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„Żywe Muzeum Zimnej Wojny” 
 

Serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na 

„Wakacje w schronie”  
 

Obiekt Alfa jest unikalnym w skali kraju tajnym schronem wojskowym, którego historia sięga połowy lat 70-tych  
XX wieku. Zbudowany został jako centrum dowodzenia Wojskową Służbą Zdrowia na wypadek wojny nuklearnej, 

skażenia biologicznego lub chemicznego. Schron ten jeszcze do niedawna pełnił rolę tajnego laboratorium wojskowego.  
 

Obiekt Alfa został zachowany w stanie oryginalnym, jakby przed chwilą opuścili go naukowcy  
i lekarze wojskowi, którzy pracowali tu 30 lat temu. 

 

     
 

Tajny Obiekt Alfa jest budowlą o powierzchni 150 m2, podzieloną na wiele pomieszczeń z ponad 30. hermetycznymi, 
stalowymi drzwiami ochronnymi. Znajdują się tu między innymi komory służące do odkażania, laboratoria, komory 

badawcze, gabinet lekarski, biuro, dyspozytornia będąca głównym centrum dowodzenia schronem oraz maszynownia z 
potężnymi wentylatorami i stacją filtrów, dostarczającymi z zewnątrz świeże powietrze.  

Doskonale zachowało się oryginalne wyposażenie pomieszczeń: sprzęt laboratoryjny, urządzenia biurowe, łączność 
wewnętrzna, kamery, rejestratory promieniowania i inne urządzenia, które są utrzymywane w pełnej gotowości.  

Dodatkowy klimat lat PRL-u tworzą oryginalne meble, w pełni wyposażona kuchnia z zastawą stołową i wiele innych 
oryginalnych eksponatów.  
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Uczestnicy warsztatów „Wakacje w schronie”, podczas gier i zabaw, których podstawą są zagadnienia przysposobienia 
wojskowego i obrony cywilnej, uczą się integracji i współdziałania w grupie, przewidywania i rozpoznawania zagrożeń, 
kreatywności, odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. 

 
  Program letnich zajęć warsztatowych trwających od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00 w tajnym 
wojskowym Obiekcie Alfa: 

 
- zwiedzanie i zapoznanie uczestników warsztatów z budową i wyposażeniem schronu przeciwatomowego z okresu 
Zimnej Wojny, 
- utworzenie wojskowej załogi badawczej schronu, poznającej zagrożenia związane ze skażeniami biologicznymi, 
chemicznymi i radioaktywnymi, 
- zapoznanie załogi schronu z podstawowymi środkami ochrony osobistej, takimi jak: maski przeciwgazowe, ubrania 
ochronne itp., 
- zapoznanie z urządzeniami do identyfikacji skażeń, 
- rozpoznawanie współczesnych zagrożeń terrorystycznych, 
- nauka musztry i regulaminów wojskowych, 
- nauka podstaw planowania i logistyki, 
- podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, 
- gimnastyka fizyczna, w tym jedno wyjście na basen, 
- budowa broni i podstawowe szkolenie strzeleckie, 
- uczestnictwo w drobnych pracach porządkowych wokół schronu  
i w jego wnętrzu, 
- zwiedzanie Muzeum PRL. 

 
 

Dodatkowo uczestnicy warsztatów wakacyjnych uczestniczą 
w zajęciach plastycznych i technicznych, grach terenowych 

i planszowych oraz w ramach zajęć muzycznych poznają piosenki żołnierskie i patriotyczne.  
Zajęcia prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, specjaliści wojskowi, ratownicy medyczni i specjaliści obrony 

cywilnej oraz rekonstruktorzy. 
 

Uczestnicy warsztatów otrzymują dwa posiłki dziennie, z których jeden to wojskowa racja żywnościowa, a drugi jest 
przygotowany przez uczestników wraz z personelem Obiektu Alfa. 

W ramach udziału z warsztatach „Wakacje w Schronie” uczestnicy otrzymują na własność mundur wojskowy, 
beret, menażkę i manierkę wojskową, oraz świadectwo uczestnictwa w szkoleniu wojskowym. 

Liczba uczestników tygodniowego turnusu to maksymalnie 12 osób. 
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Uwaga!  
W Obiekcie Alfa istnieje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

Każdego dnia po przyjściu na warsztaty, uczestnicy deponują wyłączone telefony komórkowe w swoich 
szafkach. 

 
Koszt turnusu od poniedziałku do piątku wynosi 850 zł od osoby. 

Rezerwacja miejsc wyłącznie przez stronę www.obiektalfa.pl (zakładka „REZERWACJA”), po przesłaniu  
Karty Kwalifikacyjnej na adres agencja@retropasje.pl i po wpłacie pełnej kwoty na podane konto. 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany termin warsztatów.  
Wystawiamy faktury VAT. 

 
Obiekt Alfa znajduje się na terenie Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przy ul. Kozielskiej 2. Dojazd linią 103, 

przystanek „KOZIELSKA”, następnie 5 minut pieszo. 
 

Przed dokonaniem rezerwacji i wypełnieniem Karty Kwalifikacyjnej, prosimy o dokładne zapoznanie się z 
Regulaminem Obiektu Alfa. Uczestnicy, którzy nie będą stosować się do Regulaminu Obiektu Alfa zostaną 

skreśleni z listy uczestników warsztatów bez zwrotu kosztów. 
 

Dostępne terminy warsztatów: 18-22 lipca, 25-29 lipca, 
1-5 sierpnia, 8-12 sierpnia.  

 
Więcej informacji pod numerem tel. 884 997 009 oraz 506 715 480. 

http://www.obiektalfa.pl/

