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Znowuzjeżdżałnadół.Nienawidziłtegoodkądporazpierwszyzrobiłtodwalata
temu.W załodze dalejbyłmłodym,chłopcem na posyłki.Nie miałwyjścia,musiał
pracowaćw kopalni,bomiałrodzinę,którejbyłjedynym żywicielem.Byłnajstarszyz
siódemkirodzeństwa,którynaglemusiałdorosnąćizacząćdbaćnietylkoosiebie.Jego
ojcawyłowionoponaddwalatatemuzzalewuRybnickiego.Pijanywpadłdowody,a
ratunekprzybyłzapóźno.

Terazmężczyznakroczyprzeztesamemiejscacojegoojciecidziadek.Pracujew
zakładziegórniczym,którydlajegorodzinyiznajomychodgrywałważnąrolę.Dlaniegoteż
kopalniaIgnacybyłaistotna.TowłaśniedziękiniejnazywasięIgnacy,jednakzakażdym
razem,gdyszedłpodziemiątąsamątrasącojegoojciec,czułniepokój.Zastanawiałsię
czyonczułtosamo?Czykiedykolwiekbałsię,żejużniewyjedzienapowierzchnię?Nigdy
gootoniezapytał,nigdysięnawetnadtym niezastanawiał.Odzawszewjegorodzinie
każdymężczyznapracowałw kopalniIgnacy.Chybazaczęłosiętoodjegopradziadka,
potem byłdziadek,ojciec,wujkowie,kuzyni.Czyonikiedykolwiekczulistrach?

Dzieńbyłwyjątkowociężki.Pracybyłodużo,awszystkomusiałobyćskończone
jeszczetegosamegodnia.JutroBarbórkaitrzebabyłosiępochwalićniezłym wydobyciem.
Sytuacjabyłanapięta,boniewszystkoszłozgodniezplanem.Tocomiałosięudaćbez
problemów,okazywałosięniedoprzeskoczenia.Tocomogłosiępopsuć–psułosię.
Długapracanawysokichobrotachbyłabardzomecząca.Dopieropodkoniecszychty
górnicymielichwilę,byzrobićsobieprzerwęnaśniadanie.

PodkoniecprzerwypojawiłsięAlojzyMusiolik,nadsztygar,któryniebyłlubianyna
kopalni.Szefbyłokropnym służbistą,którywymagałwszystkiegonadwieścieprocent.
Potrafiłsięprzyczepićdokażdejmałejrzeczy.Każdyktomiałznim doczynienia,odliczał
dnidojegoupragnionejemerytury,naktórąmiałprzejśćjużwprzyszłym roku.
-Nopanowie,wtym tempietegodzisiajnieskończymy–pogroziłpalcem.
-Pracujemyponadwłasnesiły–odezwałsięzszereguIgnacy.
-PanieHajder,jaksiępanniewyrabia,tojutropanteżprzyjdzie.
Mężczyznaniedowierzałsłowom przełożonego.Jutro Barbórka.Święto,którechciał
spędzićzrodziną.PierwszaBarbórka,którąmiałwolnąmiećwolną.Tylesobienaten
dzieńzaplanował,takbardzozależałomunatym wolnym czasie.
-Toniesprawiedliwe!Gdybywszystkodziałałotakjakdziałaćpowinno,tobyśmyto
skończyli.
Alojzytylkozaśmiałsiępodnosem.Zawszegodziwiłatamłodzieńczanaiwność.
-Gdybyżyciebyłosprawiedliwe…Zapraszam Panajutro.
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Usłyszał za oknem znajome dźwięki orkiestry górniczej. Każdego roku
przyprawiałygooneodreszczeisprawiały,żeczułniepokój.Minęłotylelat,aonza
każdym razem odczuwałtosamo.Szybkiebicieserca,niepokójipytanieczytojestjego
ostatnirok?Bezwątpieniabyłatojegoostatniaszychtaw Barbórkę.Zakilkamiesięcy
Alojzyprzechodziłnaemeryturę.Wtedybędziemógłzrobićzeswoim życiem to,cobędzie
chciał.

Alojzyrozejrzałsię po mieszkaniu,w którym mieszkałjużod dwudziestu lat.
Niewyszukanemebleiradiotobyłjegodobytek,któryuzbierałprzezcałeswojeżycie.Nie
potrzebowałwiele.Skromneżyciegórnikamuodpowiadało.

Ubrałsiędopracy.W górniczeświętowielujegokolegów niechciałopracować.
Wolelispędzaćczaswkarczmachprzypiwieigolonku.Alojzynielubiłtakichuroczystości.
Chybabyłjużzastarynahuczneświętowanie.Odkądowdowiał,lubiłspędzaćczasw



pracylubnarybachnadzalewem Rybnickim.Dziśwolałpracowaćizapomniećotym,jaki
jestdzień.

Nadworzebyłomroźno.Mężczyznaubranybyłwczarnywełnianypłaszcz,czapkęi
rękawiczki.Pomimogrubegoodzienia,byłomuzimno,ajegopoliczkizrobiłysięczerwone.
Zwyklejeździłdopracyswoim ukochanym moplikiem.Mimo,żebyłpasjonatem tego
środkatransportu,tegodniazważywszynapogodę,wybrałautobus.

W drodzenaprzystanekprzechodziłobokbudynków idomów,którychzaczęło
przybywaćjakgrzybówpodeszczu.Ajeszczekilkalattemuwtychmiejscachbyłypolai
łąki.Teraztenwidokjesttylkowspomnieniem.Zdomów unosiłsięczarnydym.Każdy
paliłtym comiał,naszym czarnym złotem.GdyAlojzydoszedłnaprzystanek,jegoautobus
właśniepodjechał.Jakw każdeświęto,niebyłwpakowanyludźmi.Ażprzyjemniesię
jechało.

Nakopalnibyławesołaatmosfera.Wszyscybyliw dobrychhumorachiodliczali
czasdo końcaszychty,bymócświętować.Tylko nieliczniwspominalitych,których
zabrałazesobąświętaBarbara.DlaAlojzego,zbiegiem lat,świętotostałosiębardzo
nostalgiczne.Tamtegodniazawszeprzedoczamimiałtwarzewszystkichkolegów,którzy
wpracystraciliswojeżycie.Każdyznichmiałswojąhistorię,rodzinęiprzyjaciół,któryw
większościposzliwichślady.Adlagórybylitylkoniechlubnym numerkiem wstatystykach.

Dzieńbyłspokojny.Szczególniewporównaniudoostatnichzabieganychinapiętych
szycht.Wielugórnikówzaczęłojużświętować,nawetsięztym niekryjąc.Zresztązawsze
trudnobyłoznaleźćkogośtrzeźwegonakopalniach.TegodnianawetAlojzywypiłswoją
ćwiartkęwódki,którądostałnabramieprzywejściu.Nielubiłpićalkoholuwpracy.Uważał,
żerobotanakopalnijestwystarczająco niebezpiecznanatrzeźwo,aco dopiero po
alkoholu.Zbytwielewypadkówwidział,niechciałsięotym przekonaćnawłasnejskórze.

Rozmyślającoprzeszłościkroczyłpościeżkach,którebyłyprzezgórników mało
uczęszczane.Miejsca,w którychjakomłodygórnikfedrował,terazbyłyjużzapomniane.
Niewiedziałdlaczegosiętam wybrał.Dawnosięw terejonyniezapuszczał.Oddawna
nikttędyniechodził,czułjakbycośgowzywało.Poprostutegodniamusiałsięw tym
miejscuznaleźć.

Nagleusłyszałjakktośwołagopoimieniu.Głosbyłznajomyizkażdym jego
krokiem bardziejdonośny.Wiedział,żezbliżałsiędocelu.Todziwne,aleodlatsądził,że
osoba,któragowzywajużoddawnanieżyje.Gdyw końcudotarłdomiejsca,skąd
dochodziłgłos wiedział,że to musisię źle skończyć.Tylko utwierdziłsię w tym
przekonaniu,gdyspojrzałtejosobiewoczy.Wiedział,żewkońcunadszedłjegoczas.Nie
musiałjużwięcejprzedtym uciekać.Skończyłosięteżjegoukrywanie.

*

Kroplewodyspływałypojegoobolałym ibrudnym ciele.Odczuwałzakwasypo
wczorajszejmorderczejpracy.Zkażdąminutązjegociałaspływałaczarnawarstwakurzu
iwęgla.Odpierwszegodniapracynadolebyłzdumiony,jakbardzociałomożebyćbrudne
pocałym dniupracyijakdużoczasupotrzebujespędzićw łaźni,abybyćczystym.Za
każdym razem,gdyobserwował,jakbródspływapojegocieleczułradość,żeudałomu
sięprzetrwaćkolejnydzieńwtym czarnym piekle.

W łaźnijakzwyklebyłodośćgwarnoiciasno.NiemalmechanicznieIgnacypomagał
koledzeobokzmyćkurzzjegopleców.Nieodzywałsięzbytdużo.Ciągleanalizowałto,co
wydarzyłosięnadole.AtendzieńjaknaBarbórkębyłbardzospokojny.Możetoprzez
wódkę,którauderzałaim dogłowyalboprzezto,żenadzórprawiewcaleichniepilnował.
OdrananiewidziałnadsztygaraAlojzego.Pewnieiongdzieśsięzaszyłiświętował.

W tym rokuIgnacywypiłwięcejniżwzeszłym.Rokwcześniejjakonowypracownik
napiłsięsymboliczniezkolegami.W tym rokuwszystkiejegohamulcepuściłyiświętował
jakrównyzrównymi.



Naglezrozmyślańwyrwałygokrzyki.Zostałpodniesionyalarm zmarkowni.Coś
musiałosięstaćnadole.W całejswojejkrótkiejkarierzenigdybyłświadkiem takich
wydarzeń.Niemalwszyscy górnicy wyskoczyliz łaźni.Ciktórzy byliw zastępie
ratowniczym,odrazupobieglizgłosićswojągotowośćdowzięciaudziałuwakcji.Ignacy
czułprzerażenie.Dotychczasotakichrzeczachsłyszałw górniczychlegendach.Teraz
ktośzjegoznajomychpotrzebujepomocytam nadole.Zastanawiałsięczyznatęosobę
lubgrupęosób?Czyratownikom udasiędotrzećnaczas?Ogarnęłogojeszczewiększe
przerażenie,gdyuświadomiłsobie,żetomógłbyćon.Największyjegokoszmarwłaśnie
sięspełniał.

Widzącnarastająceprzerażeniew oczachmężczyzny,kolegazoddziałupoklepał
goporamieniuipowiedział:
-Niemartwsięchłopie.Pewniektóryśzapomniałoddaćznaczeknamarkowniiotocały
szum.
-Noniewiem –odpowiedziałzmieszany.
-Napewnogdzieśpijeterazwbarze,anagrubierobiąraban.Jutrokożdyotym zapomni.
Ignacybyłpodwrażeniem spokojukolegi.Coprawdagórnik,zktórym pracowałniemalod
początkuswojejpracybyłjużdośćdoświadczonyimałocorobiłonanim wrażenie.
-Abyłojużkiedyśtak?-zapytałwyraźniezaciekawiony.
-Noba!Ostatnioztrzylatatemu.Kazikwswojeurodzinybyłtakzakręcony,żeznaleźligo
zeznaczkiem wkieszenidopierowMarcelinie.
-Józek,adługogoszukali?-dopytywałIgnacy.
-Zeczterygodziny.

OpowieśćdoświadczonegokolegiuspokoiłaIgnacego.Niczłegoniemogłosięstać.
ByłaprzecieżBarbórka,wszyscysięświetniebawili.Napewnokomuśzabardzoudzieliło
sięświętowanie.Wychodziłzkopalniztąmyślą.
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Chybakażdyw okolicyjużwiedziałozaginięciuAlojzegoMusiolika.CałyRybnik
huczałodplotek.W każdym sklepie,nakażdym przystankuautobusowym ludzieżywo
dyskutowalinatentemat.Nieważnebyłoczygoznaliczyteżnie.Każdymiałswojąteorię
natemattego,cowydarzyłosięwBarbórkęwkopalniIgnacy.

Codziwiłowszystkich,natamtejzmianieAlojzyzdałswojąmaskęilampę.Tylko
numerekgdzieśzostałrazem znim.Ignacyniechciałwdawaćsięwdyskusjenatentemat.
Bardzogociekawiłocosięstało,alewolałsłuchaćteoriiinnychniżtworzyćwłasną.

Mężczyznaniechętnieszedłdopracy.Podświadomeczuł,żecoświsiwpowietrzui
zarazcośsięwydarzy.Możetoprzezto,żecałyczasmyślałotym cosięwydarzyło
podczastamtejBarbórki.Alojzegoznałdośćkrótko,aleintensywnie.Jakwszyscygonie
lubił,alenieżyczyłmuźle.Wiedział,żenadsztygarbyłosobąwyjątkowosumiennąi
odpowiedzialną inigdyniezachowałbysię taklekkomyślnie.Fakt,że takdługo był
zaginionym,nasilałtylkoplotki.Wieluzdawałosobiesprawęzjegowiekuisadziło,iż
możliweżegdzieśzasłabnął.Niektórzynatomiastuważali,żegdzieśjeszczeświętuje.
NawetIgnacyznałtakichgagatków,którzyświętowaliBarbórkędoMikołajekalboidłużej.

Ignacydługozastanawiałsięnadusłyszanymiteoriami,ależadnaniemiaładla
niegosensu.Nierozumiałjakim cudem ktośmożeoddaćlampęimaskę,aidentyfikatora
jużnie.Nawetdlaniegozdaniesprzętubyłojużrutyną.

Na kopalnipanowałchaos.Była juższesnasta godzina poszukiwań.Wszyscy
mówilitylkootym.Odtegotematuniedałosięuciec.Mówiliomarnychpostępach.Ignacy
jużpopięciuminutachwpracybyłnabieżąco.Dowiedziałsię,żeAlojzyzniknąłbezśladu.
Kilka osób z kopalnibyło w jego mieszkaniu,ale nic ciekawego tam nie znaleźli.
Rozmawializsąsiadami,aleoniostatnirazwidzieligow dniuzaginięcia,gdyszedłdo



pracy.Niktwokolicyiwmiejscach,wktórychbywałgoniewidział.Człowiek,któryodlat
miałswojąniezmiennąrutynęnaglerozpłynąłsięwpowietrzu.

ZastępratownikówbyłchybawszędzieidalejniebyłożadnegośladupoAlojzym.
Wszędzie,gdziemógłsiępojawićnadsztygar,każdadziurazostałasprawdzona.

Praca była tego dnia dość chaotyczna.Głównym zadaniem było odnalezienie
Alojzego,afedrowanieprzeszłojakbynadalszyplan.Wyrobienieminimum normybyło
dlagórnikówmaksimum możliwości.

Ignacybardzoszybkowykonałswojąpracęidziękitemumógłsięcieszyćdłuższą
przerwą śniadaniową.Postanowiłw jejtrakcie pójść do swojego sąsiada,którybył
ratownikiem.Chciałdowiedziećsięjakiesąpostępy.

Darekbyłjegostarszym kumplem zpodwórka.Razem sięwychowali,chodzilido
szkołyispędzaliwolnyczasprzypiwie.DlaIgnacegoDarekbyłjakbrat,naktóregozawsze
mógłliczyć.KumpelwprzeciwieństwiedoIgnacegobyłurodzonym górnikiem.Nagrubie
poruszałsięjakpowłasnym domu.Wiedziałcogdziejestiktojestnazmianie.Znałchyba
wszystkichpracowników,nietylkotychdołowych.

Darekw pracyczułsiępewnieibezpiecznie.Szybkosięuczył,dlategonaturalną
kolejąrzeczybyłdlaniegokursratownikagórniczego.
-Wiadomojużcoś?-zapytałIgnacybezogródekprzywszystkichpracownikach.
Koleganiemiałdlaniegodobrychwieści.W sumietoniewiedzielinic.Ignacyczułteż,że
niechceznim otym rozmawiaćprzyinnychgórnikach,więczaproponowałmu,abysię
przeszli.Mężczyźniwybralinaprzechadzkęstarewyrobiska.Doszlidowniosku,żenikt
tam niechodzi,więcniktniebędziesięprzysłuchiwałichrozmowie.Odeszlidośćdaleko
zanim zaczęliswobodniemówić.
-Góranaciska,żebyzakończyćposzukiwania.-zacząłDarek.
-Alejakto?
-Nienarękęim poszukiwania.Tojużzadługotrwa.Pewniepowiedzą,żeonwtedy
kopalnięopuścił.
Ignacymilczał.Niemógłuwierzyćw słowakumpla.Jakmożnatakzostawićtęsprawę?
Jakmożnauznać,żenicsięniestałoiprzejśćztym doporządkudziennego?

Gdytakotym rozmyślał,zobaczyłcośw głębirozwidlenia.Niemiałpojęciacoto
było,alezainteresowałogonatyle,żebytam podejść.Tąmałąrzecząokazałsięznajomy
okrągłynumerek.Takisam,jakiposiadakażdygórnik.Niebyłomożliwe,abyktośgo
zgubił,szczególniew takopuszczonym miejscu.Ignacypodniósłnumerek,byłtonumer
7202.Sercewaliłomujakoszalałe,gdypokazałkoledzetenznaczek.Doskonalewiedział
ktojestjegowłaścicielem.
-TonumerekMusiolika–oznajmiłzestoickim spokojem Darek.
Ignacyniemiałwątpliwości,musiałiśćdalej.Niebyłw staniepowstrzymaćswojej
ciekawości.
-Nie.-powiedziałstanowczoDarek.-Muszępoinformowaćotym przełożonego.
-Więcidź.-powiedziałzobojętnościąIgnacy.Onsam niezamierzałzawracać.
Darekpobiegłdoswojegooddziału.Tymczasem Ignacyzacząłkroczyćnaprzódnawołując
Alojzego.Miałwrażenie,jakbyporuszałsięjakmuchawsmole.Sercebiłomutakgłośno,
żeniemógłzebraćmyśli.

Podwóchminutachznalazłgo.ZdalekaAlojzywyglądałjakbyspał.Zkażdym
jednakkrokiem Ignacywidziałcorazwięcejszczegółów.Pominuciestojącprzyjegociele
byłjużpewien,żeAlojzyMusioliknieżyje.Miałchwilę,żebysięprzyjrzećciałuzanim
przybyłoddziałratowniczy.Alojzyzostałuduszonyniebieskim szalikiem.Torzucałosięod
razu.Szalikkoloruniebieskiegozpewnościąnależałdokobiety.Pozatym Alojzywyglądał
dokładnietaksamo,jakwtedy,gdywidziałgoostatnim razem.Akcjaratowniczatrwała
bardzoszybko.Ignacybyłpodwrażeniem szybkościizgraniazespołuratowniczego.Od
razupołożonozmarłegonanoszachiwyniesiono.



*

Tysiącemyślikotłowałosięwjegogłowie.Czułsięjakbohaterdziwnegosnu.Nie
mógłuwierzyć,żeAlojzyMusioliknieżyje,żektośodebrałmużycie.Zastanawiałsię,kto
mógłcośtakiegozrobić?Niktobcyprzecieżniemógłwejśćnaterenkopalni.Gdytako
tym rozmyślałuświadomiłsobie,żetomusiałbyćktóryśzgórników.Mordercajestwśród
nich.Ignacegoażprzeszłydreszczenasamąmyślotym.Acojeślionznowuzaatakuje?

Milicjaszybkowzięłasięzaprzesłuchanie.RozmowadlaIgnacegobyławyjątkowo
nieprzyjemna,czegomężczyznakompletniesięniespodziewał.Zupełniezapomniał,że
kilkadniwcześniejpostawiłsięAlojzemu.Wszyscyświadkowietegozdarzeniazdążylijuż
uprzejmiedonieśćotym milicji.Trudnobyłomuteżodpowiedziećnapytaniedotyczące
tego,corobiłwnieczynnejczęścikopalni.

Niespodziewaniemężczyznaszybkostałsiępodejrzanym.Niemusieliotym mówić.
Każdajegoodpowiedźbyłanegowana.A onsam czuł,żemilicjiikopalnizależyna
szybkim rozwiązaniusprawy.Byłodlanichobojętneczyprawdziwywinowajcaponiesie
karę.Ważnebyło,byznaleźćjakiegoświnnego.TylkoIgnacyspędziłnaprzesłuchaniu
czterygodziny.

Gdyw końcuzostałwypuszczony,milicjantnapożegnaniepowiedziałmu,żeto
jeszczeniekoniecinapewnosięjeszczespotkają.Ignacyczułprzerażenie.Strach,nie
dotyczyłjegobezpośrednio,ajegorodziny.Byłprzecieżichjedynym żywicielem.Awstyd,
który okryłby jego rodzinę,pewnie zabiłby jego mamę.Całe życie zajmowała się
rodzeństwem inigdyniepracowała.Cosięznimistanie,jeśliuznajągozawinnego?Nie
byłwstanienawetsobietegowyobrazić.

Zmęczonyposzedłdo domu.Gdytylko usiadłna wersalce,zasnąłw pozycji
półsiedzącej.Niezdawałsobiesprawyztego,jakbardzobyłzmęczony.Porazpierwszy
odbardzodawnanieprzeszkadzałmuwesołygwar,którypanowałwdomu.

Obudziłsiędwiegodzinypóźniej.Czułsięstraszniepołamany.Bolałagochyba
każdakośćw ciele.Tozpewnościąniebyławygodnapozycja.Najmłodszerodzeństwo
głośnobawiłosięwsąsiednim pokoju.Topewnieonimnieobudzili–pomyślał.

Czujączapachkarminadliudałsiędokuchni.Mamabyłatakpochłoniętapracą,że
dopieropochwiligozauważyła.
-Ponoćznoleźlitegobiedoczka.-zaczęłarozmowę.
-Toć–odparłniechętnie.
Niechciałnicmówićmamieoprzesłuchaniu.Niechciałobarczaćjejswoimiproblemamii
chciałjejoszczędzićwstydu.Musiałzrobićcoś,żebymuuwierzyliiwykluczylizgrona
podejrzanych.Nawetjeślibędziemusiałsam rozwiązaćtęsprawę.
-W GS-siegodali,żenibywiadomoktotozrobił–powiedziałapoczym beznamiętnie
zmieniłatemat.-ATysyneczkugłodnyjesteś?
Ignacy skinąłtwierdząco głową.Nie wiedziałco powiedzieć.Czy to on jesttym
podejrzanym,októrym mówimama?Wolałjednakpókiconicjejniemówić.Pozatym był
głodnyjakwilk,anagłodnegoniemógłzebraćmyśli.Nasamąmyślokarminadlach
swojejmamypociekłamuślinka.Ktojakkto,alejegomamagotowałanajlepiejnaświecie.
-Obiodbędziezagodzina.Azatenczosmożebyśposzołnastrychprzejrzećrzeczypo
ojcu?
-Poco?-Zdziwiłsię.
-Anacotomotam być?Enomoleterzeczyzeżrąiżodnegopożytkuztegoniebędzie.A
możekomuśsiętoprzydo?
Pośmierciojca,matkawyniosławszystkiejegorzeczynastrychizabroniłaichruszać.
Takjakbyojciecmiałzachwilęwrócić.Sam pomógłmamiejetam wnieść,więcwiedział,
żesątoczterydużepudła.

Niechętnieposzedłnapiętrodomu,którywybudowałjeszczejegodziadek.Na
piętrzeznajdowałysiętrzypokoje,ztegojedenznichnależałdoIgnacego.Pozostałe



należałydojegosióstr.W holunapiętrzeznajdowałysiędrzwi,azanimimałeschodki,
któreprowadziłynastrych.Schodybyływąskieibardzogłębokie,przezconiewygodnie
sięchodziło.

Strychbyłmiejscem typowejrupieciarni,gdziekażdaznajdującasięrzeczmiała
tam przydomek„przydasię.”W gąszczutychwszystkichrzeczybyłotrudnosięporuszać.
Kątem okaIgnacydojrzałswójpierwszyrowerekczyulubionegomisiazdzieciństwa.
Pudłaznajdowałysiępodścianą,nasamym końcu.Byłycałezakurzone.Nicw tym
dziwnego,nikogotutajniebyłoodponaddwóchlat.

Ignacybyłzdumionyupływem czasu.Pamiętałjakbytobyłowczoraj,kiedytoz
zapłakanąmamąwynosilitepudłanastrych.Czułwtedyokropnysmutekpomieszany
przepełnionyżalem do ojca,żetaknagleichzostawił.Byłzły,żeojcieczmarłtaką
bezmyślnąśmiercią.

Otworzyłpierwszykarton.Byływ nichubrania,któreojcieczakładałpodomu.
Podczasprzeglądaniatychrzeczy,wielewspomnieńpowróciło.Ignacyprzypominałsobie
chodzeniezojcem narybynadNacynęczyichwycieczkirowerowe.Wspominającto
doszedłdowniosku,żemiałbardzoszczęśliwedzieciństwo.

W ostatnim pudleznajdowałsięodświętnymundurgórniczy.Pamiętałjakojciec
dostojnieidumniewnim wyglądał.TakubranyzawszewBarbórkęszedłnaporannąmszę,
apóźniej,jeślitegodnianiepracował,szedłnainneuroczystości.Jakkażdyświętował
przypiwieigolonku.

Ignacywtedyzawszezdumąpatrzyłnaojcaimarzył,żekiedyśionzałożytaki
mundur.Wtedyjeszczeniezdawałsobiesprawyztego,jakbardzojesttoniebezpieczna
praca.Mężczyznaprzymierzyłmundur.Leżałidealnie,takjakbybyłnaniegoszyty.Dopiero
gdyzobaczyłswojeodbiciew starym lustrze,któreznajdowałosięniedaleko,poczułsię
jakprawdziwygórnik.Miałwrażenie,żeubraniedodajemupowagiiodwagi.

Odruchowo jego ręce powędrowały do kieszeni,która znajdowała się na
zewnętrznejczęścimunduru. Znalazłwniej,kuswojemuwielkiemuzaskoczeniu,zdjęcie
zgiętenapół.

Ignacybyłzdumionyodkryciem.Zdjęcie było zrobione kilkadziesiątlattemu.
Fotografiaprzedstawiałaczteryosoby.Dwieznichbyłymudośćznane.Pierwsząznich
byłjegodziadekw mundurzeniemieckim.Drugąosobąbyłjegoojciec,którynazdjęciu
mógłmiećconajwyżejkilkanaścielat.Oboknichstałchłopak,którymusiałbyćniewiele
starszyodtatyIgnacego.Ostatniąosobąnazdjęciubyłamłodakobietawsukience,która
miałaokołodwudziestulat.Wyglądałanabogatą.Miałanasobieładnąsukienkęibizuterię,
amężczyźnizezdjęciabyliwroboczychibrudnychubraniach.

Młodygórnikdługoprzyglądałsięzdjęciu,żebyrozpoznaćpozostałeosoby.Samo
odkryciefotografiibyłodlaniegozdumiewające.Szybkodomyśliłsię,żezdjęciemusiało
byćwykonanepodczaswojny,oczym możeświadczyćmundurdziadka.Byłzdumiony,ze
dziadekbyłwWermahcie.W sumiesam sobiesiędziwił.PrzecieżbardzowieluŚlązaków
byłowcielanychdowojskaniemieckiego.

W jegorodzinieniemówiłosięowojnie.Pięćlatdrugiejwojnyświatowejbyłodla
nichtematem tabu.Zakażdym razem kiedyIgnacyjakodzieckowypytywałdziadkao
wojnę,tenzbywałgoimówił,żeniemasensuwracaćdoprzeszłości.Takteżbyło,gdy
pytałojca.Aterazokazujesię,żedziadekbyłwwojskuniemieckim.

Ignacyszybkoobliczył,żezdjęciemusiałopowstaćwlatach1944-1945.Świadczył
otym wyglądojca.Nazdjęciuwyglądałnajakieśczternaście–piętnaścielat.Musiałoteż
byćdośćciepło,gdyżkobietanazdjęciubyław letniejsukience.Młodygórnikstarałsię
rozpoznaćkobietę.Niewydawałasięjednakmuznajoma.Wierzył,żejeśliwysiliswój
umysł,torozpoznanieznanemuosoby.

ObcychłopakbyłwyższyodojcaIgnacegoiwyglądałnastarszego.Napoczątku
Ignacyniemiałpojęciakim jesttenmłodyczłowiek.Pochwilijednakdotarłodoniego,że
patrzynaAlojzegoMusiolika.Byłtakzaszokowanyswoim odkryciem,żeszybkozgiął



zdjęcietakjakjeznalazł.
W głowiekotłowałomusiętysiącmyśli.Niemógłichzebrać.Wciążprzyglądałsię

zdjęciu.Terazgdybyłozgięte,zobaczył,żenajegoodwrocieznajdujesięzdanie:
„Jawciążpamiętam.-Barbara”.

Kim byłaBarbara?Cooznaczatozdjęcie?OdkiedyAlojzyznałsięzjegorodziną?
Dlaczegoonnicotym niewiedział?DlaczegoojciecnigdyniewspomniałoAlojzym czy
Barbarze?Gdziezostałozrobionezdjęcie?Zrozmyślańwyrwałgokrzykmamywołającej
wszystkichnaobiad.Czaswrócićdorzeczywistości.
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Ignacyobudziłsięw środkunocy.Spojrzałnazegarek.Byłatrzecianadranem.
Odkądposzedłspać,obudziłsięjużporazczwarty.Całyczasmyślałoznalezionym
zdjęciu.Gdzieikiedyzostałozrobione?Kim byłatakobieta?Ignacypamiętałjakczęsto
ojciecnarzekałnanadsztygara.Nigdynawetsięniezająknął,żesięznali.NawetAlojzypo
śmieciojca,gdyIgnacyzacząłpracęwkopalni,nigdyniewspomniałojegoojcu.

Młodygórnikdoskonalepamiętałswójpierwszydzieńnakopalni.Koledzytaty,
którychznałoddzieckalubtylkozpracy,pomagalimuidodawaliotuchy.Opowiadali
anegdotyo pracyzojcem.Tylko Alojzytraktowałgo taksamo surowo jakzawsze
wszystkich.

Ignacyjużniezasnął.Kilkarazyspoglądałnazdjęcie,bowydawałomusię,że
rozpoznałmiejsce,wktórym zostałozrobione.Oczwartejzacząłsięszykowaćdopójścia
podbramę.Pamiętał,żeDarekkończypracęopiątej.Musiałzkimśporozmawiaćoswoim
odkryciu,a niechciałtym obarczaćmatki.Najlepszykumpelwydawałsiębyćwięc
odpowiedni.

Darekwydawałsięniebyćzdziwionywidokiem kumpla.W sumietoostatniednidla
nichobubyłyciężkie.
-Teżniemożeszotym przestaćmyśleć?-zapytałnaprzywitanie.
-Zobaczcoznalazłem –odpowiedziałIgnacypokazujączdjęcie.
Kolegadługoprzygadałsięzdjęciupoczym powiedział:
-Totwójojciecidziadek.
-Kogośjeszczerozpoznajesz?-zapytałIgnacy.
-Ojacię...Niewierzę!-powiedziałszybkokolega.-Przecatonieboszczyk.
KoledzyrozmawiającozdjęciuudalisiędomieszkaniaDarka.Tam spokojniepodlupą
obejrzelizdjęcie.
-Tomusiałobyćrobionenagrubie.-stwierdził.
-Dlaczego?-zapytałzaskoczonyIgnacy.Nawetotym niepomyślał.
-Widzępooknachwtym budynku.Tosąteczasy,kiedypowstałatalegenda.
-Legenda?-zaciekawiłsięIgnacy.-Nigdyniesłyszałem ożadnejlegendzie.
Darekniewydawałsiębyćtym faktem zdziwiony.Zradościąopowiedziałjąkoledze.

Gdykończyłasięwojna,pracownicykopalnichcieliochronićmiejscepracy.Balisię
przyjściaRosjanizakopalinaplacuobokkopalnipopiersieHitlera.Ludziezaczęlipóźniej
gadać,żezostałtam pochowanysam Hitlerizaczęlinazywaćtomiejsceplacem Hitlera.
Ignacysłuchałhistoriizzapartym tchem.Nigdyprzedtem niesłyszałtejlegendy.Ba!Nigdy
niezastanawiałsięnadlosem tejkopalnipodczaswojny.
-Myślisz,żetabajkamaztym cośwspólnego?-zapytałIgnacy,gdykolegaskończył
opowieść.
-Niewiem,alewydajemisię,żetozdjęciezostałozrobionenatym placu.
-AczykobietawydajeCisięznajoma?-zapytałIgnacy.
Nawetw powiększeniukobietawydawałasięim obca.Toniedawałomuspokoju.Tylko
onapozostawałatajemniczanazdjęciu.Ignacyitakbyłzadowolony,żeudałoim się



odkryćmiejscezrobieniazdjęcia.
PrzezkilkakolejnychdniIgnacyzabierałzdjęciezesobądopracyiwypytywało

kobietęzezdjęciastarszychpracowników kopalni.Niktjednakjejnieznał.Młodygórnik
utwierdziłsiętylkow przekonaniucodotego,gdziezostałozrobionafotografia.Darek
uważał,zeIgnacyniepotrzebniesiętym interesuje,jednakonczuł,żekobietazezdjęcia
możeokazaćsiękluczem dorozwiązaniasprawy.
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Nakopalnizawżało.SprawaAlojzegoMusiolikaznowubyłanajęzykachwszystkich.
W gazecieukazałsięartykuł,któryobalałwszystkiezasłyszaneprzezIgnacegoteorie.
Wedługmilicjiśmierćnadsztygarabyłanieszczęśliwym wypadkiem.

Ignacyniemógłuwierzyćw przeczytanesłowa.WidziałAlojzegoijegośmierćz
pewnościąniewyglądałajakwypadek.Komuśmusiałowięczależećnatym,abyśledztwo
właśnietaksięzakończyło.Tylkokomu?

Mężczyznastarałsięzapomniećocałejsprawie,alezbytwielewątkówniedawało
muspokoju.Postanowiłuporządkowaćmyśliipodzielićsięswoimiwątpliwościamiz
Darkiem.

DlaDarkasprawabyłarozwiązana.Byłidealnym obywatelem,któryniezadawał
zbędnychpytańiniemyślałsamodzielnie.Twierdził,żeskorouznanotozawypadekto
musiałnim być.
-Jakwyjaśniszniebieskikobiecyszaliknajegoszyi?Co,naglezrobiłomusięzimno?-
ZapytałIgnacy,którymiałdośćignorancjikolegi.
-Niejestem lekarzem.Aletobyłwypadek.-twierdziłDarek.
-Azdjęcie?Comiałoprzedstawiać?Ioczym taBarbarawciążpamięta?
-Niewiem.Tomógłbyćprzypadek.Możepamiętałastareczasy?Niewiem.
-Niewierzęwprzypadki.-wzruszyłramionamiIgnacy.
Czuł,żekolegago niesłuchainakażdąjego wątpliwośćmazgóryprzygotowaną
odpowiedź.
-Tobyłwypadek.Musisztozrozumieć.Ato,żeznalazłeśzdjęcie,tobyłprzypadek.Ciesz
się,żesprawajestzamkniętainiktcięonicnieoskarża.

Ignacyniepotrafiłsiętym cieszyć.Zjednejstronychciałodpuścić,wierzyćw te
wszystkiezbiegiokolicznościjakkolega.Zdrugiejjednakstronynierozumiał,jakmożna
byćtakim naiwnym iwierzyćwkażdesłowomilicji.Mężczyznazastanawiałsięjakmoże
przekonaćDarkadoswojejracji.W pierwszejchwiliprzyszłamudogłowyszalonamyśl,
którawydałasiębyćabstrakcyjna.Jednakgdyjąwypowiedział,wiedziałżemusitozrobić.
ZDarkiem ubokuczyteżnie.
-PojedźmydodomuAlojzego.Możecośwnim znajdziemy?
Darekbyłzaskoczonypropozycją,alepochwilipowiedział:
-Zgoda.Jeślipotym odpuścisz.

*

Była noc,kiedymężczyźnizdecydowalisiępójśćdo domu Alojzego.Dareku
znajomejwkadrachdowiedziałsięgdziemieszkałzmarłyiżeniemiałonrodziny.Ignacy
zapakowałdo plecaka latarkiiwytrych.Chciałraz na zawsze rozwiać wszystkie
wątpliwości.

Dom AlojzegoznajdowałsięwRydułtowachniedalekorzekiNacyny.Byłotookoło
dwóchkilometrów odmiejscapracy.ZdomuAlojzymiałwidoknakopalnie,aodstrony
ogrodumiałdojścienadrzekę.Budynekbyłmałyidośćstary.Ignacywywnioskował,że



nadsztygarmógłsięwnim wychować.
W laubieznajdowałysięwędki.Mogłoświadczyćotym,żetakjakojciecIgnacego

byłwędkarzem.Obokdomuznajdowałasięmałaszopkaigołębnik.Podwórkowydawało
siętakzadbane,żeażtrudnobyłouwierzyć,żemieszkaławnim jednaosoba.
W laubiepodwycieraczkąznaleźliklucz.
-Notowłamaniemamyzgłowy.-powiedziałniechętnieDarek.
W domubyłytrzyizby,kuchniaidośćnowoczesnałazienka.Meblebyłystare,apokoje
dawnoniemalowane.Mieszkaniebyłoskromneiniczym sięniewyróżniało.
-Widzisz?Nictuniema–powiedziałDarek.
-Szukajmydalej.-Ignacygozignorował.
Podświetlającpółkęwdużym pokoju,Ignacyzaksiążkamizobaczyłcoś,cosięzaświeciło.
Szybkozacząłściągaćzpółkiksiążkinapodłogę.Darekwmilczeniumusięprzyglądałi
niepomagał.PochwiliIgnacymiałprzedoczamiswojeznalezisko.Byłatodużazłota
szkatułka.

Bezwahaniazbijącym sercem otwarłją.Czuł,żecokolwiektam będziesprawi,że
będzie bliżejrozwiązania tejzagadki.A dziękiznalezisku,Darekw końcu musimu
uwierzyć.W szkatułcebyłodużo pieniędzy,dolary,złoto ibiżuteria.Wszystko ładnie
wykonane.Samaszkatułkabyłaciężkaiwydawałsiędroga.Całabyłazezłota.

Ignacy dokładnie przejrzałznalezisko.Wyjąłwszystkie rzeczy na podłogę i
dokładniesięim przyjrzał.Byłoichdużoimusiaływielekosztować.Biżuteriawyglądałana
dośćstarą.Adolarymiałydatępowstaniaprzedwojną.Byłyzdecydowaniezadrogiejak
dlaprzeciętnegogórnikaczynadsztygara.
-Sporotego–zauważyłIgnacy.
-Możetopamiątkirodzinne–odparłobojętnieDarek.
-Jeślibynimibyły,tomusiałbyćksięciem.
Dareksięzaśmiał.Oddłuższegoczasubyłspiętyinieczułsiękomfortowo.Ignacybył
jednaktakzaaferowany,żeniezwracałnatouwagi.
-Chodzimyjużstąd.-namawiałDarek.
-Dobrze.-zgodziłsiębezwahania.Miałjużtopocoprzyszli.
GdyIgnacychciałodłożyćrzeczydoszkatułkizauważył,żetamadrugiedno.Delikatnie
pociągnąłzasznureczki,któreznajdowałysięwrogachpudełka.W małym ukrytym dnie
znajdowałysiędwazdjęciaiartykułnaklejonynakartcepapieru.Artykułbyłdobrzeznany
Ignacemu.Nosiłtytuł:„MiejscowywędkarzwyłowionyzzalewuRybnickiego.”Artykuł
opisywałśmierćjegotaty.Mężczyznaznałtenwycineknapamięć.Podartykułem na
kartcebyłonapisane:„Wiesz,żeteraztwojakolej.Czekaj.”

Ignacyczułjaksercewalimujakoszalałe.Byłw szoku.Niezdążyłjednaknic
powiedziećanizobaczyćzdjęć.Poddom nasygnalepodjechałradiowózmilicji.Jego
pulsujące światła prawie oświetlały cały dom,albo przynajmniejtak wydawało się
Ignacemu.

Młodygórnikczułjakjegonogirobiąsięjakzwatyinaglepoczułdużeuderzenie
gorąca.Wiedział,żeniebędziewstaniewyjaśnićswojejobecnościwtym miejscumilicji.
Darekchybazracjiwykonywanegozawodu,szybkozareagowałidokońcazachował
zimnąkrew.Poprowadziłidealniedrogęucieczkiprzezoknow kuchni.Schowalisięw
pobliskim krzaku.Gdymilicjanciweszlidodomu,oniuciekli.Darekniechciałsłuchaćo
nowychwnioskachkolegiikazałmuodpuścić.Ignacyniepotrafiłsięznim zgodzić.
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Nasamąmyśloostatnichwydarzeniachw domuAlojzego,Ignacemuszybciej
zaczynałobićserce.Zdomuzmarłegozabrałzdjęciaiartykuł.W domuporównałpismoze
zdjęciaizwycinku.Byłyidentyczne.Ignacemunasuwałosięjednopytanie,czynaprawdę
jegoojcieczginąłw wypadku?MożezabiłagotasamaosobacoAlojzego?Jeślitak,to
dlaczego?Tatabyłprzecieżzwykłym górnikiem.Byłlubianywpracyiwokolicy.Dlaczego
więcktośchciałbyjegośmierci?Kim jestmorderca?

Pierwszafotografiaprzedstawiałatąsamąkobietę,którabyłanagrupowym zdjęciu.
Drugiezdjęciebyłołudzącopodobnedotego,któreznalazłIgnacywdomu.Tylko,żena
tym zdjęciuznajdowałysiędwiepotężneskrzynie.

Z rozmyślańwyrwałogowołaniemamy.Dostałlist.Ignacyschowałdowodyi
poszedłdokuchniodebraćprzesyłkę.Gdytylkozobaczyłbiałąkopertęzjegoimieniem i
nazwiskiem napisanączarnym tuszem wiecznegopióra,wiedziałkim byłnadawca.Pismo
byłoidentycznejaktonaodwrociezdjęciaipodartykułem.

MamaIgnacegolepiłapierogi,alebacznieobserwowałasyna.Ignacyotworzyłlist
starając,abynieprzeczytałaanisłowa.
-Cośtakitajemniczy?Toodjakiejśfrelki?–zapytała.

Mężczyźnie zaczęły drżeć ręce gdy przeczytał:„Skończmy to.Spotkajmy się o
osiemnastejnadzalewem,tam gdzieojcaciwyłowili.Tylkoniemównikomu.”.
-Nie,tonieto.-PowiedziałpowoliIgnacyprzyglądającsiękopercie.
Nakoperciebyłotylkojegoimięinazwisko.Bezadresuibezznaczka.
-Kiedytoprzyszło?-zapytałpochwili.
-Leżałopoddrzwiami,niewiem kiedy.-powiedziałamatkanieodrywającwzrokuod
ciasta.

*

Ignacy nawetprzez chwilę się nie zastanawiałnad tym,co ma zrobić.Nie
informującnikogowybrałsięnadzalew.Doskonalewiedziałojakiemiejscechodziło.
BrakowałomuDarka,alekolegapoostatniejakcjijasnodałmudozrozumienia,żenie
chcemudalejpomagać.

Byłojużcałkiem ciemno,gdyznalazłsięniedalekoprzystani.Zacząłsypaćgęsty
śnieg.Woda wydawała się czarna iponura.Para unosiła się wokoło niczym mgła.
Dokładniepodrugiejstroniewodyjasnoświeciłaelektrownia.

Zimnoipadającyśniegzacząłmudoskwierać.Czekającrozmyślałnadtym kim jest
morderca?Jakiemotywynim kierowały?Czygozna?Naglezaswoimiplecamiusłyszał
znajomygłos.Głos,któryokazałsiędlaniegonokautem.
-Awięctaktomusiałosięskończyć.-powiedział.
-Darek,coTyturobisz?-zapytałpróbujączaklęćrzeczywistość.
Nagleniewiedzącskądpojawiłasiękobieta.Toonabyłanatychzdjęciach.Pomimo
upływulat,tylkotrochęsiępostarzała.
-Niewiesz?-zapytała–Więcniejesteśtakbystryjakpodejrzewaliśmy.
-TotyzabiłaśMusiolika?Dlaczego?
-Nie,alesobienatozasłużył.-powiedziałakobieta.
-Darek,czytoty?-zapytałkolegę.
Ignacyniemógłw touwierzyć.Czułsięjakbyśniłitobyłnajgorszykoszmar.Jego
najlepszyprzyjacielgozdradził.Sercewaliłomujakoszalałe.Niewiedziałcomazrobić.
Czywydaćwłasnegokumpla.Kim byłatakobieta?
-Zdjęcie,któreznalazłeśwysłałam twojemuojcuznadzieją,żeoddatocomoje.Aleanion
aniAlojzyniechcielibyćuczciwi–zaczęłakobieta.
-Kim jesteś?!-krzyknąłIgnacy–Dlaczegotozrobiłaś?



-Nazywam sięBarbaraDonnersmark.Tusięwychowałam ispokojnieżyłam,alewojnasię
skończyła iprzegraliśmy.Z całejrodzinytylko mnieudało się przeżyćiuciec.Moi
przyjacielemielimipomócukryćmajątek.Mieliśmysiępodzielićpomoim powrocie.Gdy
wróciłam,okazałosię,żenicjużniezostało,aAlojzyitwójdziadekzatrzasnęliprzedemną
drzwi.
-Skądmam miećpewność,żetoprawda?
-Twójdziadekkiedyśwlepiancemieszkał,ateraz?Jaknibytwojarodzinasiędorobiła?
Ignacymilczał.Faktyczniemałokogobyłostaćnabudowętakiegodomuzarazpowojnie.
Nigdysięnadtym niezastanawiał.Czyfaktyczniejegorodzinabyłazdolnadokradzieży?
-AtyDarek?Jakajestwtym twojarola?
-Odebrałem tocomisięnależało.Alojzynawetsięniebronił.-PowiedziałDarekbez
słowaskruchy.
-CoCisięnależy?-zapytałzniedowierzaniem Ignacy.
-Wróciłam pomajątekdlasyna.Darekjestmoim synem.Jedynąosobą,któraodrazu
oddałamipieniądze,byłaprzybranamatkaDarka.To onago wychowałaidałamu
wszystkoto,czegojaniemogłam.
Wszystkie puzzle zaczęły powolisię układać w całość.Ignacy byłtym wszystkim
zdumiony.Próbowałtosobieułożyćpowoliułożyćwgłowie.
-Jakudałowam sięzamknąćśledztwo?
-Gdysąpieniądze,wtym krajumasiędużemożliwości.
-Ktozabiłmojegoojca?
-Chybaalkohol.Byłtakpijany,żenawetniepotrafiłsiębronić.Lekkogopopchnęłam
ityle...-powiedziałakobietabeznamiętnie.
Ignacysłuchałtejhistorii,gdynaglepoczułuderzeniew głowę.Obudziłsiętopiącsięw
zalewie.Byłdalekoodbrzegu.Zacząłszybkopłynąć,alebrzegokazałsiębyćdalejniż
myślał.Powoliopadałzsił.Walczyłsam zesobą.Niechciałtakumrzeć.Chciałżyćibyć
zeswojąrodziną.Jegożycieniemogłosiętakbezsensownieskończyć.Resztkamisił
dopłynąłdobrzegu.Wdrapałsięnabetonowepobrzeże.Szybkopoczułuderzeniezimna.
Nicdziwnego,tamtejnocybyłominusdwadzieściastopni.Spojrzałnaelektrownię,która
jasnoświeciławmrokuizasnął.


