ochrony 

Radiologicznej  
 

Dla dok med. Gabrieli Ciosek 
 
prof. Tadeusz Kozłowski - dyrektor CLOR 
Otrzymał posad ę dyrektora dzi ęki temu, że nale ży partii 
PZPR. Niegdy ś był naukowcem i prowadził wspólnie ze 
Zbigniewem Jastrz ębskim badania dotycz ące ochrony 
obywateli przed skutkami ska żenia radioaktywnego.  
 
prof. Zbigniew Jastrz ębski - kierownik laboratorium 
CLOR 
Typowy naukowiec bez reszty po świ ęcaj ący si ę badaniom. 
Pracuje nad ochron ą obywateli przed skutkami ska żenia 
radioaktywnego. Nominowany do presti żowej nagrody 
Polskiej Akademii Nauk. Otrzymuj ą j ą najlepsi i 
najbardziej etyczni naukowcy.  
 
Edward Grabowski - kierownik administracyjny CLOR  
Robi przekr ęty w pracy. Pobiera nienale żne premie, 
wi ększe ilo ści kartek na mi ęso i kradnie leki z 
magazynu. Robi to dla sze ścioletniego synka chorego na 
raka. Nie wie ile jeszcze chłopiec po żyje ale chce mu 
zapewni ć wszystko co najlepsze.  
 
in ż. Marek Górski - technik laboratorium CLOR 
Dopiero co sko ńczył Politechnik ę. Mieszka na 40 m2 z 
żoną, jej siostr ą i te ściami. Żona spodziewa si ę 
dziecka. Pragn ą własnego mieszkania. Ale przede 
wszystkim pragnie żeby jego dziecko urodziło si ę 
zdrowe.   
 
mgr Anna Śmiałek – laborantka CLOR (31 lat) 
Kocha swojego m ęża, który jest wielkim idealist ą. 
Nale ży do „Solidarno ści” i bierze czynny udział w walce 
opozycyjnej.  Niedawno został aresztowany przez SB.  Nie 
chce wyjawi ć nazwisk innych działaczy podziemia. Nigdy 
nie ulegnie totalitaryzmowi.  
 
mgr Jan Mazur – laborant CLOR 
Pensja starcza mu ledwie od pierwszego do pierwszeg o. 
Pragnie czego ś wi ęcej – życia w luksusie. To 
sprowadziło go na drog ę hazardu. Ostatnio popadł w 
wielkie problemy. Przegrał olbrzymi ą sum ę w pokera.   
 
mgr Helena Krajewska – laborantka CLOR 
Zasłu żona pracownica. Od 20 lat na tym samym 
stanowisku. Niestety przeło żeni nie doceniaj ą jej pracy 
i omijaj ą j ą awanse, nagrody i premie. Ma ci ężko 
chorego ojca wymagaj ącego operacji. Kobieta nie ma 
pieni ędzy na łapówk ę dla ordynatora. 
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