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 Gloria wysiadła na opustoszałym dworcu głównym w Rybniku. Była połowa 

listopada, w weekend przypadały osiemdziesiąte urodziny jej dziadka Jerzego. Mimo, że 

wychowała się tutaj, studia na Uniwersytecie Medycznym podjęła w Krakowie. Zawsze o tym 

marzyła. Po latach ciężkiej nauki w liceum udało jej się osiągnąć wystarczająco dobre wyniki 

do osiągnięcia tego celu. Właściwie w Rybniku nic jej nie trzymało. Nie miała tutaj 

przyjaciółek, znajomych, ani chłopaka, stosunki z rodziną były raczej oziębłe. Dziewczyna 

pochodziła z ubogiej rodziny, mieszkali w Niedobczycach, dzielnicy Rybnika stworzonej na 

potrzeby górniczych familii. Fakt, że jej ojciec od lat przebywał w szpitalu psychiatrycznym 

też nie pomagał w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Gloria żywiła urazę do dziadka, 

który do tego doprowadził. Mimo to przyjechała. Z lat wczesnego dzieciństwa pamiętała 

opowieści ojca o skarbach ukrytych przed niemieckimi okupantami w Rybniku. Te legendy z 

czasem przerodziły się w jego obsesję. Zaniedbywał dom, pracę, rodzinę. Kiedy doszło do 

ostrej wymiany zdań między nim, a dziadkiem, starszy mężczyzna postanowił położyć temu 

kres. Użył znajomości, żeby zamknąć własnego syna w szpitalu psychiatrycznym. U taty 

Glorii stwierdzono zespół maniakalny, a intensywna terapia lekami pogrążyła go w stanie 

apatii i zobojętnienia. Czasami czuła się samotna, ale wtedy ukojenie dawały jej książki.     

Teraz prowadziła samodzielne życie i zaczynała czuć szczęście i spełnienie po raz pierwszy.  

 Z dworca miała odebrać ją starsza siostra, Marta. Dzieliło je dziesięć lat. Marta miała 

już męża, dwójkę kilkuletnich dzieci i spokojną pracę w miejskiej bibliotece.  Gloria czekała 

już ponad kwadrans na starszą siostrę, ale ta nadal się nie pojawiała. Telefon oczywiście się 

rozładował, nie miała więc jak się skontaktować. Zastanawiała się już nad taksówką, kiedy 

obok zatrzymał się radiowóz. Chyba mnie nie zgarną za stanie na dworcu. Pomyślała. Na 

siedzeniu pasażera dostrzegła mamę. W ciągu kilkunastu sekund przez myśl przeleciało jej z 

tuzin różnych, najczarniejszych scenariuszy. Fakt, że coś się stało był oczywisty. Zapłakana 

kobieta wyskoczyła z samochodu i rzuciła się córce w ramiona, co tylko potwierdziło obawy 

dziewczyny. 

- Mamo, co się stało? – zapytała Gloria drżącym głosem. 

- Marta, twoja siostra – zaczęła. – Nie ma jej od wczorajszego poranka. Zniknęła. 

- Jak to? – Zasłoniła usta dłonią. Szok ją sparaliżował. 

- Policja jej szuka. – Wskazała na radiowóz. – Wczoraj nie dotarła do pracy. Telefon milczy. 

Tak się o nią boję. – Łkała wtulona w młodszą córkę. 



- Dlaczego nie dałaś mi znać? – zapytała z wyrzutem Gloria. 

- Nie chciałam cię martwić. Miałam nadzieję, że to przez kłótnie z Jackiem, że wróci. 

Słyszałam jak się rano kłócili. Wrzeszczeli na siebie, ale on twierdzi, że nic nie wie. – 

Kobieta wpadła w histerię, wyjąc wtulała się w rozdygotaną z zimna i strachu o siostrę, 

dziewczynę. Podszedł do nich policjant siedzący do tej pory w samochodzie. Wysoki, ubrany 

po cywilnemu zachowywał nieco obojętny wyraz twarzy. Widać nie przepadał za rodzinnymi 

dramatami. 

- Odwiozę panie do domu. Musicie odpocząć. Zaczyna się ściemniać. Jutro z samego rana 

wznowimy poszukiwania. Zaczniemy od okolic Parku Czempiela, przeszukamy też nadbrzeże 

zalewu. – Wyciągnął dłoń w stronę Glorii. – Detektyw Szymon Balar – przedstawił się. – 

Zajmuję się sprawą zaginięcia pani siostry.  

- Gloria Wieder. Chociaż pewnie pan wie. Jedźmy już do domu, mama ledwo stoi na nogach - 

poprosiła.  

 W listopadowy wieczór Park imienia Henryka Czempiela świecił pustkami. Jedynie 

jakaś para nastolatków całowała się w najlepsze na ławce pod jedną z rozświetlających mrok 

latarni. Tutaj nie zagrażała im kontrola rodziców. Wybrali jedno z ładniejszych miejsc. Panna 

z Rybami zachwycała w letnim słońcu, kiedy promienie przebijając się przez soczyście zielone 

liście oświetlały kamienną figurę. Pomyślał przebiegający mężczyzna. Wyminął zatopioną w 

czułościach parę i pogrążył się w myślach na temat własnego związku. Rano pokłócił się z 

żoną, przez to nie odbył treningu. Cenił sobie rutynę, więc to lekkie zaniedbanie postanowił 

nadrobić po zmroku. Odreagowywał przy okazji stres z całego tygodnia. Aplikacja w 

telefonie zakomunikowała osiągnięcie dystansu pięciu kilometrów. Jeszcze raz to samo i 

wracam. Obiecał sobie i ruszył dalej po wykonaniu kilku skłonów. Nagle jego uwagę zwrócił 

ujadający na stertę zeschniętych liści pies. Podbiegł bliżej i oświetlił stos spodziewając się 

zobaczyć bezbronnego jeża, lub inne zagubione stworzenie. Przerażenie sprawiło jednak, że 

wypuścił telefon z rąk. Opanował się szybko czując dreszcze przebiegające mu po plecach. 

Oświetlił stertę liści po raz kolejny. Bez wątpienia wystawała spod nich blada, drobna dłoń. 

Zakrył usta dłonią. Słyszał o poszukiwania młodej bibliotekarki, ale ciało w środku miasta 

wydawało się absurdem. Może to tylko głupi żart, oby, ale nie obejdzie się bez powiadomienia 

policji. Przeszło mu przez myśl. Drżącymi palcami wbił numer alarmowy i czekał na 

połączenie.  

- Dobry wieczór. Chciałem zgłosić. To znaczy – zaczął urywanym głosem. 



- Proszę się przedstawić i powiedzieć gdzie pan jest. – Kobieta po drugiej stronie słuchawki 

była spokojna i opanowana, wpłynęło to zachowanie mężczyzny, który zaczerpnął świeżego 

powietrza i opanował nerwowe drżenie głosu. 

- Nazywam się Marek Radwan. Biegałem w Parku Czempiela. Przy Alei Andersa, w stercie 

liści chyba są zwłoki. Widać spod nich dłoń. Wygląda na prawdziwą, ale to może być 

szczeniacki żart. – wypalił niemal na jednym oddechu. – Niczego nie ruszałem. – Dodał jakby 

chciał odsunąć od siebie podejrzenia. 

- Proszę tam zaczekać na patrol policji. Już ktoś do pana jedzie.  

- Dziękuję. – Odetchnął z ulgą. Starał się odwrócić wzrok od widoku chudych, nienaturalnie 

bladych palców na których pojawiły się zasinienia. Wyobraził sobie jak muszą być zimne i 

nieprzyjemne. Poświecił latarką w stronę pustej alejki. Oczami wyobraźni widział trupa 

wyłaniającego się spod sterty zżółkniętych liści. W zasadzie miał ochotę uciec stamtąd, bez 

czekania na policję. Podałem im nazwisko, jeśli będą chcieli to mnie znajdą. Pomyślał.  

- Opanuj się – powiedział już na głos, żeby dodać sobie samemu otuchy. – Piesku chodź tutaj 

– zawołał czworonoga żeby oderwać się od mrocznych wizji. – Zgubiłeś swojego pana? Nie 

możesz trafić do domu? – Sprawdził obrożę. Wpisano na niej adres i telefon. – A więc jesteś 

Reks, odprowadzę cię do domu, nic się nie bój. – Pogłaskał psa czule za uchem.  

Na końcu alejki pojawiły się policyjne światła. Po chwili radiowóz zatrzymał się obok i dwaj 

policjanci podeszli do Marka. Mieli silne latarki, które rozświetliły teren na kilka metrów w 

każdą stronę. Jeden z nich zadał mężczyźnie kilka podstawowych pytań, spisał z dowodu jego 

dane i poprosił o telefon kontaktowy. Drugi zajął się odgrodzeniem terenu biało-czerwoną 

taśmą. Po kilku minutach mężczyzna, który zawiadomił służby mógł spokojnie udać się do 

domu. Drogę do głównej ulicy pokonał lekkim truchtem z psem przy nodze nie odwracając 

się za siebie. Kiedy odchodził w stronę mieszkania minęły go dwa kolejne radiowozy. W 

jednym był detektyw Balar, w drugi grupa techników, którzy mieli żebrać możliwie jak 

najwięcej śladów z miejsca zdarzenia.  

- Co mamy? – zapytał detektyw zakładając rękawiczki i podchodząc do sterty liści. 

- Na razie tylko to. – Jeden z przybyłych najwcześniej policjantów wskazał wystającą dłoń. 

- Niech technicy zabezpieczą co się da. Wszystko co może mieć jakiekolwiek znaczenie. 

Potem zabierzemy się za odkrywanie ciała, warstwa po warstwie. Nie wiadomo w jakim jest 

stanie. 

- Nie wiadomo nawet czy to całe ciało czy sama ręka – rzucił kto pół żartem. 

- Zapewniam cię Kowalski, że się dowiesz. – Detektyw wyjął papierosa i zapalił go nie 

patrząc. – Dlaczego ktoś to zrobił tak byle jak? – mruknął bardziej do siebie pod nosem. 



-  Szefie śladów to tutaj nie znajdziemy. – Ktoś wyrwał detektywa z zadumy. – Mamy tylko 

dwa pety i prezerwatywę, ale to raczej sprawka jakichś dzieciaków, lubią tu sobie poużywać. 

- Zabezpieczyć i sprawdzić. Wszystko może mieć znaczenie. 

- Tak jest. 

- Jakieś ślady butów, opon? 

- Za sucho i wszędzie tylko liście, nic nie miało szansy się odbić i zostać na dłużej. 

- Cholera. Dobra, zdejmujcie te liście. Tylko ostrożnie. – Wiedział, że byli profesjonalistami, 

ale mimo wszystko musiał ich upominać, chciał mieć czyste sumienie i dopilnować 

szczegółów. 

Technicy zaczęli odrzucać liście. Pomiędzy nimi nie dostrzegli niczego podejrzanego, ani 

niezwykłego. Wszystkie były zeschnięte i szeleściły złowrogo, jakby świeżo zagrabione i 

usypane na wielki stos. Stos pogrzebowy. Do tej pory listopad nie przyniósł deszczu i mgieł 

połączonych z toksycznym smogiem, było sucho i dosyć ciepło jak na tę porę roku. Jednak 

złota polska jesień dobiegła już końca. Kolorowe liście pokrywały ścieżki, a nie gałęzie drzew 

w parku. Policjanci skrupulatnie odgarniali z ciała  ostatnie warstwy. Ich oczom ukazał się 

zarys ciała młodej kobiety. Miała na sobie granatową sukienkę i szary, w tym momencie 

pobrudzony krwią i błotem sweter. Prawa noga, pozbawiona buta, leżała wygięta pod 

nienaturalnym kątem. Twarz była niemal kredowobiała, pozbawiona wyrazu, oczy zamknięte. 

Jedynie na szyi rysowały się ciemnofioletowe, niemal granatowe ślady, które zapewne 

doprowadziły do śmierci ofiary.  

- Szefie, to ta zaginiona bibliotekarka. Marta Oberaj. – Ktoś przeszukał torebkę i odczytał 

dane z dowodu osobistego. 

- Ustalić czas zgonu, zabezpieczyć wszystko co może mieć znaczenie, przewieźć ofiarę do 

kostnicy, zorganizować sekcję zwłok. – Detektyw Balar wydał szereg poleceń wskazując po 

kolei na swoich współpracowników. Każdy powinien dostać jedno zadanie, aby wiedział co 

ma robić. Jeśli wszyscy są odpowiedzialni za to samo, skutek ich pracy będzie marny.  Tego 

nauczył się o swojego przełożonego, który kilka miesięcy temu odszedł na zasłużoną 

emeryturę. Szymon był stosunkowo młody jak na szefa wydziału kryminalnego. Właśnie 

mierzył się ze swoją pierwszą w karierze poważną sprawą. Stres dawał o sobie znać, ale nie 

mógł tego okazać przy współpracownikach, tym bardziej podwładnych. Wydawanie poleceń, 

rozwiązywanie zagadek, szukanie motywów i winnych stanowiło dla niego spełnienie 

marzeń. Od dziecka chciał to robić. Najbardziej przerażała go wizja spotkania z rodziną 

zamordowanej. Przekazanie tragicznych wieści, samo wyobrażenie sobie tego napawało go 

paraliżującym strachem. Bał się reakcji najbliższych. Niestety tego obowiązku nie mógł 



nikomu przekazać, a z chęcią by to zrobił. Zajęcia z psychologii, suche fakty przekazane na 

studiach pewnie nie na wiele się zdadzą. Będzie co ma być. Trzeba skupić się na odnalezieniu 

sprawcy. Pomyślał. Jedyny trop jak na razie prowadził do męża ofiary, prawdopodobnie 

widział ją jako ostatni i wtedy ostro się pokłócili. Przynajmniej według wersji matki ofiary.  

- Młody – zawołał nowego posterunkowego. – Znajdziesz mi wszystko na temat rodziny 

ofiary i stosunków między nimi. Wiem, że jej ojciec jest w szpitalu psychiatrycznym, 

sprawdź jak do tego doszło. Konkrety mają być u mnie rano. Jasne? 

- Tak jest.  

Spojrzał na zegarek. Minęła już 23:00.  

- Kończycie tutaj? 

- Tak. Wszystko wskazuje na to, że nie zginęła tutaj. Ciało prawdopodobnie ktoś przywiózł i 

przysypał liśćmi. 

- Pojadę po kogoś z rodziny, żeby zidentyfikował zwłoki. 

 Droga z Parku Czempiela do Niedobczyc, gdzie mieszkała ofiara, była zdecydowanie 

zbyt krótka, żeby obmyślić plan dalszego działania. W większości ceglanych domów było już 

ciemno. Wszystkie wyglądały prawie identycznie dla obserwatora z zewnątrz. Różniły je 

niewielkie szczegóły. Tam inna firanka, tam wózek dziecięcy przed wejściem, tam jakiś mini 

warzywniak pod kuchennym oknem. Zatrzymał radiowóz tuż przed domem zamordowanej. 

Na parterze mieszkali jej rodzice i dziadek, ona na piętrze z mężem i dwójką małych dzieci. 

Na schodkach prowadzących do drzwi wejściowych siedziała Gloria, twarz skrywała w 

dłoniach. Na dźwięk kół toczących się po żwirowym podjeździe podniosła napuchnięte od 

płaczu oczy. Na jej twarzy malował się cały kalejdoskop uczuć, od strachu, poprzez 

zdziwienie, aż do czystej nadziei.  

- Mam pan jakieś wieści? – zapytała. Skinął głową i przełknął ślinę. Zauważyła to nerwowe 

zachowanie i była już niemal pewna co powie. 

- W parku Czempiela znaleźliśmy ciało młodej kobiety. Miała dokumenty Marty. – Patrzył 

jak młoda dziewczyna zakrywa usta dłoniom i zaczyna płakać. – Możesz ją zidentyfikować, 

czy chcesz pójść po kogoś?  

- Pojadę. – Przygryzła wargę i pociągnęła nosem szukając chusteczek. Szymon bez słowa 

otworzył jej drzwi radiowozu. 

- Gdzie ją znaleźliście? – zapytała Gloria kiedy wyjechali z osiedla.  

- Znalazł ją biegacz, w Parku Czempiela, leżała przykryta stertą liści.  

- Czy ona – głos jej się załamał, ale oczy na razie pozostały suche. – cierpiała? 



- Prawdopodobnie ofiara została uduszona. – Chciał zachować bezosobowość dopóki nie 

potwierdzi tożsamości zamordowanej. – Nie wiesz czy to ona. 

- Jesteś tego niemal pewny, prawda? – Spojrzała mu prosto w oczy. Jej spojrzenie było bystre 

i głębokie, jakby w jej zielonych oczach kryły się fale Roentgena. Wyglądało na to, że nie ma 

sensu zatajać prawdy i dawać jej, sobie trochę też, złudnej nadziei.  

- Tak. Przykro mi. Znaleźliśmy jej dokumenty. Ubranie pasuje do opisu z dnia zaginięcia. 

Nie odpowiedziała. Dalszą drogę spędzili w milczeniu. Oboje marzyli o tym, żeby obudzić się 

z tego koszmaru i mieć już za sobą cały ten dzień, noc, całą tę historię. Niestety to był dopiero 

początek. 

Detektyw zaparkował auto na pustym parkingu przed szpitalem. Poprowadził Glorię 

zimnym, oświetlonym staromodnymi jarzeniówkami korytarzem, prosto do kostnicy. Ich 

kroki odbijały się echem od pokrytych płytkami ścian i podłogi. Dziewczyna w uszach 

słyszała tylko głośne bicie swojego zdruzgotanego serca. Miała wrażenie, że zaraz narząd 

opuści jej klatkę piersiową i rozbije się na sterylnej podłodze.  

- Jesteś gotowa? -  Ledwo usłyszała głos Szymona. Stali przed drzwiami prowadzącymi do 

sali sekcyjnej. Skinęła głową, chociaż daleko jej było do stanu gotowości. Do tego nie można 

się przygotować, musiałabym być bez serca. Myśli kłębiły się w jej głowie. 

W mrocznym pomieszczeniu, które do tej pory kojarzyło jej się z zajęciami w prosektorium 

na studiach, zastali starszego, łysiejącego mężczyznę. Na stole leżało ciało przykryte 

szpitalnym prześcieradłem. Moja siostrzyczka. Pomyślała i poczuła jak łzy cisną się jej do 

oczu, nie mogła ich już powstrzymać. Szymon delikatnie chwycił ją za łokieć i podprowadził 

w pobliże stołu. Skinął niezauważalnie na lekarza, a ten uniósł prześcieradło odsłaniając 

twarz i nagą klatkę piersiową. W jednej chwili Gloria osunęła się na podłogę i zaniosła 

histerycznym płaczem.  

- To ona – szeptała przez łzy. – Moja siostrzyczka. Moja ukochana starsza siostra. Boże 

dlaczego? – Mimo wszystko do tej chwili miała jeszcze strzępki nadziei ukryte na dnie serca. 

Detektyw podniósł ją z podłogi, a ona bezwiednie szukając oparcia wtuliła się w niego.  

- Potrzebujesz czegoś na uspokojenie?  

- Nie – zaprzeczyła i nadal łkała głośno w jego koszulę. 

Po kilku minutach oderwała się od niego z lekkim wstydem i zażenowaniem. 

- Przepraszam. 

- To nic. – Spojrzał przelotnie na mokrą od łez koszulę, a potem w prosto w jej oczy. – 

Bardzo mi przykro z powodu twojej siostry. Zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby znaleźć 



sprawcę. – Czuł, że musi to zrobić. Dla niej, dla jej rodziny, ale i dla siebie. Udowodnić, że 

nie został szefem przypadkiem. 

- To i tak nie przywróci jej życia. – Podeszła do ciała siostry, pogładziła jej policzek. – Żegnaj 

kochana – szepnęła. – Jak mam powiedzieć mamie? A dzieci? – zwróciła się do detektywa 

chociaż nie oczekiwała od niego odpowiedzi. 

- Ja to zrobię. Pomogę ci. – Nie wiedział czy powinien, ale instynkt podpowiadał mu, że ona 

potrzebuje teraz wsparcia. 

Śledztwo miało ruszyć do przodu dopiero rano. Wrócili więc do Niedobczyc. Osiedle 

jednakowych domów było pogrążone w głębokim śnie, gdzieś ujadał pies. W domu Glorii na 

parterze paliło się światło. Słychać było trudne do rozróżnienia krzyki. Dziewczyna wbiegła 

do budynku, Szymon tuż za nią wpadł do kuchni. 

- To twoja wina – krzyczała matka. 

- Kobieto nie mam z tym nic wspólnego. – Bronił się mąż Marty.  

- Przez ciebie zniknęła, kłóciliście się już któryś dzień. Nie wytrzymała, wcale jej się nie 

dziwię, jakie życie miała z tobą? 

- Tak? To jej zaczęło odbijać. Chciałem, żeby poszła do lekarza, skupiła się na dzieciach. 

- Gloria? Pan detektyw? – Zauważyła ich matka. Zamknęła oczy i upadła na kolana.  – Tylko 

nie to. Błagam. – Widok córki i młodego detektywa w środku nocy upewnił ją w przekonaniu 

o śmierci dziecka. Gloria podniosła matkę i wtuliła się w nią mocno. Obie zaczęły głośno 

płakać. Mąż Marty, Jacek, stał po środku kuchni zagubiony jak dziecko we mgle.  

- Znaleźliśmy ciało w Parku Czempiela, Gloria potwierdziła niestety tożsamość pani córki. 

Bardzo mi przykro, proszę przyjąć moje kondolencje. Zrobimy wszystko żeby znaleźć 

sprawcę. 

- To pewnie on – warknęła kobieta rzucając się na zięcia. – Jak mogłeś – krzyczała. 

- Wyjaśnimy to – uspokoił ją detektyw. - Pojedzie pan ze mną złożyć zeznania – zwrócił się 

do mężczyzny. 

- Świetnie, nie chcę zostać z tą wariatką pod jednym dachem. Kochałem ją. Życie bym za nią 

oddał – powiedział cicho wychodząc przed dom. – Nie mam nic wspólnego z jej śmiercią – 

zwrócił się do Szymona, kiedy siedzieli już w radiowozie. 

- Będzie pan przesłuchany w charakterze świadka, nie oskarżonego. 

Na komisariacie było prawie pusto. Szymon poprosił dyżurną policjantkę o zrobienie 

kawy, a sam zaprosił Jacka Oberaja do pokoju przesłuchań.  

- Kiedy ostatnio ją widziałeś? – zapytał włączając dyktafon. 

- W czwartek rano, koło 8:30, wychodziła do pracy. 



- Nie dotarła do niej. 

-  O tym dowiedziałem się dopiero wieczorem. Miałem w tym tygodniu popołudniową 

zmianę, do 22:00. 

- Pokłóciliście się wtedy? 

- Tak – westchnął. – Ostatnio często do tego dochodziło, zmieniła się. Zaniedbywała dom i 

dzieciaki. Uganiała się za jakimś zaginionym skarbem, jak jej ojciec, zanim zwariował. 

Martwiłem się o nią. Powtarzała „tata miał rację” i przeglądała zżółknięte papiery, stare mapy 

i notesy. 

- Wie pan gdzie one są? 

- Zwykle nosiła je ze sobą. – Wzruszył ramionami. – Nie interesowały mnie takie bajki. 

- Czegoś szukała? Sama? 

- Nie mam pojęcia. Wracała później z pracy. Podejrzewałem nawet że mnie zdradza.  

- Zdradzała? 

- Nie, sprawdziłem jej telefon. Tylko smsy do dyrektora ośrodka kultury. Chyba jest za stary 

na romanse, zresztą pisali o zamkniętej kopalni i jakichś mapach. Nie pamiętam szczegółów.  

- Niestety nie znaleźliśmy jej telefonu. – Szymon zapisał coś w notatniku. -  Mogła mieć z 

kimś konflikt? 

- Wszyscy ja lubili. Była taka uczynna i dobra. – Pojedyncza łza spłynęła mu po policzku. – 

Jak ja powiem o tym dzieciom? – Skrył twarz w dłoniach kompletnie załamany.  

- Bardzo mi przykro – powiedział po raz kolejny tej nocy detektyw. – Współczuję straty. 

Mogę coś dla pana zrobić? Odwieźć pana do domu? 

- Nie trzeba, przejdę się,  pomyślę – odpowiedział wstając. – To wszystko? – zapytał. 

- Tak, w razie czego będziemy w kontakcie. – Detektyw podał mu dłoń podnosząc się 

również z krzesła. Jacek wyszedł ze spuszczoną głową. 

 Szymon został sam pogrążony w czarnych myślach. Zastanawiał się kto mógł zabić 

młodą, niezamożną bibliotekarkę i z jakiego powodu. Nie wierzył w sugerowaną przez matkę 

kobiety winę jej męża. Spokojny, wrażliwy facet, bez nałogów, bez skłonności do agresji. 

Drobne sprzeczki zdarzają się w najlepszych związkach. Dochodziła 3:00 nad ranem, za 

późno, albo za wcześnie, żeby przesłuchiwać dyrektora centrum kultury. Postanowił wrócić 

do mieszkania na krótką drzemkę przed kolejnym intensywnym dniem. Kiedy zbierał się do 

wyjścia w dyżurce zadzwonił telefon. 

- Komenda policji w Rybniku, słucham. – Usłyszał głos dyżurującej tej nocy koleżanki. – 

Tak, tak, rozumiem. Proszę o adres, spokojnie. Już kogoś wysyłam. – policjantka z dyżurki 



zauważyła wychodzącego detektywa. Zasłoniła dłonią słuchawkę. – Szefie mamy zgłoszenie, 

proszę zaczekać. – Uspokoiła kogoś po drugiej stronie i rozłączyła się.  

- Coś ważnego? Od rana jestem na nogach i szczerze mam dosyć. – Potarł zmęczone oczy, 

kawa nie na wiele się zdała.  

- Józef Draga, dyrektor Domu Kultury popełnił samobójstwo. Znalazła go właśnie jego córka. 

- Cholera. Miałem go rano przesłuchiwać w sprawie tego morderstwa. Wyślij techników na 

miejsce, jadę tam. 

- Tak jest. Ulica Barbary 17 B szefie.  

- Dzięki – rzucił przez ramię wybiegając z komisariatu. Adrenalina znowu zaczynała krążyć 

w żyłach. Zdecydowanie pobudzała szybciej i mocniej od najczarniejszej kawy. 

 Na miejscu w dużym, ale staromodnie urządzonym mieszkaniu detektyw zastał 

kobietę koło trzydziestki. Była mocno umalowana, chociaż większość makijażu spłynęła wraz 

z łzami, które płynęły nieprzerwanym strumieniem po jej policzkach. Detektyw przedstawił 

się i poprosił o wskazanie miejsca w którym znalazła ojca. Zaprowadziła go do gabinetu. 

Wszystko wyglądało, jakby przez pokój przeszło małe tornado. Na podłodze leżały 

rozrzucone papiery, szuflady były wysunięte z komody, książki poprzewracane, drzwi szafy 

zwisały na jednym zawiasie. Obrazy zostały zrzucone ze ścian. Nie było wątpliwości, że ktoś 

czegoś szukał. Za biurkiem, na wymiętych kartkach leżał pan Draga. W prawej dłoni trzymał 

pistolet. Pod głową utworzyła się kałuża krwi. Widok nie należał do najprzyjemniejszych. 

Gdyby nie bałagan w pokoju można by założyć, że to faktycznie samobójstwo, jednak taki 

stan rzeczy zwykle zostawiali po sobie włamywacze.  

- Niczego pani nie ruszała? 

- Oczywiście że nie. To nie mogło być samobójstwo, ktoś to po prostu tak zaaranżował. Za 

tydzień wychodzę za mąż. Tata by mi tego nie zrobił. – Łkała, wydmuchując nos w 

chusteczkę. 

- Mieszkacie państwo sami? Zauważyła pani jakieś ślady włamania? – zapytał Szymon robiąc 

notatki. 

- Tak, mama nie żyje od kilku lat. Ja byłam na wieczorze panieńskim, tata został sam w 

domu.  

- Czy pan Józef miał jakichś wrogów? 

- Też pan nie wierzy w samobójstwo – zauważyła. 

- Nie wykluczam żadnej opcji. Samobójcy raczej nie robią takiego bałaganu przed śmiercią. 

To wygląda jakby ktoś czegoś szukał. Czy pani ojciec trzymał tutaj jakieś ważne rzeczy, coś 

cennego? 



Dziewczyna podeszła do kaflowego pieca, który stał po prawej stronie od wejścia w rogu 

pokoju. Odliczyła pięć cegieł od brzegu, wyjęła jedną. Szymon ze zdziwieniem zobaczył sejf 

z klawiaturą numeryczną.  

- Sprytnie – zauważył. – Wygląda na to, że włamywacze tego nie znaleźli.  

- Ten piec to atrapa – powiedziała dziewczyna. – Nie wiem co ojciec trzyma w środku. 

- Zna pani kod?  

- Tak. To data moich urodzin. Tatuś był sentymentalny i bardzo rodzinny. – Wyjęła kolejną 

chusteczkę. 

- Otworzy go pani kiedy technicy zdejmą odciski palców.  

- Może to ta bibliotekarka, Marta, go zabiła? – zasugerowała kobieta po chwili nieco 

krępującej ciszy. 

- Ma pani na myśli Martę Oberaj? Dlaczego tak pani sądzi? – zapytał zaciekawiony tą 

hipotezą. Najwyraźniej ona nie zdawała sobie sprawy, że kobieta którą oskarża sama była już 

martwa.  

- Ostatnio często się tutaj spotykali, przeglądali razem stare papiery, podobno szukali skarbów 

ukrytych przed Niemcami w kopalni. – Parsknęła śmiechem. – Staruszkowi się nie dziwię, 

miewał już swoje dziwactwa wcześniej, ale tamta kobieta chyba liczyła na jakieś zyski, albo 

ojca chciała oskubać.  

- Kiedy ostatni raz widziałaś ojca? 

- Dzisiaj około 20:00 wychodziła z domu.  

- Marta Oberaj była już wtedy martwa i pogrzebana pod kupką zeschniętych liści – 

powiedział bardziej do siebie niż do niej. Według raportu techników od śmierci do jej 

znalezienia minęła doba. 

- O Boże. Nie wiedziałam. Przepraszam, nie powinnam jej oskarżać pochopnie. – Wydawała 

się szczerze zaskoczona informacją o śmierci bibliotekarki.  

- To zrozumiałe, jest pani w szoku. Przykro mi z powodu pani ojca. – Jej jeszcze tego nie 

mówił. Poczuł się niezręcznie stojąc z nią sam na sam nad ciałem jej zmarłego ojca. Z opresji 

uratował go zespół przybyłych na miejsce techników. Detektyw wydał polecenia po czym 

zaczął zastanawiać się co doprowadziło do śmierci tej dwójki. Czy faktycznie jakieś ukryte 

skarby? W dwudziestym pierwszym wieku chyba takie sytuacje się nie zdarzały. Mimo to był 

niemal w stu procentach pewny, że ta oboje zostali zamordowani przez tego samego sprawcę 

lub grupę osób. Skoro coś połączyło ich dosyć intensywnie tuż przed śmiercią, 

prawdopodobnie doprowadziło też do niej. 

- Ktoś musiał mu pomóc. – Detektyw usłyszał głos jednego z techników i podszedł bliżej. 



- Co na to wskazuje? 

- Trzyma pistolet w prawej dłoni, a na moje oko był leworęczny. Proszę spojrzeć. – Uniósł 

ostrożnie lewą dłoń zamordowanego mężczyzny i wskazał na rozmazany atrament pióra na jej 

grzbiecie. – Myślę, że możemy być pewni udziału osób trzecich. 

- Czy pani ojciec faktycznie był leworęczny? – zapytał córkę ofiary Szymon. 

- Tak – potwierdziła. 

- Wygląda na to, że sprawcy specjalnie nie kryli się z ukrywaniem swojej obecności. Na 

dobrą sprawę wciskanie mu broni do ręki nie było potrzebne. Ślepy by zauważył, że nie był 

sam w chwili śmierci. – Policjant z grupy techników wskazał ręką na bałagan znajdujący się 

w pokoju. – Dodatkowo mamy tutaj dwa papierosowe pety, zgaszone na biurku. Powinno się 

udać ściągnąć z nich DNA. Czy pani ojciec palił? – zwrócił się do córki zamordowanego 

mężczyzny. 

- Nie, papierosów nigdy, od wielkiego święta zapalał cygaro. 

- Czyli mamy drugie morderstwo – westchnął detektyw. 

- Pracowita noc, co nie? – rzucił niemal radośnie policyjny technik i zajął się 

zabezpieczaniem odcisków palców na biurku. Szymon skinął tylko głową. To nie był ani 

dobry czas, ani miejsce na żarty. Podszedł do policjantki pracującej przy tajemniczym sejfie.  

- Jak idzie? – zapytał. 

- Właściwie nie mamy nic szczególnego. Pojedyncze odciski palców, porównamy je 

oczywiście z naszą bazą, ale najpewniej należały do właściciela. – Wskazała głową w stronę 

ciała na podłodze. 

- Masz już wszystko, możemy otworzyć? 

- Tak jest. 

- Poda nam pani szyfr? – zwrócił się w stronę zapłakanej i wykończonej zaistniałą sytuacją 

córki ofiary. 

- 1 0 0 1 1 9 9 0 – odpowiedziała. 

Policjantka wbiła kombinacje cyfr, mechanizm kliknął w środku. Przekręciła pokrętło i 

uchyliła małe drzwiczki. W środku była tylko jedna czarna teczka. Detektyw wyjął ją 

ostrożnie.  

- Jest mi pani w stanie powiedzieć czy coś zginęło z sejfu? 

- Nie mam pojęcia co w nim było. Znałam kod, ale nigdy do niego nie zajrzałam. 

- Rozumiem. W takim razie bardzo pani dziękuję za pomoc i jeszcze raz wyrazy współczucia. 



Skinęła głową i odeszła do swojej sypialni. Detektyw zabrał ze sobą teczkę, pożegnał 

współpracowników wydając im ostatnie polecenia i wyszedł na dwór. Noc była chłodna, a tuż 

nad ziemią snuła gęsta mgła.  

 Dochodziła już 6:00 kiedy Szymon w końcu usiadł na kanapie w swoim niewielkim 

salonie. Wziął zimny prysznic i zaparzył sobie porządną kawę z nowego ekspresu. Trzeba się 

będzie długo prosić o podobny na komisariacie. Pomyślał z frustracją. Miał już dosyć 

rozpuszczalnej lury, która nie miała ani smaku, ani zapachu prawdziwej kawy. To jednak nie 

było teraz najważniejsze. Najważniejsza była zawartość zagadkowej, czarnej teczki. Wziął 

duży łyk kawy i otworzył ją. Na samej górze znajdowały się dwie strony spisane drobnym 

drukiem, starannym pismem. Jedna lista była oznaczona jako stronnictwo polskie, druga jako 

stronnictwo niemieckie. Na obu jedno pod drugim ktoś wypisał po kilkadziesiąt nazwisk. 

Przy większości, zapewne ta sama osoba postawiła krzyżyk. Detektyw skupił się na tych bez 

znaczka, który jak sądził oznaczał zgon danego człowieka. Przy stronnictwie niemieckim ze 

zdziwieniem odkrył nazwisko Glorii. Tyle że był to zdaje się jej dziadek Jerzy Wider. 

Pozostałych, często obco brzmiących, nie kojarzył. Raczej nie należeli do jego pokolenia. O 

dziwo na liście oznaczonej jako stronnictwo polskie, również znajdował się pan Wider. Tym 

razem Mirosław. Wyglądało na to, że ojciec i syn faktycznie stali po przeciwnych stronach 

jakiegoś historycznego sporu. Być może to właśnie było przyczyną ich kłótni i następujących 

po niej wydarzeń. Wśród nazwisk Szymon rozpoznał też Józefa Draga, już nieżyjącego. A na 

samym dole dopisana była ciemnoniebieskim atramentem Marta Oberaj, bibliotekarka. Czyli 

dołączyła niedawno do tej grupy. Detektyw zastanawiał się gdzie mogą być inne zapisane 

ostatniej nocy dokumenty. Być może zabrał je nieproszony gość, który okazał się mordercą. 

Odłożył listy nazwisk na osobny stosik. Dalej w teczce znajdowała się, wyglądająca na 

bardzo wiekową, mapa. Przedstawiała plan kopalni Ignacy. Wyszczególniono na niej budynek 

administracyjny, wskazywała go czerwona, świeżo domalowana strzałka. Druga taka sama 

pokazywała główne, aczkolwiek obecnie zamknięte, wejście do nieczynnej kopalni, kolejna 

szyb nazwany „Oppurg”, ktoś poniżej dopisał polską nazwę „Głowacki”. Szymon pomyślał, 

że to właśnie tam może się znajdować rzekomy skarb. Uśmiechnął się pod nosem, nadal 

sądził, że to wszystko jedna, wielka mistyfikacja, względnie bajki starców. Zastanawiający 

pozostawał fakt ile ludzi było w to zaangażowane i to najwyraźniej z pokolenia na pokolenie. 

Mapę odłożył ostrożnie na poprzednie papiery. Kolejny dokument traktował o zamknięciu 

kopalni Hoym. Chwilę czasu zajęło Szymonowi połączenie tej nazwy z kopalnią Ignacy. 

Zaczynał się już głowić, czy przypadkiem nie chodzi o jakąś kolejną budowle. Drugi pożółkły 

papier wyglądał identycznie, z tym, że zapisany był w języku niemieckim. Kolejne 



dokumenty opisywały historię kopalni. Ktoś jaskrawym mazakiem zakreślił najwidoczniej 

najistotniejsze elementy. Głównie niemiecko brzmiące nazwiska kolejnych właścicieli. Tylko 

dlaczego Polacy chowali coś cennego w niemieckich kopalniach? Zastanawiał się detektyw. 

Nie miało to dla niego sensu. Przecież tym bardziej mieli do tego dostęp.  

Nagle zadzwonił telefon. Szymon skupiony na zadaniu podskoczył na kanapie. 

- Detektyw Szymon Balar, słucham – odezwał się zmęczonym głosem, powinien się chyba 

przespać, może to pomogłoby mu myśleć logicznie i łączyć fakty. 

- Z tej strony Gloria Wieder. Ja chyba coś znalazłam. Możemy się spotkać? – Dziewczyna 

wydała mu się mocno podekscytowana. 

- Oczywiście. Kiedy i gdzie? – Wizja snu oddaliła się po raz kolejny. 

-  Spotkajmy się przed wejściem do parku, jak najszybciej. – Rozłączyła się nie czekając na 

potwierdzenie.  

Detektyw dopił kawę, zebrał dokumenty do teczki, zarzucił skórzaną kurtkę i zbiegł po 

schodach. Przed blokiem czekał na niego mglisty, listopadowy poranek. Wilgoć i tradycyjny 

o tej porze roku smog zmieszały się tworząc ciężką, utrudniającą oddychanie mieszaninę. 

Skończyła się polska, złota jesień. Dzisiejszy dzień wyznaczał najwyraźniej początek, tej 

okropnej, znienawidzonej przed mieszkańców Rybnika pory roku. Wsiadł w samochód i 

skierował się w stronę Parku Czempiela. Przed kutą bramą czekała już podenerwowana 

Gloria. Dziewczyna uśmiechnęła się słabo na jego widok. Widać było targające nią emocje. 

Dreptała w miejscu, rozglądając się dookoła. Park o tej porze był zupełnie pusty. Panowała 

niemal nieprzenikniona cisza. W rękach trzymała stary, gruby zeszyt z zażółconymi kartkami. 

Wyglądał, jakby wiele przeszedł. Pogniecione i pomięte strony, okładka ledwo się trzymała.  

- Znalazłam to – powiedziała cicho wskazując na dziennik. – W moim starym pokoju, pod 

obluzowaną deską podłogową. Jako dzieci trzymałyśmy tam z siostrą nasze skarby. Chciałam 

sobie przypomnieć stare czasy – westchnęła powstrzymując łzy. Mówiła szybko, jakby od 

czasu ich reakcji zależało życie kolejnych osób. 

- Spokojnie. Opowiedz wszystko po kolei.  

- Nie mogłam wczoraj zasnąć po twoim wyjściu. Zajrzałam tam, pod tą deskę z sentymentu. 

Chciałam przypomnieć sobie Martę, była taką kochaną starszą siostrą. Kiedy działa mi się 

krzywda zawsze stała za mną murem. – Pokręciła z niezadowoleniem głową czując, że 

odbiega od tematu. – Tu jest wszystko. – Uniosła w górę dłoń ze starodawnym dziennikiem. – 

Zapiski kogoś, kto ukrywał te skarby w kopalni. Są nazwiska, miejsca, przedmioty. Część z 

nich Polacy ukradli z niemieckich domów, uważając za polską własność. Wygląda to na 

grubszą aferę, która ciągnie się od co najmniej kilku pokoleń. Chociaż dla opinii publicznej 



dawno została zapomniana, dla jakiejś grupy osób wciąż jest zadrą w sercu. Ciężko będzie 

znaleźć kogoś, kto ma o tym pojęcie. Chyba że – urwała. – Mój ojciec.  

-  Twój ojciec? – zapytał zaskoczony nagłym przeskokiem na sprawy rodzinne. 

- Mój ojciec też tego szukał. Rozumiesz? On może coś o tym wszystkim wiedzieć. Tylko że 

dziadek uznał go za wariata i zamknął w szpitalu psychiatrycznym, bo rzekomo stanowił 

zagrożenie dla rodziny.  

- Raczej zamknął go tam dlatego, że stali w stosunku do siebie w opozycji. Twój ojciec po 

polskiej, a dziadek po niemieckiej stronie. – Gloria spojrzała na niego z szeroko otwartymi 

oczami. 

- Skąd o tym wiesz? 

- W nocy dostaliśmy wezwanie do domu Jana Dragi, dyrektora Centrum Kultury. Został 

zamordowany. W sejfie były ukryte dokumenty, między innymi lista nazwisk, a na niej 

zarówno twój ojciec, dziadek, jak i twoja siostra. 

- Marta?  

- Podejrzewam, że współpracowała w ostatnim czasie z panem Janem. Podobno często się 

spotykali. Potwierdził to zarówno twój szwagier, jak i córka ofiary. 

- Myślisz że pracowali nad tym? – Wskazała na zeszyt.  

- Jestem tego pewien.  

- Musimy dotrzeć do tych rzekomych skarbów to pomoże odnaleźć mordercę. 

- Albo całą grupę, którą kieruje jakaś szycha. 

- Myślisz, że to może być mój dziadek? Usunął tatę, mógł wiedzieć z kim spotyka się po 

pracy Marta, kto wie, czy nie znalazł dziennika przede mną. – Wyliczała. 

- Byłby do tego zdolny?  

- Zawsze traktował nas oschle, niemalże z góry, z babcią ożenił się podobno z przymusu. Ale 

– zawahała się przez chwilę. - Tego sobie nie wyobrażam. 

- Zostawmy to na razie – powiedział stanowczo Szymon. Wiesz gdzie możemy zacząć 

poszukiwania? Na planach w teczce zaznaczono budynek administracyjny jeden z szybów 

prowadzących pod ziemię, ale on zapewne jest niedostępny. 

- Szyb „Głowacki”, był szybem transportowym – powiedziała szybko Gloria otwierając 

zagiętą stronę dziennika. – Nikogo z ulicy tam nie wpuszczą, ale ty jesteś z policji. 

- Sprawdźmy czy uda się to wykorzystać. Chodź. – Pociągnął ją za rękę w stronę bramy.  

 Ulice o poranku w sobotę były niemal puste. Najwyraźniej większości mieszkańców 

nie chciało się wystawiać nosa za drzwi. Nadal panowała ponura, przygnębiająca aura. To 

pozwoliło dotrzeć Szymonowi i Glorii do zabytkowej kopalni w kilka zaledwie minut. 



Detektyw machnął od niechcenia służbową odznaką mężczyźnie pilnującemu wjazdu na teren 

kopalni.  Stróż bez zbędnych pytań i zdziwienia podał policjantowi pęk kluczy, a następnie 

wpuścił radiowóz podnosząc szlaban. Zatrzymali się blisko pierwszych zabudowań. Przed 

budynkiem administracyjny kręciła się starsza pani z miotłą. Podniosła zdziwiona wzrok 

patrząc na nietypowych i niespodziewanych o tej porze gości. Kiedy wysiedli z samochodu 

obrzuciła ich wrogim spojrzeniem znad staromodnych okularów. 

- Dzisiaj sobota, otwieramy o 12:00. 

- Droga pani, jesteśmy z policji. – Szymon pokazał odznakę, jakby wjazd na teren kopalni 

radiowozem nie był wystarczającym dowodem na potwierdzenie jego słów.  

- A czego tu niby szukacie? – zapytała podejrzliwie. 

- A to niestety nie jest wiadomość jawna. Tajemnica służbowa – dodał z szarmanckim 

uśmiechem, który nie na wiele się zdał.  

- Nakaz macie? – Kobieta nie dawała za wygraną. 

- Mamy klucze. – Pokazał jej pęk kluczy. – Chętnie wejdziemy do środka z kimś, kto zna to 

miejsce – zwrócił się do niej tonem kończącym bezsensowny spór. Kiedy prowadziła ich do 

środka złorzeczyła pod nosem na stróża, który ich wpuścił. Z soczystych epitetów 

wywnioskowali, że mężczyzna był jej mężem. Kobieta niechętnie otworzyła przed nimi drzwi 

budynku administracyjnego udostępnionego dla zwiedzających. Większą część 

pomieszczenia zajmowały dwie ogromne, masywne maszyny parowe, które kiedyś służyły do 

wydobywania węgla z kopalni Hoym. Obie pamiętały początki XX wieku i niewątpliwie 

przyciągały zapaleńców techniki z daleka. Na ścianach wokoło wisiały grafiki 

przedstawiające kopalnię w minionych latach. Zdecydowana większość była czarno-biała. 

Gloria zwróciła uwagę na jeden, lekko przekrzywiony obraz wiszący w głębi pomieszczenia. 

Podeszła bliżej i zdjęła go ostrożnie ze ściany. Zanim znajdowała się niewielka skrytka, 

drzwiczki nie były zamknięte na klucz. 

- Szymon – zawołała na mężczyznę, który rozglądał się po drugiej stronie sali, chociaż sam 

nie wiedział czego właściwie szuka. Odwrócił się w stronę Glorii i podbiegł widząc co 

znalazła. 

- Ktoś tu był przed nami – zauważył cicho patrząc na zawartość schowka. 

- Myślisz, że zabrali coś ze środka? 

- Jeśli było tutaj coś cennego, na pewno. Zobacz zostały same papiery. – Wskazał na pożółkłe 

dokumenty spisane w języku polskim i niemieckim. Trzeba to będzie zbadać. Dam znać 

technikom, żeby się tu zjawili, może zdejmą odciski palców z ramy obrazu. – Wyjął komórkę 

z kieszeni kurtki i wykonał szybki telefon. Potem zwrócił się do kobiety, która ich wpuściła. 



- Czy był ktoś tutaj przed nami? – zapytał. 

- Nikogo nie widziałam, normalni ludzie przychodzą gdy jest otwarte, a wy nie wiadomo 

czego szukacie. Ja tu tylko sprzątam zresztą. – Najwyraźniej nadal nie zyskali jej sympatii. 

- Nie była pani specjalnie zdziwiona kiedy Gloria znalazła ten schowek za obrazem. Widziała 

go pani wcześniej? – To pytanie odrobinę ją zdziwiło. – Chce pani odpowiadać tutaj czy na 

komendzie? 

- Niczego wam nie powiem. Nie zostałam upoważniona. 

- Upoważniona? Przez kogo? Czy pani wie jakie konsekwencje grożą za utrudnianie 

śledztwa? 

- Nic nie powiem bez adwokata. – Szymon pokręcił głową nie znajdując więcej argumentów. 

- Skoro takie jest pani życzenie, porozmawiamy na komendzie. A teraz proszę nam łaskawie 

wskazać drogę do szybu „Głowacki”. 

Kobieta niechętnie wyprowadziła ich z budynku nie mówiąc ani słowa. Przeszli kilkaset 

metrów pomiędzy wysokimi zabudowaniami Kopalni Ignacy. Na rogu budynku, który 

opisano tabliczką „Nie wchodzić, renowacja” kobieta zatrzymała się i wskazała ręką 

kierunek. 

- Cały czas prosto, za tamtym budynkiem w prawo. Ja z wami nie mogę iść dalej, mam 

obowiązki. – Oddaliła się pospiesznie, nie mówiąc ani słowa więcej. 

- Ktoś się do pani zgłosi, żeby złożyła pani zeznania – krzyknął za nią detektyw. 

- Na pewno coś wie – powiedziała Gloria ruszając we wskazanym kierunku. 

- Zaczekaj. – Szymon powstrzymał ją. – Myślę że ktoś tam jest. Ktoś, kto szuka tego co my. 

Niewykluczone że morderca. Powinniśmy poczekać na wsparcie. 

- Jakie wsparcie? A jeśli ona poszła ich ostrzec? Musimy działać zanim nam uciekną. 

- Nie mogę cię narażać. – Spojrzał jej głęboko w oczy. 

- Sama się narażam, muszę znaleźć mordercę mojej siostry. Za daleko zaszłam żeby się cofać. 

Ruszyła nie oglądając się za siebie. Szymon podążył za nią wyciągając broń zza paska. 

Przebiegli przez rozległy, wyłożony kostką brukową plac starając się nie robić zbytniego 

hałasu. Skręcili w prawo i ostrożnie wysunęli głowy zza rogu ceglastego budynku. Przed 

wejściem do szybu „Głowacki” stał elegancko ubrany starszy mężczyzna podpierający się na 

mahoniowej lasce ze złotymi zdobieniami. Budynek został niedawno poddany renowacji.   

- Czyli nie wyprowadziła nas w pole – powiedział detektyw. 

- Dziadek – szepnęła niemal bezgłośnie Gloria. Szymon zauważył, że miała łzy w oczach. 



Mężczyzna przechadzał się tam i powrotem nie zwracając uwagi na to co się dzieje dookoła. 

Patrzył w górę na odnowione nadszybie. Był skupiony na własnych myślach. W końcu dzieło 

jego życia udało się zakończyć.  

- Spokojnie. – Szymon nie chciał żeby dziewczyna zaczęła działać w emocjach i popełniła 

jakiś błąd skazując ich misje na porażkę. – Musimy mieć dowody. 

- On naprawdę stoi za tym wszystkim, za całym złem jakie spadło na moją rodzinę. Przecież 

sam jest jej częścią. – podenerwowana Gloria zdawała się nie słyszeć słów detektywa. 

Tymczasem pod dom podjechała spora furgonetka, z której wysiadł młody mężczyzna. 

Przywitał się oficjalnie z Jerzym i zapalił papierosa stając nieco z boku. 

- Transport – powiedział Szymon. – Czekamy aż coś wyniosą ze środka. 

Gloria skinęła głową i usiadła na zimnym kamieniu. Miała ochotę zaszyć się pod kołdrą i nie 

wystawiać spod niej nosa przez co najmniej kilkanaście godzin. Szkoda, że to wszystko nie 

może okazać się chorym snem, albo nieszczęśliwą pomyłką. Pomyślała i westchnęła. 

Tymczasem Szymon wysyłał wiadomość z prośbą o wsparcie. Policjanci dostali od niego 

wytyczne gdzie się ustawić, tak, aby pozostali niewidoczni dla podejrzanych. ‘ 

 Gloria i Szymon milczeli. Ona nie znajdowała słów na wyrażenie swych uczuć, on nie 

potrafił znaleźć takich, które mogłyby ją jakkolwiek pocieszyć. Minęło kilkanaście minut 

zanim drzwi budynku otworzyły się. Z wnętrza wyszło czterech mężczyzn, ubranych w 

czarne kombinezony. Dwójkami nieśli drewniane skrzynie. Wyglądały na ciężkie. Ostrożnie 

przenieśli je w pobliże furgonetki, a kierowca otworzył im tylne drzwi. Dziadek Glorii 

przyglądał się wszystkiemu z podekscytowaniem właściwym dla kilkulatka oglądającego 

wystawę w sklepie z zabawkami. Wymachiwał groźnie laską, kiedy któraś ze skrzyń 

chociażby lekko się zakołysała. Drzwi furgonetki zatrzasnęły się i wtedy detektyw Szymon 

ruszył w stronę grupki mężczyzn. Zza budynku po przeciwnej stronie wyjechał radiowóz 

odcinając im drogę odwrotu.  

- Detektyw Szymon Balar. Jesteście zatrzymani pod zarzutem podwójnego morderstwa, 

kradzieży i przywłaszczenia mienia – powiedział głośno mierząc do zatrzymanych ze 

służbowej broni. W tym czasie policjanci, którzy przybyli na miejsce zajęli się zakładaniem 

kajdanek. Podjechał kolejny radiowóz. 

- Kradzież? – zapytał Jerzy Wider z przekąsem. – Ukradli to Polacy, wiele lat temu. Ja tylko 

odbieram własność narodu niemieckiego. Te rzeczy powinny w końcu wrócić do 

spadkobierców. 

- Jeśli tak, dlaczego nie robi pan tego legalnie? 



- W tym kraju mało co jest legalne – zaśmiał się starzec. – Zaraz znaleźli by się obrońcy 

kultury twierdzący, że to wszystko jest polskie. Guzik prawda, zdobiło niemieckie domy 

jeszcze przed wojną, więc jest niemieckie i do Niemiec wróci.  

- Myślę, że zbadają to eksperci. Jeśli część okaże się niemiecka na pewno tam wróci.  

- Jak mogłeś zabić własną wnuczkę, wpakować tatę do szpitala? Starocie znaczą dla ciebie 

więcej niż rodzina? – Gloria stojąca z boku w końcu nie wytrzymała i wykrzyknęła 

oskarżenia w stronę dziadka. 

- Rodzina. – Splunął na ziemię. – Nie chciałem takiej rodziny. Aranżowane małżeństwo z 

Polką. – Splunął ponownie. – To miało doprowadzić do odnalezienia tego wszystkiego, miało 

mi pozwolić zostać w Polsce, działać. Ani twoja babka, ani twój ojciec nigdy nic dla mnie nie 

znaczyli. Byli przykrywką dla moich prawdziwych celów. A twoja siostra, cóż, myślałem że 

uda mi się ją przekonać do swoich racji, ale wolała się zadawać z tym starym durniem. Sama 

jest sobie winna.  

Gloria miała ochotę rzucić mu się do gardła, powalić na ziemię i okładać go pięściami do 

nieprzytomności. Nie zrobiła tego jednak. Odeszła na bok, usiadła na ziemi i ukryła twarz w 

dłoniach. Szymon podszedł do niej kiedy zatrzymani zostali zabrani na komendę, a skrzynie z 

furgonetki zabezpieczone i zabrane przez techników. 

- Zabrać cię do domu? – zapytał. 

- Nie mam ochoty tam wracać. Czy to był w ogóle dom, skoro od tylu lat był budowany na 

kłamstwie? 

- Jeśli chcesz, możesz zatrzymać się u mnie – zaproponował automatycznie. – Przesłuchania 

trochę potrwają, będziesz miała spokój. – Popatrzył w jej smutne oczy, a ona skinęła głową i 

podniosła się chwytając jego dłoń.  

 Za oknami zrobiło się już ciemno, kiedy detektyw Szymon wrócił do swojego małego 

mieszkania. Przesłuchania zajęły mu prawie cały dzień. Okazało się, że Jerzy Wider już jakiś 

czas temu zorientował się, iż ukryte skarby mogą znajdować się w starej kopalni. Nie znał 

jednak ich dokładnego umiejscowienia. Próbował namówić swoją wnuczkę, Martę, do 

współpracy na rzecz rzekomych właścicieli niemieckich, ale gdy dziewczyna zaczęła szperać 

za jego namową w starych dokumentach znalezionych w bibliotece, dotarła do Józefa Dragi. 

Mężczyzna miał inne informacje na temat zagubionych przedmiotów. Twierdził, że owszem 

Polacy zrabowali je Niemcom, ale tamci wcześniej je sobie bezprawnie przywłaszczyli. Marta 

zaczęła współpracować z dyrektorem centrum kultury. Razem znaleźli mapy i stary dziennik 

pracownika Kopalni Ignacy. Niestety dziadek dziewczyny domyślił się, że jego przeciwnicy 

znaleźli trop. Nasłał na oboje swoich ludzi. Marta powiedziała wszystko kiedy zaczęli grozić 



jej mężowi i dzieciom. Pan Józef przyznał co wie, kiedy zagrozili, że zabiją jego jedyną 

córkę. Przekazanie poszlak niestety nie uchroniło obojga przed śmiercią. W znalezionych 

skrzyniach odkryto kilkanaście dzieł sztuki. Kilka kilogramów złota i biżuterii. Została 

powołana grupa ekspertów, która miała zbadać ich pochodzenie. Zostały już poinformowane 

odpowiednie instytucje, zarówno na terenie Niemiec i Polski, zajmujące się sprawami 

zaginionych dzieł sztuki. Szymon nie sądził, że kiedyś uda się z całą stanowczością stwierdzić 

do kogo dana rzecz należała faktycznie, ale to już nie należało do jego obowiązków. Znalazł 

sprawców i zleceniodawcę obu morderstw. Zadanie zostało wykonane, a spory pomiędzy 

oboma narodami zapewne będą trwać jeszcze długo, szczególnie na tym terenie, który przez 

lata przechodził z rąk do rąk.  

 Detektyw usiadł na fotelu i wpatrzył się intensywnie w śpiącą spokojnie Glorię. 

Dziewczyna swoje przeszła, a jest jeszcze taka młoda. Pomyślał. Postanowił ją obudzić 

dopiero gdy przygotuje dla nich kolację. Kiedy wyszedł do kuchni dziewczyna obudziła się i 

szybko podążyła za nim pragnąc uzyskać informację. 

- Nie śpisz? – zapytał, kiedy weszła do kuchni przeciągając się. 

- Już nie, przespałam całe popołudnie. Opowiesz mi czego się dowiedziałeś?  

- A jadłaś coś? – Wyjął z lodówki jajka. 

- Nie. Nie jestem głodna. 

- O nie moja droga. Jak zjemy kolację to porozmawiamy. Powiem ci ile będę mógł. 

- Ostatnio to Marta się tak o mnie martwiła z dziesięć lat temu – westchnęła, ale usiadła przy 

małym kuchennym blacie.  

- Zrób kawę – polecił jej Szymon mając nadzieję, że gdy Gloria się czymś zajmie złe myśli 

odpłyną na bok. 

- Tak jest panie detektywie. – Uśmiechnęła się lekko. Jest śliczna. Pomyślał, a głośno dodał: 

- Umówisz się ze mną? – Odwróciła się zaskoczona. 

- Tak – odpowiedziała tylko i zajęła się przygotowaniem kawy. Zgodziła się, ale na głowie 

miała teraz ważniejsze sprawy, musiała wyciągnąć ojca ze szpitala psychiatrycznego w 

którym spędził kilkanaście lat. – Właściwie gdzie masz kubki? – zapytała z roztargnieniem 

otwierając kolejne szafki. Przy kolacji opowiedział jej całą historię, a ona obiecała, że nikomu 

nie zdradzi szczegółów śledztwa, żeby nie narażać detektywa na kłopoty w pracy. On 

natomiast zaoferował pomoc w wyciągnięciu jej ojca z zakładu zamkniętego. Wyglądało na to 

że przejścia ostatnich dni dały zaczątek pięknej i być może długoletnie przyjaźni.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


