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 Wanda 

 

 Wanda od kilku godzin pracowała w ogrodzie. Powoli przesuwała się wzdłuż grządek, starannie wyrywając chwasty i tworząc 

miejsce dla warzyw. Lubiła swój ogródek i była dumna z tych swoich plonów. A na przykład M. – stara się, stara i nic tam nie rośnie. 

Wanda nie przerwałaby pielenia mimo bólu pleców, gdyby nie musiała iść do pracy. Dziś znowu nocny dyżur. Na szczęście jeszcze 

tylko dwa miesiące i przechodzi na emeryturę. Wyprostowała się i podreptała w kierunku domu. Musi się pospieszyć, trochę za 

długo zeszło jej w ogrodzie. Weźmie tylko swój laptop i do roboty. Wanda do pracy nie spóźnia się nigdy. Tak było zawsze   

w dawnych czasach, potem też, i tak będzie do października.  

Sierpniowy dzień, do tej pory ciepły i słoneczny, kończył się ponurymi, skłębionymi chmurami. Pochłodniało. Zmrok zapadał 

szybciej niż zazwyczaj. Kiedy ruszała sprzed domu, spadły pierwsze krople, a gdy wjechała do lasu, rozpadało się na dobre. Potoki 

deszczu przesłaniały drogę. Wanda zwolniła, niewiele widać było przez szyby jej małego mercedesa. Oj, przydałyby się nowe 

wycieraczki. I akumulator. Mieć auto jak ta A. Nowy laptop też nie byłby od rzeczy. Jej trzykilowy staruszek czasem lubił przyciąć 

film, a wyszukiwanie informacji zajmowało trochę czasu. Wanda zadumała się – jak to się życie układa… W młodości nie chciała 

Niemca, bo był z NRD… A Niemiec to Niemiec. 

 Trasę z Noblin do Bornego mogłaby pokonać z zamkniętymi oczami. Tyle razy tędy jeździła, znała każdy krzak, każdą dziurę  

w drodze. Ale świat schował się za deszczową kurtyną, więc ostrożnie. Uff, już Borne, jeszcze zakręt… Dopiero w ostatniej chwili 

spostrzegła tuż przed maską auta szary, niewyraźny w strugach deszczu kształt. Człowiek? Odruchowo szarpnęła kierownicą  

i w ostatniej chwili ominęła przeszkodę. Bardzo zdenerwowana nie sprawdziła, co stanęło na jej drodze. Przyspieszyła nawet trochę, 

by jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Zahamowała przy wjeździe do Centrum, zamrugała światłami. Żelazna brama cicho odsunęła 
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się, otwierając wjazd, a po chwili równie bezszelestnie wróciła na miejsce. Pod czujnym okiem portiera z Domu Pomocy Społecznej, 

sąsiada Centrum, wszyscy byli bezpieczni. Czy na pewno? 

 

Noc zapowiadała się spokojnie. Starsi w większości pacjenci, wyczerpani codziennymi ćwiczeniami, różnymi popołudniowymi 

zajęciami, nie mieli już siły imprezować. Pielęgniarka sprawdziła jeszcze, czy wszyscy są w pokojach. Byli. Tylko Leśnik, zmęczony 

nieustannymi flirtami z młodymi pensjonariuszkami, siedział w kącie stołówki, drzemiąc, ale on zwykle kładł się do łóżka późno  

w noc. Tereska, pokojowa, gdzieś się zapodziała. Wanda przygasiła światła na korytarzach i powędrowała do dyżurki. Cieszyła się, że 

jeden z jej ostatnich turnusów minie bez szaleństw. Fotel obiecywał ciepłą miękkość, herbata kusiła aromatem, a nowa powieść 

Nesbø zapowiadała niezłe emocje. Przypomni dawne czasy. Będzie to, co lubi najbardziej. 

Pstryknęła włącznik czajnika i czekając aż woda się zagotuje, sprzątała pozostawione na biurku przez poprzednią zmianę 

papiery. Listy, opinie, recepty, zlecenia. Ależ bałagan. Tego szczerze nie znosiła. Kto miał wcześniejszą zmianę? No tak… Uwagę 

Wandy przykuła mała koperta. W ostrym czerwonym kolorze, z błyszczącego, cienkiego kartonu. Adres, drukowanymi, koślawymi 

literami: „Centrum…”, i nic więcej.  Nie ma znaczka, więc ktoś ją podrzucił. Odwróciła kopertę. Nie wiadomo, od kogo. Obracała 

kopertę w rękach, ważąc w dłoniach i próbując po ciężarze odgadnąć, co też może zawierać. Jeden z brzegów odklejał się lekko. 

Podważyła go paznokciem i zajrzała do środka. Z koperty wypadła złożona na pół kartka. Wyglądała, jakby ktoś pospiesznie wyrwał 

ją z zeszytu. Wanda rozłożyła kartkę i jej oczom ukazały się nagryzmolone zielonym długopisem dwa zdania: „Marchewka nie 

urośnie w tym roku. Powiedzcie, komu trzeba, byle szybko”. Także tymi samymi rozchwianymi literami. 

 „Jakiś głupi żart” – pomyślała i wzruszyła ramionami. Spod „11” odezwał się dzwonek. Ewelina znowu chce coś na sen? 

Dziewczyna ciągle gdzieś wydzwania, do niej też bezustannie telefonują, to i nie dziwota, że potem nie może usnąć. Od kilku dni 

jednak rozmów nie ma; zgubiła komórkę, czy co? A jeszcze ci ludzie, którzy odwiedzili ją w ubiegłą niedzielę. Ewelina była tą wizytą 
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wyraźnie poruszona. „Pani Wandziu, mam chyba gorączkę. Proszę mi przynieść termometr. I od razu pyralginę. A ich tu więcej nie 

wpuszczajcie!” No coś takiego. Czy ona, Wanda, ma w Ośrodku etat stróża? Skaranie boskie z tą Eweliną. Trzeba powiedzieć 

Dorocie, żeby jej nie wpisywała na przyszłoroczną listę. Nie trzeba nam tu takich awanturnic. I co to za wygląd. Chorzy na SM nie 

powinni rzucać się w oczy. A Ewelina znana była z mocnych makijaży. „Wygląda jak elf”, powiedziała kiedyś Aneta. Jak elf, akurat! 

Cóż, w przyszłym roku to już nie będzie jej, Wandy, sprawa. A może źle ocenia tę dziewczynę? A jeśli to nie jej wina, że taka jest? 

Może są powody? Zajrzała do szafki. W pudełeczku smętnie tkwiła jedna tabletka. Jedna tabletka! Rzuciła jeszcze okiem na półki. 

Trzeba będzie powiedzieć Justynie, że brakuje też altacetu i kończą się strzykawki dwójki. Odetchnęła głęboko. Za bardzo się tym 

wszystkim przejmuje. Ruszyła do drzwi dyżurki. Nacisnęła klamkę, raz i drugi, zacięły się? Szarpnęła, mocniej, drzwi jednak nie 

ustąpiły. Poczuła zapach wodorostów. „Skąd tu wodorosty?” – przez głowę pielęgniarki przemknęła myśl, ale ostry ból w karku 

pozbawił ją przytomności. Kobieta osunęła się bezwładnie na ziemię. Oprócz deszczu dzwoniącego o szyby i cichego buczenia 

dzwonka, nic nie zakłócało spokoju uśpionego Centrum. 

 

 Wanda ocknęła się zziębnięta. Leżała przy drzwiach, które teraz były lekko uchylone. Korytarz tonął w mroku, światło  

w dyżurce też było zgaszone. Podpierając się łokciami, usiadła i poruszyła głową w prawo i w lewo; kręgi szyjne bolały ją, ale 

wyglądało na to, że nic złego jej się nie stało. Przytrzymując się framugi, z trudem dźwignęła się z podłogi. Zakręciło jej się w głowie. 

Coś z nią jednak niedobrze. Niebo za oknem zaczynało szarzeć. Nadchodził świt.  

 Monotonny dźwięk dzwonka przypomniał jej wydarzenia wieczoru. „Chyba ktoś mnie napadł i… i uderzył. Ile godzin tu 

leżałam? Czy u pacjentów wszystko w porządku? Muszę natychmiast zawiadomić Szefa. Ach, przecież wyjechał!” – myśli kotłowały 

się bezładnie w głowie Wandy. „Miałam dać tabletkę Ewelinie” – przypomniała sobie. Spojrzała na wciąż zaciśniętą dłoń, rozchyliła 

palce, tabletka w jej dłoni rozbłysła. „Jak dynia w czasie Halloween”, pomyślała trochę niedorzecznie. 
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 Pokój Eweliny M. był blisko dyżurki; idąc korytarzem Wanda poczuła chłodny powiew wiatru i przeszedł ją dreszcz. Drzwi 

pokoju odsunęły się z drażniącym skrzypieniem. Widok, jaki się ukazał oczom Wandy, wprawił ją w osłupienie. Stolik leżał na środku 

pokoju, przy nim połamane krzesło, wokół na podłodze rozdeptane owoce i ciastka. Po pokoju hulał wiatr, wpadający przez otwarte 

na oścież okno; firanka szarpana podmuchami tańczyła dziki taniec, ale zastygłe przedmioty zdawały się nie dostrzegać zaproszenia. 

W pokoju, a także w łazience, do której Wanda zajrzała z wątłą nadzieją, nie było żywej duszy. Ewelina najwyraźniej zniknęła. „Co tu 

się działo?” – Wanda zamknęła okno, zasunęła firankę, postawiła stolik i drżącymi rękami zaczęła zbierać rozrzucone przedmioty.  

 Przy łóżku na podłodze leżała mała czerwona koperta, taka sama, jak ta z dyżurki. Wanda w pośpiechu rozerwała kopertę  

i wyjęła kartkę, na której ktoś napisał: „Pomidory też nie dojrzeją. Przekazać. Natychmiast”. Naturalnie takimi samymi drukowanymi 

literami. „Co to za głupoty, nic nie rozumiem…”. Ostrożnie, nie należy ruszać niczego na  m i e j s c u   z b r o d n i. Słowo „zbrodnia” 

nie pasowało do tego spokojnego zawsze miejsca. Przed oczami Wandy przesunęły się sceny z różnych powieści kryminalnych.  

Nie tylko z powieści. Wyszła ostrożnie z pokoju i rozejrzała się. A jeśli On tu wciąż jest? Albo Oni? Oglądając się na wszystkie strony, 

przeszukała wszystkie pomieszczenia, zajrzała na poziom rehabilitacyjny i nawet na basen. Oczami wyobraźni widziała już ciało 

Eweliny leżące na bąbelkowej folii, przykrywającej wodę w basenie. Chyba nie dziwiła się swojej odwadze i chłodnemu, 

beznamiętnemu spokojowi. Nigdzie nie było śladu dziewczyny. Odnalazła się natomiast Teresa, która spała w kuchni na dwóch 

złączonych krzesłach, przykryta po uszy wełnianym kocem. „Józek, nie daruję ci…”, mruczała przez sen i poruszała rytmicznie lewą 

stopą. Zachrapała mocniej, gdy Wanda dotknęła jej ramienia. Znika dziewczyna, porwana, a może zabita, a ta śpi w najlepsze  

i jeszcze śpiewa. 

 Pielęgniarka wróciła do dyżurki i zdecydowała się zadzwonić najpierw pod nr 112.  
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 Zgłaszam zaginięcie pensjonariuszki naszego Centrum. Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie, przy ulicy 

Szpitalnej 5. Ktoś mnie napadł, uderzył, a jedną z dziewczyn chyba porwano. – Wyrzucała słowa jak karabin maszynowy. – A może 

zamordowano…? – dodała niepewnie. 

 Spokojnie, szanowna pani. Nie ma ciała, nie ma   n a   r a z i  e  morderstwa. Nie czyta pani książek kryminalnych? Nie 

ogląda filmów? Proszę o imię i nazwisko. Więc co tam się stało? …Dobrze, zaraz poślemy wam patrol policji. A teraz proszę zaparzyć 

sobie mocną kawę albo herbatę i zabezpieczyć miejsce, przede wszystkim zamknąć dobrze ten pokój. I niczego proszę nie ruszać! 

Już pani dotykała? Niedobrze, bardzo niedobrze. Nie wie pani, co to jest „zacieranie śladów”?  

 Wanda włączyła laptop, zrobiła krótką notatkę, poszperała w Google’u. Zamyśliła się. Zdjęła fartuch i bluzkę, podeszła do 

umywalki. Wysoko, na jej lewej łopatce mały czarny smok prężył się do skoku nad znakami: やくざ. Zrobiło się jasno, pielęgniarka 

powędrowała na piętro. Na tarasie, jak zwykle o tej porze, Joasia piła poranną kawę.  

 Ten dzień nie rozpoczyna się dobrze. – Wanda ciężko opadła na krzesło. 

Joanna ze wstrętem odstawiła szklankę.  

 Rzeczywiście, woda była jakaś mętna. Musicie czym prędzej wezwać hydraulika. Czy pod 112 przyjmują takie zgłoszenia? 
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 Komisarz i aspirant 

 

 Około godziny ósmej na biurku naczelnika Wydziału Kryminalnego Policji w Szczecinku nadkomisarza Wirgiliusza Kreta 

złożono meldunek patrolu nr 3. Trzeci patrol  Fąfara i Kicki. Służbiści, paznokciowcy, na pewno wszystko dokładnie, starannie 

opisane. Przebiegł wzrokiem meldunek. Coś się tej babie przywidziało. Wodorosty? Czerwone koperty? Musi pociągać na dyżurach. 

A ta, jakże jej… Ewelina, na pewno zaraz się znajdzie. Niepełnosprawni lubią długie nocne spacery, ale nie zawsze wiedzą, jak 

wrócić. Czyli sprawa może poczekać. Czyli można przejść do porannej lektury Kuriera. Policjant rozluźnił krawat, rozpiął kołnierzyk 

koszuli (w sobotę na pewno ją już przepierze, no i przystrzyże wąsa), wyciągnął nogi na biurku, przypalił połówkę camela, rozłożył na 

kolanach gazetę. Niby nie wolno palić na komendach, ale kto by się tam przejmował. Najmniej on, naczelnik Kryminalnej. Marlowe 

palił. Maigret chyba też. Każdy detektyw pali. Nawet Sherlock ćmił fajkę. Zakaszlał, zgasił peta. 

 Justynko, dla nikogo mnie nie ma! – rzucił do asystentki, która w sąsiednim pokoju malowała paznokcie. – MKP znów 

przegrał!  krzyknął po chwili radośnie. – Niegdyś piłkarz „Wielimia”, połkniętego przed sezonem przez „Darzbór”, szczerze nie 

znosił nowego czwartoligowego klubu. Nie cierpiał też drobnych kradzieży, bójek na weselach (znów jakaś była, przy Harcerskiej), 

rodzinnych awantur (niedawno zwinęli z Jagiełły takiego damskiego boksera). O, gdyby tak trafić na prawdziwe morderstwo albo 

chociaż porwanie, takie z okupem i szantażem, a najlepiej na seryjnego zabójcę. Serial killer. Komisarz przymknął oczy. Hannibal lub 

Ted Bundy. Na pierwszej stronie Kuriera, no, powiedzmy na drugiej redakcja dałaby tytuł: „Po trzydniowej obławie nad Jeziorem 

Trzesiecko nadkomisarz Kret ze szczecineckiej policji aresztuje….”. Nie, seryjnego nie, zaraz by mu sprawę zabrały te bubki ze 

Szczecina. Posmutniał. Taki to los policjanta z powiatowego miasta. 
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 Nakarmił złotą rybkę, którą dostał od kolegów na urodziny. Była impreza, jakiej w „Sint Ji” nie widzieli. Nawet burmistrz 

wpadł na chwilę. Karaś przerwał skubanie listków pokarmu i podpłynął do szybki kulistego akwarium.  

 Chcesz mi coś przekazać, mam zająć się sprawą Bornego?  

Rybka radośnie zafalowała, zrobiła dwa obroty wzdłuż osi i wróciła do swojego pokarmu. No tak, ostatecznie dyrektor tego 

Centrum to nie byle kto. No i jednak jest to  j  a k i  e  ś  wyzwanie. A Kret, choć już mocno znużony wieloletnią pracą w policji, lubił, 

gdy w Wydziale pojawiały się nowe wyzwania. Tak go uczyli na szkoleniach: „Nowe cele, ambitne zadania”. Przed wyjazdem 

postanowił zadzwonić do Bornego. Aha, trzeba dać tej rybce jakieś imię.  

 Centrum Rehabilitacji SM Borne Sulinowo, słucham… 

 Kret. Wirgiliusz Kret. Z policji w Szczecinku. Połączcie mnie z waszym szefem, obywatelko, byle szybko. 

 Niestety dyrektor jest za granicą, ale mogę połączyć z Dorotą A. Ona go teraz zastępuje. 

 Za granicą, mówicie? Podejrzane, bardzo podejrzane. Kiedy uciekł? 

 Nie uciekł, jest na konferencji… – Słuchawka umarła. 

 W dalszym ciągu podejrzane. Nawet bardziej. A gdzie? W Szwajcarii?! Z czym wam się kojarzy Szwajcaria? Z zegarkami  

i serem? A to dobre. Tym zajmiemy się później. No, dajcie tę Dagmarę. Dorotę. 

 Dorota A. W czym… w czym mogę pomóc?  Cichy, wystraszony głos zdawał się dobiegać z końca Polski. 

 Macie tam niezły pasztet, co? I mówcie wyraźniej, ledwo was słyszę. Jesteście nowa? Aa, pracujecie już jakiś czas. 

Jesteście prezeską. Wolicie: „prezesem”. Niech będzie. Też nie lubię feministek…  Zawiesił głos.  A wasz dyrektor to chyba uciekł, 

co? No, zostawmy. Mówi nadkomisarz Kret ze Szczecinka.  „Nadkomisarz” zabrzmiało bardzo uroczyście.  Kret, Wirgiliusz Kret. 

Proszę do mojego przyjazdu nie wchodzić do pokoju za.. zaginionej i przygotować listę wszystkich pensjonariuszy  tak ich 

nazywacie?  i wszystkich pracowników Ośrodka. Osobno wynotujcie tych z nocnej zmiany. Tylko dwie osoby? Niech nikt Ośrodka 
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do naszego przyjazdu nie opuszcza. Jesteście za to osobiście odpowiedzialna. Ta Wanda P.  ją osobiście przesłucham. Co o niej 

wiecie? Spokojna, mówicie, solidna. Nie jest stąd? I nie znacie jej przeszłości? Na emeryturę, mówicie. Takie są najgorsze, bo już im 

na niczym nie zależy. Hazard? Nałogi? Nic? Każdy  c o ś  ma, proszę łaskawej pani. Za godzinę tam u was będziemy. I nie denerwujcie 

się, wszystko jest pod kontrolą. Sprawę prowadzi nadkomisarz Kret.  

Zdecydował, że towarzyszyć mu będzie aspirant Bauczko. Młody, małe doświadczenie, tuż po szkole, ale wygląda na bystrego. 

„Ekipa pojedzie za nami. I niech nas nie wyprzedzają! Wiecie, jak mnie to denerwuje. I sprawdźcie, czy wszystko wzięli. Ostatnio nie 

mieli lupy…”. Po drodze komisarz próbował sobie przypomnieć, z jakim to, chyba nie tak dawnym, wydarzeniem kojarzy mu się 

Borne. No jasne! Ubiegłe lato. To wtedy prasa pisała o olbrzymim szczupaku w jeziorze Pile, który rzekomo miał atakować kajakarzy 

i kąpiących się daleko od brzegu. Szczupaka nie złapano. Różnie zresztą pisano. Że to wcale nie szczupak, a jakiś przedpotopowy 

potwór. Bzdury, wakacyjna kaczka dziennikarska. Wzruszył ramionami.  

 Kaczka a raczej szczupak dziennikarski, kolego  zwrócił się do zdziwionego aspiranta, który siedział obok i bębnił 

palcami po oknie auta.  Nieważne. A tu możemy mieć ciekawą sprawę. Dlatego będę ją prowadził osobiście, wy zaś obserwujcie  

i uczcie się rzemiosła. Zawód policjanta to warsztat plus talent. Tego pierwszego mogę was nauczyć. Drugie albo dostaliście od 

Boga, albo nie. 

Ośrodek mieścił się w dużym, krytym czerwoną dachówką, dwupiętrowym budynku o kształcie rozgwiazdy. Kiedyś był tu 

szpital wojskowy, pierwotnie  w czasach II wojny, gdy miejscowość nazywała się Gross Born  przeznaczony dla chorych  

i rannych żołnierzy niemieckich, potem zaanektowany został przez wojska sojusznicze, które tu, w Bornem, miały potężną bazę 

operacyjną. Bornego nawet nie było wtedy na mapie. Teraz jest i nawet stało się sławne: cenami mieszkań w poradzieckich domach  

i corocznymi, sierpniowymi zjazdami miłośników militariów. 
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 Okrążyli plac z sosnowym laskiem i zaparkowali na podjeździe. Kret wygramolił się z samochodu i obejrzał wejście do 

budynku, szukając kamer monitoringu. Ale kamer nie było.  Ani tu, ani  jak się okazało niebawem  wewnątrz budynku. Zatem 

zapowiada się trudniej. Ale tylko trochę. Brama wjazdowa nie jest żadną zaporą. Podszedł do drzwi wejściowych, były zamknięte. 

Wstukał kombinację cyfr. Jeszcze jedną. Zamek puścił, Kret uśmiechnął się triumfująco i z wyższością popatrzył na aspiranta. Ekipa 

śledcza ruszyła za jedną z pielęgniarek do pokoju Eweliny, a komisarz i jego pomocnik udali się do sali konferencyjnej. 

 Dzień dobry, dzień dobry, a może „pochwalony”. Kret. Wirgiliusz Kret. Tak, kawa chętnie, dla mnie czarna, a dla mojego 

kolegi z mlekiem. Pan się przedstawi, kolego. Albo lepiej zrobię to ja. Krzysztof Kamil Bauczko jest aspirantem w moim wydziale  

i będzie mi w tej sprawie pomagał. Czyli on to ja. Czy to jasne? Pani prezes, teraz proszę mi opowiedzieć, co tu się wydarzyło. 

Pokrótce, o szczegółach porozmawiamy z tą Wandą P. – Inspektor wyjął z kieszeni wielki notes i ołówek. Rozejrzał się.  Dobre 

miejsce, przestronne, jasne, suche. Tu będzie nasza, że tak powiem, baza. Zróbcie nam więcej kawy i przynieście pączki z różą.  

W ostateczności mogą być kanapki. Dla mnie z szynką, pomidorem i zielonym ogórkiem, lekko osolone, z odrobiną pieprzu, uwaga: 

bez papryki, bo mam uczulenie. Dla aspiranta z serem. Ale, ale, nie odnalazła się czasem? Ta Ewelina. 

Dorota wydała szybkie dyspozycje Grażynie, oddziałowej, i usiadła na drugim końcu wielkiego stołu. Ręce lekko jej drżały. 

 Dziś w nocy zniknęła jedna z naszych pacjentek. Pensjonariuszek. To ośrodek rehabilitacji dla chorych na SM. Wie pan, 

co to za choroba? Ewelina chodziła samodzielnie, choć z laską. Jej telefon milczy. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Wanda, nasza 

pielęgniarka, która miała nocny dyżur, została napadnięta i uderzona. Straciła przytomność, ale na szczęście nic jej się nie stało. 

Trzeba oczywiście zrobić badania. Chyba nic nie zginęło, ale nie wiemy, co Ewelina miała w walizce. To była… to jest dziwna osoba. 

U nas po raz drugi. Pierwszy raz była zimą. Musiała się w coś wplątać.  

 Szanowna pani, od wniosków i komentarzy jesteśmy my. Może była dealerem narkotyków albo dopalaczy? Może 

wysłannikiem tych… militarystów? Albo szpiegiem obcego mocarstwa? – Kret rozejrzał się i ściszył głos.  Wie pani, jakiego. Borne 
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to kiedyś była siedziba ich wojsk. Podobno mieli tu arsenał broni „A”. Jest też zaskakujący wątek wodorostów. Pamięta pani ubiegłe 

lato? No, dość o tym, teraz proszę poinformować personel i pensjonariuszy, że będą kolejno wzywani na przesłuchanie. Portiera  

z Domu Pomocy też tu poproście. A teraz chciałbym przejść się po obiekcie, obejrzeć pokój zaginionej, jej rzeczy, no i te koperty  

i listy, o których pisali policjanci z patrolu. To jakiś żart z tymi warzywami? A zróbcie mi spis wszystkich pracowników, którzy mają 

ogródek albo sad czy kawałek pola. Czy ktoś z nich handluje warzywami, owocami lub… miodem? Wszyscy?!  

 

Policjanci, każdy osobno, wrócili z obchodu Ośrodka.  

 Tę Wandę zostawimy sobie na deser. – Komisarz rozsiadł się za stołem konferencyjnym i pochłaniał kanapkę za kanapką. 

Odsapnął, otarł wąsy serwetką.  Dobre, nieźle ich tu karmią. Szkoda tylko, że zamiast szynki jest łosoś. Nie mam coś melodii do 

jedzenia ryb. Teraz kawa, dużo kawy. Czy zauważył pan, kolego, tę chatkę na tyłach budynku? A człowieka, który ciągnął metalową 

skrzynię na kółkach? W takiej chatce można więzić człowieka miesiącami, w takiej skrzyni można bez problemu schować zwłoki. 

Musimy to zbadać. Weźmiecie ekipę i powęszycie trochę. Porozmawiacie też z ludźmi, tak od serca, żeście niby swój człowiek. 

Spróbujcie też zakręcić w głowie jakieś panience. Pamiętacie historię agenta Tomka? Parę osób przesłuchamy formalnie. Zaczniemy 

od tego osiłka.  

 Leszek z wojowniczą miną wkroczył do konferencyjnej:  

 Nic powiedzieć nie umiem… 

 Dzień dobry, proponuję, by zacząć od „dzień dobry” – przerwał mu komisarz. 

 Dzień dobry. Fakt, to moja pacjentka, ale mało o niej wiem – burczał młody człowiek pod nosem.  Pierwszy raz jest  

u mnie. A teraz mam pracę. Dużo pracy, więc… 
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 Usiądźcie i czekajcie na pytania. – Kret przyglądał mu się przez chwilę. – Jesteście  tu rehabilitantem. Żonaty, macie 

dwoje dzieci, w tym jedno całkiem małe. Uprawiacie sport, biegacie, ćwierć- i półmaratony, ale coś wam ostatnio nie idzie. 

Nurkujecie też, co? Mieszkacie w Bornem, do pracy jeździcie rowerem. I macie tu zajęcia wieczorne, pewno na basenie. Wasza żona 

też tu pracowała. A teściowa choruje i jest na tym turnusie. Jesteście z Bochni czy Tarnowa? No dobrze, a teraz powiedzcie, jaka ona 

była… jaka jest ta Ewelina? No, mówcie, mówcie. 

Po krótkim przesłuchaniu komisarz wypuścił Leszka z sali konferencyjnej. Bauczko wybiegł z pokoju i za chwilę wrócił. 

 Skąd, w jaki sposób?…  Aspirant nie umiał ukryć podziwu.  Wszystko się zgadza. Co do joty. Przecież pan komisarz nie 

znał człowieka. 

 Dedukcja, drogi kolego, myślenie i wnioskowanie. Widzieliście ślad obrączki na jego palcu? Nie? A ja widziałem. Nie nosi, 

bo pracuje jako masażysta lub rehabilitant, więc obrączka przeszkadzałaby mu w pracy. Mały ślad jednak pozostał. W tej chorobie 

masaż chyba nie jest wskazany, więc  rehabilitant. Ma dużo pracy, jak to w tym zawodzie. Wysoki, wysportowany, sprężysty, 

pewno biegacz, teraz wszyscy biegają, za stary jednak, by robić całe maratony. Spod jego spodni wystawała taśma lecznicza, to się 

nazywa kinesiotape, więc ma kłopoty ze ścięgnami, czyli za dużo teraz biegać nie może, a jeśli już, to raczej nie jest pierwszy na 

mecie. Jedną nogawkę spodni ma lekko ubrudzoną, drugą spina klamrą, więc jeździ na rowerze. Ostatnio wciąż wieczorami pada, 

więc zapewne ma jakieś zajęcia. Dorabia do pensji. A jakie zajęcia wieczorne, wymagające nadzoru, mogą być w takim ośrodku? 

Basen. Oczy ma podkrążone, bo w nocy nie daje mu spać małe dziecko, ale nie jest już młody, więc to pewnie drugie, może trzecie. 

Oczy są nie tylko podpuchnięte, ale lekko zaczerwienione, co w połączeniu z lekko zachrypniętym głosem może sugerować zabawę 

w nurkowanie. Dziwiłbym się zresztą, gdyby taki gość w okolicy pełnej jezior nie nurkował.  

 A… a teściowa? 
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 Wchodząc do nas rozmawiał przez komórkę. „Mamo, zaraz zejdę”. Więc jest tu pacjentką. Dlaczego teściowa, a nie 

rodzona matka? Do teściowej mówi się „mamo” kapkę inaczej, he he, pan kolega jeszcze tego nie wie. 

 Ale skąd żona? 

 W takich ośrodkach jak Centrum ludzie poznają się i pobierają. Chów wsobny, że tak to określę. To małe miasteczko, 

gdzieżby mógł poznać przyszłą żonę? Tylko w miejscu pracy. Nie jest bardzo młody, miłość szkolna odpada. Więc… 

 Zaraz, a Tarnów lub Bochnia? – Aspirant nie odpuszczał. 

 Małopolska mowa. Ale nie jest z Krakowa, tam mówią inaczej. Słyszał pan skecz młodego Stuhra: „Siedzimy, nic się nie 

dzieje, nuda”? Nie, nasz Leszek urodził się na wschód od Wawelu. …Taak. Wszystko to wiem od pyskatej Urszuli, opiekunki. 

Opowiedziała mi o Leszku z detalami, gdy pan myszkował po Ośrodku. He he, nabrałem pana, co? 

  

 Z rozmowy z rehabilitantem niewiele wynikało. Przesłuchali teraz Teresę, pokojową, która „nic nie wie, nic nie widziała, ani 

nie słyszała, bo sprzątała Ośrodek, a potem jej się przysnęło. To taka męcząca praca”. Potem stróża z DPS-u, który „widział, jak 

wjeżdżała Wanda P…, zna jej auto, ale po 22 nikt na placu się nie pojawił, nikt obcy się nie kręcił, więc czego policja się go czepia, 

jaka płaca, tak praca. Zdaje się, okna tego pokoju numer 11 w CRSM wychodzą na tył budynku, a on siedzi po  t e j  stronie i widzi 

tylko to, co z przodu. Za to mu płacą, jaka płaca, taka praca. No, siedział kiedyś, fakt, dwa lata, pan komisarz się nie myli, ale już  

z tym dawno zerwał, więc niech się go nie czepiają. Lepiej niech pogadają z tym, co w DPS od zimy pracuje, Zygfrydem  jakiś 

podejrzany”. Komisarz poprosił potem do pokoju przesłuchań (tak już mówiono w Centrum o salce konferencyjnej) oddziałową 

Grażynę. „Wanda, hm, jest odpowiedzialna, przejmuje się pracą, pacjentami, ludzie ją lubią. Potwierdzam opinię Doroty, to jest pani 

prezes, żadnych nałogów, nic, nic, za to dużo czyta. Pasjami powieści kryminalne. Rozwiąże zagadkę, zanim dojdzie do końca książki. 

Taka panna Marple. Czasem myślę sobie, że może kiedyś… Nie, nie, to głupota. Tej Eweliny nie znają, przyjechała drugi raz,  
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w krótkim odstępie czasu, ktoś tam interweniował, żeby pilnie przyjąć, ekscentryczna, typ samotniczki, niezbyt lubiana. Zapłaciła 

podwójną stawkę za pokój”. Tyle, nie za wiele. Jeszcze mała Anetka, pielęgniarka, i Kasia, opiekunka, o Wandzie P. to samo, do 

znudzenia, laurka jakaś, psiakrew, czy co? 

 Przyszedł czas na pensjonariuszy. Eweliny nikt bliżej nie znał, nikt dłużej z nią nie rozmawiał, tylko cześć-cześć, czasem 

zachodziła do palarni, ale i wtedy siedziała z boku, milcząc. Raczej więc losowo wybrali paru. Artur: „To spisek. Czyj? Ich. Jakich ‘ich’? 

Głupie pytanie, niech pan trochę pogłówkuje. Spisek!”. Jacek: „Nie, nie jestem półkrwi Arabem. Taką mam karnację, po prostu. 

Broda? Nie wolno nosić zarostu? Nie, nie znam nikogo w Państwie Islamskim. W Al-Kaidzie też nie, panie aspirancie. Poszaleliście! 

Dlaczego nazywają mnie ‘Trzystu’? Od ‘Trzystu Spartan’, nie od trzystu terrorystów. Z Eweliną siedziałem na stołówce, ale nie 

odzywała się do mnie”. Juliusz: „Proszę tytułować mnie: ‘profesorze’. I do not want any hearings. Rzeczonej Eweliny nie znam  

i nie chciałbym poznać. Ile osób zamierza pan przesłuchać? Dziesięć jest dobrą liczbą, prosta statystyka, panowie. Żegnam, 

przepraszam, zmęczony jestem i z Krakowa”. Małgorzata: „Jestem poważnym prezesem poważnej Fundacji w Krakowie  

przepraszam, muszę zadzwonić  …i poważnym szefem oddziału nie mniej poważnego Stowarzyszenia. Przepraszam, odbiorę 

telefon. …Czy znam profesora? Tak, mieszka niedaleko, jesteśmy sąsiadami. Czy coś razem kombinujemy? Pan raczy żartować, 

komisarzu!”. Nowa Agnieszka z Warszawy: „Co za shit”. Marek dentysta: „Zamiast o Ewelinie mogę opowiedzieć kawał. Ruski, 

Amerykanin i Polak lecą samolotem…”. Ania z plecakiem: „Wróżę z ręki, czasami. Nie, nie jestem zawodową wróżką. Za to mam, jak 

to mówią, nosa. Powróżyć panie, powróżyć? Jeszcze będziecie mnie prosić!”  zaniosła się śmiechem. 

 Aspirant ruszył zebrać dowody, „powęszyć”, a komisarz poprosił na rozmowę Wandę. Weszła niepewnie, usiadła na brzegu 

krzesła; rozmawiając, masowała nerwowo obolałą szyję. Komisarz przyglądał się pielęgniarce. Czy coś ukrywa, udaje naiwną,  

czy faktycznie nie ma z tym zniknięciem nic wspólnego? Widać było, że ledwo siedzi, ale w jej oczach skakały wesołe iskierki. 

Samotność doskwiera komisarzowi od lat, a tu te iskierki.  
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 No tak, niewiele pani dodała do tego, co już wiemy z raportu i wcześniejszych rozmów. Chciałbym jeszcze dopytać o ten 

zapach. Czuła pani coś j a k b y  w o d o r o s t y? Myśli pani, że to może mieć związek z jeziorem? Wasz pracownik nurkuje, ale on 

twierdzi, że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem dziewczyny. No, zostawmy. Chyba powinna pani pojechać na te badania. 

Zadzwonimy po karetkę. Dziękuję i… proszę się trzymać – dodał spontanicznie, porzucając na chwilę oficjalny ton.  Przepraszam, 

gdzie mogę zapalić? – zapytał ostrożnie. 

 Za rogiem jest palarnia. Jedyne miejsce w Ośrodku, gdzie pozwalamy palić papierosy! Do widzenia, panie komisarzu. Nie 

jest pan taki zły, jak mówią ludzie. A palić pan nie powinien. W pana wieku! Jeśli będzie chciał pan porozmawiać o postępach 

śledztwa, proszę dać mi znać. Mam trochę doświadczenia… 

 „Ma trochę doświadczenia! Z książek. Detektyw-amator w spódnicy. Ale te iskierki...”. Komisarz wyszedł na camela. Trzeba 

uporządkować w ciszy to, co do tej pory usłyszał. Przy metalowej popielniczce siedziało i stało kilka osób. Głośno przekrzykując się, 

dyskutowali. „I samotne myślenie szlag trafił”. Głęboko wciągnął dym, do dna płuc. 

 Znaliście tę Ewelinę? 

 Jestem tutaj jedenasty raz i nigdy jej nie spotkałam. – Krótko obcięta dziewczyna w okularach i czerwonej bluzce 

zakołysała się i wyszczerzyła zęby do komisarza.  Agnieszka. – Podała mu rękę. 

 Ona tu dopiero drugi raz. Byliśmy razem zimą. Zajęta swoimi sprawami z nikim nie gadała. Ma… Mariusz jestem. – 

Przedstawił się szczupły, wysoki mężczyzna. 

Kret zdusił peta i wrócił do „pokoju przesłuchań”. Poczeka na Bauczkę i wrócą do Szczecinka. Na dziś wystarczy. Teraz trzeba 

zebrać wszystkie dane i włączyć analitykę. – Postukał się w czoło.  
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 Krzysztof Kamil Bauczko siedział przy swoim biurku. Odsunął ze wstrętem pełną niedopałków popielniczkę, pozostawioną 

przez komisarza, uporządkował rozrzucone papiery, które nosiły widoczne ślady lakieru do paznokci Justyny, i zabrał się do pracy. 

Przyglądał się teraz karteczkom przywiezionym z Centrum. Takie i podobne wierszyki krążyły po Ośrodku. Napisane podobnymi 

koślawymi literami, co „warzywne” listy w czerwonych kopertach? Nie, chyba jednak innymi. Trzeba dać do grafologa. 

 

 Oszczędź pracy S. Agacie, 

 Sam się prądem popieść bracie. 

 

 Chcesz Grażynie dać zabawę, 

 Wydłub sobie oko prawe. 

 A gdy radość chcesz dać Ewie, 

 Wyjmij sobie oko lewe. 

 

 Tu leżą lipcowi literaci. 

 Turnus na tym nic nie traci. 

 

 Oszczędź trudu Annie Grey, 

 Sam się zwiąż i batem lej. 
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 „Co to jest? Ośrodek rehabilitacji?”. Jedyny chyba sposób, by się czegoś więcej dowiedzieć, to sprawdzić na własnej skórze. 

Przeczesał palcami gęstą czuprynę. Do roboty, Bauczko, do roboty!  

 

 Pomieszczenie, w którym odbywały się zabiegi krioterapii, znajdowało się na poziomie „-1”, na końcu korytarza. Aspirant 

spojrzał na zapełniony pacjentami korytarz i ściągnął mocniej pasek szlafroka. Krępował go wzrok pacjentek. Było nie było, pięć lat 

siłowni, surowa dieta i klasztorny tryb życia. Plus geny mamusi. Ścigany spojrzeniami przemknął wzdłuż ciągu krzeseł i nacisnął 

klamkę. Pokój przygotowań. Sięgnął na półkę po chodaki. Rozmiar 49, sprowadzone specjalnie dla niego. Odetchnął głęboko i zdjął 

szlafrok. Dobiegły go szepty zebranych w pomieszczeniu pań i gwizd uznania panów. Speszony, schylił się, by poprawić długie 

skarpety, które mężczyźnie o przeciętnym wzroście sięgały do kolan, aspirantowi  ledwie do połowy łydek. Wyprostował się szybko 

i podciągnął spodenki, ale przez krótką chwilę obecni mogli obejrzeć w całej okazałości gluteus maximus policjanta. „Te idiotyczne 

niebieskie majtki są po prostu na mnie za małe. A teraz wszyscy się na mnie gapią”. Poczuł pulsowanie krwi w skroniach  

i pieczenie twarzy. „Ciśnienie, nie mogę mieć zbyt wysokiego ciśnienia”. Ukrył się czym prędzej za maseczką ochronną, naciągnął 

wełniane rękawice i wkroczył do mroźnego przedsionka komory. „Aaa, witamy, nasz pan policjant, mała wizja lokalna, co? Dla pana 

mamy program specjalny. Chyba się pan nie boi? Taki duży mężczyzna nie może się obawiać malutkiego mrozu. No, marsz do 

środka!”.  

 Tak jak wcześniej życzliwie zalecano, dla świętego spokoju pokręcił chwilę na stacjonarnym rowerze i potruchtał na bieżni. 

Gdy wracał na poziom „0”, usłyszał fragment rozmowy: „Pani kochana, pierwszy raz w życiu widziałem, jak temperatura  

w komorze podniosła się, gdy człowiek wszedł do środka. Pani przyniesie szmatę i powyciera tę wodę. Pacjenci czekają”.  
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 Kolejny punkt na liście  fizykoterapia.  „Pan policjant na prądy? A po co? Wygląda pan jak okaz zdrowia. Ale nie ma sprawy. 

Co nas może boleć? Lędźwiowy? Środkowa wnęka jest wolna. Proszę się położyć i odsłonić okolice krzyża. Nie, nie  mam na myśli 

dół kręgosłupa, nie medalik”. Terapeutka położyła aspirantowi na plecach dwie mokre szmatki, na których ułożyła elektrody,  

a całość przycisnęła ciężarkiem. „Czy coś pan czuje? A teraz? No, a teraz? To może teraz? Aaa… a teraz? Choć odrobinę, kapkę? 

Niemożliwe. Jestem poza skalą”.    

 Wywaliło bezpieczniki w całym budynku, więc Alek, który dbał w Centrum o sprawy techniczne, miał trochę roboty. 

„Niewiele z tego rozumiem. Jedyne, co mi przychodzi do głowy…”. 

 Terapia ręki. „I jak my teraz będziemy prowadzić zajęcia? Połamał pan kije, potrzaskał odważniki i porwał taśmy. A mówiłam: 

ostrożnie, z wyczuciem”. 

 Kinezyterapia. „Mogę się tu jakoś zrehabilitować?”. „Wygląda na to, że żaden stół pana nie pomieści, ale złączymy dwa  

i razem z koleżanką trochę z panem popracujemy. …Hm, to nie ma sensu. Może pana zwiążemy, a pan będzie musiał się uwolnić  

z więzów. Jak Houdini albo Copperfield. Rozgrzeją się mięśnie, rozruszają powięzi, stawy będą bardziej elastyczne. Oczywiście 

zrobimy to na basenie, gdy będzie pan wisiał głową w dół, półtora metra pod wodą. To nasze zwyczajne, regularne zajęcia. To jak, 

idziemy?”. 

 W niedzielę grupa pensjonariuszy wzięła udział w spływie kajakowym po rzece Piławie i Nadarzyckich Zalewach. Bauczko 

wprosił się także. Razem z nim była nieparzysta liczba osób. Pogoda dopisywała, humory także; aspirant, biorąc do kajaka Kasię  

i Bożenę, z przyjemnością przepłynął dystans od Starowic do elektrowni wodnej w Nadarzycach tam i z powrotem dwukrotnie, 

potem jeszcze raz w tamtą stronę i cierpliwie czekał na resztę grupy, zabawiając uprzejmą rozmową „swoje dziewczyny”  

i szefową firmy organizującej spływ. 
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 „Jeśli tak to wygląda, nie widzę powodu, dla którego niejaka Ewelina M. miałaby obawiać się czegokolwiek w Ośrodku. Pełny 

profesjonalizm, kontrola i troskliwa opieka. Relacje między pensjonariuszami więcej niż dobre. Moje podejrzenia były 

bezpodstawne, tym niemniej zaleconą prowokację przygotuję. Licho nie śpi. Aspirant Bauczko. PS. Nie rozmawiał pan z opiekunką 

Urszulą o rehabilitancie Leszku. Sprawdziłem”. 

 

 Trudno powiedzieć, od której się zaczęło. Chyba od Miśki, która tak obcesowo wpatrywała się w aspiranta, aż Ania 

Pocahontas musiała dać jej solidnego kuksańca: „Piszesz na Fejsie o gorących wakacjach z ukochanym, bla bla, a oczu nie możesz 

oderwać od obcego faceta. I cóż to za tekst w radiowęźle: ‘Dla naszych drogich panów policjantów, szczególnie dla aspiranta 

Bauczko piosenka zespołu Lombard. Małgorzata Ostrowska jest przecież ze Szczecinka…’”. Anka sama nie była lepsza i to ona 

pierwsza zrobiła sobie selfie z aspirantem. „Imię Krzysztof jest takie męskie, a zestawienie Krzysztof-Kamil mówi o poetyckiej duszy. 

Poza tym małe kobietki lecą na wielkich mężczyzn. Pamiętacie Edith Piaf?”. Powiesiła potem fotkę w sali rehabilitacji nad biurkiem, 

czym wzbudziła prawdziwą zazdrość Miśki, Renaty, Agnieszki, Ani Sadowniczki, praktykantek i ledwie hamowaną wściekłość Gosi-

od-Ogrodu. Ta na widok zdjęcia zamknęła się w pokoju personelu i zjadła w ciągu godziny dwa słoiki lipowego miodu, który 

zamówili u niej (i już zapłacili) pacjenci. Natura nie lubi próżni i wkrótce na tablicy nad komputerem zawisła całkiem bogata galeria 

różnych fotek. Ania Sadowniczka wychodziła wieczorami z psem na długie spacery nad jezioro i rzucała kaczki, licząc głośno: Kamil 

21, Kamil 22, Kamil 23… Renata któregoś dnia przyszła rano do pracy i oświadczyła osłupiałym koleżankom, iż „gdyby dostała 

konkretną propozycję, mogłaby w zasadzie zrezygnować z robienia doktoratu; liczy się przecież uczucie, a nie jakiś durny papier”. 

Agnieszka E. pod czujnym wzrokiem męża Mirosława nie próbowała żadnych akcji, ale wyraźnie posmutniała i włączając prądy, pola 

i lampy wzdychała cichutko i przecierała oczy rękawem zielonego fartuszka. Agata tylko pozostawała obojętna, choć zauważyły, że 
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ukradkiem śledziła wzrokiem aspiranta, gdy ten zaglądał na poziom „-1”, poprawiała co chwilę makijaż i pobrzękiwała kluczykami 

auta. 

 Dziewczyny z oddziału Terapii Ręki nie krępowały się wcale i głośno piszczały na widok Krzysztofa Kamila, a rej wodziła 

Małgosia, która skacząc, wymachiwała różnokolorowymi taśmami, odważnikami i kijkami do ćwiczeń. Anka nie był lepsza, Ola może 

bardziej powściągliwa; jako młoda mężatka uważała, że jakieś pozory powinna jednak zachować. Opiekunki, pielęgniarki i panie  

w niebieskich uniformach podzieliły się w opiniach na temat dwóch policjantów ze Szczecinka mniej więcej równo. Połowa uważała, 

że najważniejsza jest dojrzałość, stateczność, oczywiste zalety wieku, powiedzmy, średniego, druga połowa dałaby się posiekać za 

„nadzwyczaj atrakcyjnego” Krzysztofa Kamila. Monika namalowała „czystą abstrakcję”, w której tylko ona widziała wyraźny zarys 

wiadomej postaci. Dietetyczka opracowała młodemu policjantowi dietę cud na wzmocnienie układu limfatycznego. Lekarka, 

psycholożki, logopedka i socjoterapeutka patrzyły na to szaleństwo przez obiektywne okulary nauki, sporządzały notatki i analizy 

komputerowe (zrobiły nawet psychologiczny profil „porywacza”, który Kret, po przejrzeniu, wywalił bez wahania do kosza), 

wymieniały między sobą uwagi, debatowały z Dorotą, ale i one wieczorem szły spać z jednym z policjantów… pod powiekami. 

 Na męski personel obecność policjantów także podziałała ożywczo. Leszek, Mirosław, Grzegorz, Marian i doktorzy zapuścili 

wąsy à la komisarz Kret, Leszek ponadto przestał strzyc się na jeża, Mirek rozpoczął wieczorne ćwiczenia w piwnicy, by zrzucić 

zbędne, jak uważała Agnieszka, kilogramy, a Grzesiek zaczął słuchać dawnych żołnierskich przebojów, ponieważ policyjnych nie 

udało mu się odszukać na YT. Ojciec Dyrektor (który wrócił już ze Szwajcarii) zamiast śnieżnobiałego kitla założył stalowoniebieski 

uniform, w którym przypominał chińskiego hunwejbina z czasów rewolucji kulturalnej. Czuł się w tym nowym emploi nieswojo  

i żegnał się na wszelki wypadek pod każdym wizerunkiem Świętego Patrona dwa razy, a nie raz, jak do tej pory. Jego wniosek, by 

salę konferencyjną nazwać „Izbą tradycji, pamięci i rozwoju Policji Szczecineckiej” przeszedł przez aklamację. 
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  Nad jeziorem 

 

 Nadkomisarz Wirgiliusz Kret 

 w miejscu, poufne 

 Zgodnie z służbowym poleceniem zacząłem przygotowywać dla celów śledztwa B-S/2015/2 małą prowokację (finis iustificat 

media), w taki oto sposób, że w pierwszej kolejności zawróciłem w głowach żeńskiego personelu Centrum, przy czym przyznać 

muszę, że tylko tego młodszego. Starszy pozostał odporny i skierował wzrok w inną stronę, o czym Zwierzchnictwo Wydziału wie 

samo najlepiej. Kontakty ograniczały się do miejsca przestępstwa, tj. CRSM w Bornem Sulinowie i nie były intymne, co jak pokazuje 

casus agenta Tomka jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia męsko-damskiej operacji prowokacyjnej. Tak było do 

przedwczoraj, kiedy to w tylnej kieszeni moich służbowych spodni znalazłem kartkę o następującej treści: „Krzysztofie Kamilu. 

Patrzę na Ciebie i patrzę, Ty jednak wcale mnie nie dostrzegasz. A ja już tak dłużej nie mogę. Nie sypiam, straciłam apetyt, głowa 

mnie ciągle boli i serce. Gdy przechodzisz obok, w brzuchu mam motyle i robi mi się słabo. Wcześniej nikt tak na mnie nie działał.  

Ani pacjent, ani kolega w szkole, ani potem w pracy. Co to może być? Byłam u wróżki, tu w Ośrodku, i już wszystko rozumiem. 

Dlatego podjęłam decyzję  muszę się z Tobą zobaczyć. Porozmawiamy, przekonasz się, jaka ze mnie dobra dziewczyna i odtąd 

będziemy już razem. Przyjedź w nocy do naszego Ośrodka, spotkamy w… (lokalizację miejsca dla dobra śledztwa podaję w osobnej 

notatce). 

 Udałem się zatem porą nocną (około 2.00) do Bornego, przekupując wcześniej portiera DPS 1 (słownie: jedną, paragon  

w załączeniu przy rozliczeniu kosztów delegacji) paczką papierosów marki Kapitańskie. Portier otworzył mi bramę wjazdową, po 

czym wszedłem drzwiami wejściowymi na teren Centrum, wykorzystując kod, który kiedyś sprytnie odkrył Pan Nadkomisarz. 
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Wjechałem następnie cicho na poziom „1” i skierowałem kroki w kierunku stołówki. Tu jednak moja wrodzona orientacja 

przestrzenna zawiodła i znalazłem się przed drugą windą. O tej windzie list członka żeńskiego personelu milczał, nasze wcześniejsze 

rozpoznanie terenu także jej nie ujawniło, uznałem jednak, że skoro jest winda, trzeba z niej skorzystać. Pan Nadkomisarz 

postąpiłby na moim miejscu tak samo. Zjechałem na poziom „0” i wyszedłem z windy. Byłem teraz w części Ośrodka o zwyczajowej 

nazwie „Pod Patronem”, ale nie natknąłem się na nikogo, a już szczególnie na osobę, która mogła napisać do mnie list. 

Postanowiłem zatem wrócić na górę i kontynuować akcję (która stawała się wielce niebezpieczna), ale okazało się, że winda w górę 

nie jeździ. Ruszyłem więc w stronę drzwi, sprawdzając kolejno, ale wszystkie były zamknięte! Wszystkie. Na korytarz Ośrodka, do 

DPS, do ZOZ, zewnętrzne: frontowe, do „palarni” i na taras. Z początku dyskretnie, potem nieco głośniej zacząłem pukać i wołać 

pomocy, nikt jednak się nie pojawiał. Po godzinie położyłem się więc na stole do ping-ponga, który tu stoi, i po umieszczeniu pod 

głową służbowej marynarki (paragon za odprasowanie tejże przy rozliczeniu delegacji), udałem się na spoczynek. Rano obudziła 

mnie sprzątaczka z DPS, od której odebrałem przyrzeczenie dochowania tajemnicy, i wróciłem do Szczecinka. Teraz czekam na 

kolejny list i w czasie pobytu w Centrum stoję nieruchomo dłuższy czas, odsłaniając tylną kieszeń służbowych spodni. O dalszym 

przebiegu planowanej prowokacji będę informował na bieżąco.  

Aspirant Bauczko 

Post Scriptum. Ktoś zablokował jazdę windy w górę. Ten ktoś musi być zamieszany w zniknięcie Eweliny M. Ustalam, kto.  

Post Scriptum 2. Chatka, o której Pan Nadkomisarz wyraził wiadomą opinię, to przypuszczalnie miejsce przechowywania 

jakiejś kontrabandy, co stwierdziłem, indagując ww. sprzątaczkę na okoliczność. Ustalam, co i jak.  

 

 Komisarz siedział na ławeczce przed wejściem do Centrum i rozmyślał nad planem działania w kolejnym dniu śledztwa. 

Rozmyślałby zapewne bardziej efektywnie, gdyby twarz go tak nie piekła. To na pewno od tej sałatki, którą wczoraj dali mu tutaj na 
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drugie śniadanie. Musiała tam być papryka! A przecież im mówił. No trudno, może przeżyje. Od zniknięcia pensjonariuszki minęło już 

trochę czasu, a sprawa stała w martwym punkcie. Aspirant sprawdził domek na tyłach budynku Centrum. W obecności człowieka  

z DPS otwarto drzwi  chata była pusta. Absolutnie nie było w niej nic i najwyraźniej zdumiało to przedstawiciela Domu Pomocy 

Społecznej. „To magazyn. Gdzie są nasze rzeczy? Gdzie nasze zapasy? Musimy porozmawiać z Zygfrydem. On za to odpowiada”. 

Najwyraźniej magazyn niedawno opróżniono. Na podłodze policjanci zauważyli świeże ślady  ktoś ciągnął po niej skrzynie i inne 

przedmioty. Przeczucie podpowiadało komisarzowi, że musi być jakiś związek między ogłuszeniem pielęgniarki, zapachem 

wodorostów, zaginięciem pensjonariuszki i tym pustym pomieszczeniem. Te listy. Dlaczego warzywa nie rosną? Upał, susza, może… 

zła ziemia? Albo skażenie gleby? Radioaktywność, chemia. To jakiś sygnał? Za bardzo skoncentrowali się na ludziach z Ośrodka, za 

mało szperają po okolicy. Marian, który tu przyjeżdża co weekend, mówił coś o podejrzanych typach przesiadujących wieczorami  

u „Saszki”…  

 Dzień dobry, panie komisarzu. – Głos Wandy, która właśnie zatrzymała samochód na parkingu pod drzewami, wyrwał go 

z zamyślenia.  Nie ma pan czasem uczulenia? Chodźmy, zrobię panu zastrzyk. Znakomicie robię zastrzyki. Nic pan nie poczuje.  

W prawy czy w lewy? 

 Niech pani da spokój, nic mi nie będzie.  Jak wyniki badań? 

 To może chociaż wapno? Okazało się na szczęście, że uniknęłam wstrząsu mózgu, szyja też cała, ale lekarz kazał mi przez 

kilka dni odpoczywać w domu.  

 Co więc tu pani robi? 

 Pomyślałam, że może się do czegoś przydam. 

Komisarz zawahał się, ale po chwili jego twarz rozjaśnił szeroki uśmiech.  

 Czy pani wie, jak daleko jest stąd do przystani nad jeziorem? 
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 Oczywiście, to całkiem blisko.  Pokiwała głową Wanda.  Dlaczego pan pyta? 

 Może się tam czegoś dowiemy. Chce pani pomóc w śledztwie, czy nie?  Komisarz zmarszczył groźnie brwi. 

 Oczywiście. Jedziemy czy idziemy? Na pewno nie chce pan zastrzyku? Znakomicie robię zastrzyki. Jednak dam panu to 

wapno, proszę chwilkę zaczekać. 

 Minęli hotel „Marina” i zeszli nad jezioro. Na przystani przywitał Wandę i Kreta trzepot skrzydeł rybitw i ich głośne 

nawoływania. Wanda nie pamiętała, kiedy ostatni raz tu była. Patrzyła teraz na ludzi pływających na rowerach wodnych i opalających 

się na ręcznikach i kocach. Nikt się jednak nie kąpał.  

 Komisarz, który trochę się zasapał, choć mocno starał się, by Wanda niczego nie zauważyła, wytarł szyję wielką chustką do 

nosa. 

 No to jesteśmy na miejscu – powiedział dziarsko.  Zobaczymy, jakie ponure tajemnice kryje przed nami to sielankowe 

miejsce. 

 Wanda rozejrzała się: 

 Nie mówi pan chyba poważnie? 

 To się jeszcze okaże. Tam kręci się facet od rowerów wodnych i kajaków.   Wskazał w stronę drewnianego pomostu.  

Może widział coś podejrzanego? 

 Ruszyli w stronę nabrzeża.  

 Chcą państwo wypożyczyć rower?  

 Może innym razem.  Komisarz zerknął na Wandę. Wyciągnął legitymację: – Policja. Prowadzę śledztwo w sprawie 

zniknięcia jednej z pensjonariuszek Centrum SM. Słyszał pan o tym? 

 Całe Borne słyszało – mruknął człowiek od rowerów.  A co ja mam do tego? 
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 Kret popatrzył na niego i poruszał wąsem. Tak zawsze robił, gdy w coś wątpił.  

 Może zauważyliście coś podejrzanego?  Wyciągnął paczkę cameli.  Zapalimy? 

 Właściciel wypożyczalni patrzył na nich spode łba, ale sięgnął po papierosa. 

 W tej dziurze nigdy nic się nie dzieje.  Ziewnął i podał ogień komisarzowi.  Pałeczki okrężnicy w jeziorze to nasz hit 

sezonu. 

 Zastanówcie się obywatelu, to ważne. – Nie ustępował policjant.  Może w ostatnich dniach ktoś się tutaj kręcił? Kto nie 

wyglądał na wczasowicza albo amatora sportów wodnych. 

 Mężczyzna podrapał się po głowie. 

 Są tacy, mają obozowisko tam na cyplu  Pokazał ręką na prawo  ale mnie nic do tego. W zeszłym roku też byli. Ale jest 

jeszcze coś...  Zaciągnął się dymem z papierosa.  Między nami, bo znowu będę pośmiewiskiem jak w zeszłym roku. 

 Bez obaw. Zostanie w aktach śledztwa. – Naciskał policjant. – Każda poszlaka jest na wagę złota.  Ściszył głos.  To 

bardzo tajemnicza sprawa. Możecie pomóc policji. 

 I co będę z tego miał? Tylko kłopoty. No dobra… W zeszłym roku zobaczyliśmy, ja i Józek, mój pomocnik, coś dziwacznego 

na jeziorze... Inni, którzy tu łowią ryby i nurkują, też widzieli. 

 Niech to pan dokładnie opisze – wtrąciła Wanda, a komisarz popatrzył na nią z uznaniem. 

 Jakby delfin albo orka  tłumaczył mężczyzna. 

 Skąd orka w jeziorze?  Wanda pokręciła głową z niedowierzaniem. – To niemożliwe. Prasa coś pisała o szczupaku. 

Czytałam w gazecie… 

 Tak samo mówili specjaliści, którzy przyjechali ze Szczecina. Że może szczupak gigant, ale kiedy nic nie znaleźli, 

powiedzieli, że może za dużo piję i zabrali się. Przyjechali też faceci z CBŚ, no wie pan  „niezidentyfikowane obiekty” zawsze 
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interesują tych panów. Ale że na złość nic się nie pojawiło przez kilka dni  zwinęli sprzęt i odjechali. Potem pół miasteczka śmiało się 

ze mnie, że mam zwidy, żem pijak i opowiadam bzdury. Inni jakby zapomnieli, że też to widzieli i wyparli się wszystkiego. No to już się 

nie odzywam, choć w tym roku też  c o ś  tu jest. Ja tam na wszelki wypadek daleko nie wypływam. A ja, proszę szanownego pana 

komisarza, wódki nie piję, od kiedy moja Marusia zagroziła, że ode mnie odejdzie. 

  Kret pokiwał głową. 

 Bardzo nam pomogliście, obywatelu. Jeśli sobie coś przypomnicie   stacjonujemy w Centrum. Tu jest moja wizytówka.  

A teraz chcielibyśmy wynająć łódkę. 

  Przeszli na pomost. Wanda przyglądała się, jak komisarz wchodzi do niewielkiej łodzi i ustawia wiosła. Kret podał jej rękę  

i pomógł usiąść na ławeczce. 

 Ale nie pływamy dla przyjemności? – zapytała Wanda. 

 Nie. – Uśmiechnął się policjant.  Nie tym razem przynajmniej. Rozejrzymy się trochę. Może kiedyś, gdy już skończymy 

śledztwo? 

 Może kiedyś  zgodziła się.  Ten zapach. – Wciągnęła w płuca powietrze. – Woda, wodorosty kojarzą mi się z tą nocą, 

kiedy zaginęła Ewelina. Myśli pan...  urwała – …myśli pan, że ona jeszcze żyje? 

 Nie znaleźliśmy ciała, więc trzeba mieć nadzieję. 

Płynęli wzdłuż brzegu, po prawej stronie mieli jezioro, po lewej gęsty las. Gałęzie niektórych drzew prawie dotykały tafli 

wody. 

 Została porwana – odezwał się po chwili Kret.  Gdyby to byli mordercy...  zawiesił głos  …może też już by pani nie 

żyła. A tylko panią ogłuszyli. 

 Wanda milczała jakiś czas. W końcu odezwała się: 
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 A ten człowiek na przystani? Nie uwierzył mu pan chyba? W te orki albo UFO... 

 Sądzę, że on nie kłamie – odrzekł komisarz. – Wierzy w to, co mówi. Z pewnością widział coś na jeziorze… 

 Nagle Wanda przyłożyła dłoń do ust, żeby nie krzyknąć. Wskazała ręką. Środkiem jeziora, jakieś sto metrów od dziobu ich 

łódki, sunął osobliwy obiekt. Ciemny i długi na około cztery metry poruszał się wolno i zupełnie bezgłośnie. Ledwo wystawał ponad 

lustro wody. Najwyraźniej zamierzał okrążyć cypel. Komisarz gestem nakazał ciszę, płynęli teraz za tym tajemniczym  c z y m ś.  

 Co pan robi?  szepnęła Wanda. 

 Nie wierzę w ryby mutanty ani w UFO – powiedział półgłosem komisarz.  

 Ale co to jest? 

 Właśnie próbujemy się przekonać. Zauważyła pani, że to coś pływa po  wodzie, a nie w wodzie? 

 Pogodne do tej pory niebo zasnuły gęste chmury, pociemniało. Zerwał się wiatr, który poruszał powierzchnią wody i wprawiał 

łódkę w silne kołysanie. 

 Pani Wando, jesteśmy o krok od rozwiązania zagadki  oświadczył uroczyście komisarz, który starał się tak wiosłować, by 

robić jak najmniej hałasu.  

Trzymając się linii brzegowej prawie dotykali burtą gałęzi drzew i wciąż w bezpiecznej  jak sądził Kret  odległości, płynęli za 

tajemniczym obiektem. Który po kilku minutach najwyraźniej dotarł do celu, zawijając do małej przystani. Okazał się sporej wielkości 

łodzią, na którą naciągnięto siatkę maskującą. Spod siatki wynurzył się człowiek, zszedł na pomost i za chwilę zniknął. Zarośla 

poruszyły się. Wyglądało, że na brzegu jest więcej osób. 

 Co tu się dzieje?  zapytała Wanda zdumiona. 

 Nie mam pojęcia  odparł komisarz, sięgając po komórkę. – Ale na pewno będziemy potrzebowali wsparcia. Przede 

wszystkim ściągnę tu Bauczkę. Może w końcu do czegoś się przyda. A my na razie ukryjemy się w sitowiu… Nie odpowiada, gdzież go 
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poniosło? Dzwonię do Wydziału. 

 

 Mijał kolejny dzień  Marta straciła już rachubę  szósty, może siódmy  od czasu, gdy trafiła w to wredne miejsce. Jakaś 

stara szopa, chyba nad jeziorem Pile. Tamtego wieczoru ocknęła się szybko, ledwo samochód porywaczy ruszył. Wieźli ją niezbyt 

długo, chyba ze dwadzieścia minut, więc musi być blisko Ośrodka. Pamięta ostry zakręt w prawo, kawałek asfaltem, potem lekko  

w dół, w końcu wertepy. Codziennie po kilkanaście razy robiła analizę. Co z niej wynikało? Niewiele, do kurwy nędzy, niewiele. Oby 

tylko w Centrum nikomu nic się nie stało. Na dyżurze była Wanda, ma kobita rozum w głowie. Ale to są bandziory. Nec Hercules 

contra plures, jak mówił tata, a tata to był wywiadowca frontowiec. Było jej głupio. Narażała tych ludzi i, jak widać, niepotrzebnie.  

Przez szpary między deskami dochodziło słabe światło, a gdy Marta przysuwała oko do ściany, widziała porośnięty drzewami 

brzeg i wąską linię wody. Za dnia zielonkawą, w nocy czarnosrebrzystą. Czasem dochodziły ją głosy wędkarzy i kajakarzy. 

Krzyknęłaby, gdyby mogła. Ale nie mogła, bo usta miała zakneblowane, a ręce skrępowane z tyłu, które jej anioł, a raczej diabeł 

stróż rozwiązywał tylko w czasie posiłków. Posiłków… Spała na pryczy, na którą narzucono dwa zatęchłe koce. W kącie na kulawym 

zydlu stał kubek na wodę i cynowy talerz (gdzie, u licha, taki wytrzasnęli?), do którego dwa razy dziennie  rano i wieczorem  

brodaty ponurak wrzucał coś, co mogło przypominać jedzenie, jeśli miało się wyobraźnię. W Ośrodku było chyba jednak lepsze. Dwa 

razy Marta słyszała rozmowy ludzi, którzy ją więzili. Mówiono po polsku (czasem słyszała miejscowy akcent), jeszcze po rosyjsku, ale 

raz ktoś odezwał się w chrapliwym, gardłowym języku, którego nie znała i chyba znać nie chciała. Wciąż rozmyślała, jak ona, 

doświadczony oficer wywiadu, dała się tak podejść. Najpierw zabrali jej telefon, grożąc, że w razie próby nawiązania kontaktu z kimś 

z zewnątrz, zrobią „dużą krzywdę” komuś z Ośrodka („Słuchaj uważnie, mamy cię pod obserwacją, zdziro”), a w końcu uprowadzili  

z Centrum. Pamięta ten ostatni moment dobrze. Dzwonek do Wandzi po tabletkę, chrobotanie za oknem, jakiś trzask, wilgotna 
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szmata na twarzy i… kaniec filma. Mają kogoś w Ośrodku. Ktoś z pracowników ją inwigilował. Na pewno ta opiekunka. Podsłuchała 

jej telefoniczną rozmowę ze Stachem.  Nie może być inaczej. A to sucz.  

 A teraz jest dużo czasu na analizowanie błędnych decyzji, które podjęła i ona, i Stach, i inni ludzie z Wywiadu. Co to da?  

Nic, ale przynajmniej nie wpatruje się bezmyślnie godzinami w sęki w deskach, z których zbito tę cholerną budę. Niebawem będzie 

rok, jak dostali w Wywiadzie meldunek o odnalezieniu w lasach koło Bornego Sulinowa pojemników z substancjami chemicznymi. 

Podobno ktoś robił rozpoznanie, czy można  t o  sprzedać. Wywieźć z Bornego i dobrze spieniężyć. „Substancje” mogły oznaczać 

broń chemiczną. Rzecz w tym, że co dwa-trzy lata puszczano taką pogłoskę; a to znaleziono zapalniki do bomby „A”, a to worek 

białego proszku miał być skażony wąglikiem, a to… Stach, jej szef, był już nieprzemakalny na te rewelacje. Ale tym razem było 

inaczej. Musiało być inaczej, bo w podwarszawskim środowisku zrobił się ruch; ktoś z Pomorza usilnie szukał kontaktu, puszczając 

dyskretną informację o „poradzieckiej chemii z Bornego Sulinowa”.  No i znaleziono ciało tego łazika… To on był kozą, która znalazła 

skarb. Miał chłop pecha.  

 To Stach, który w końcu dał się przekonać, że zagrożenie jest realne, wymyślił Ewelinę, chorą na SM, która zimą w czasie 

pobytu w Centrum ma złapać kontakt z „Chemikami”, proponując im szybki, pewny i tani przerzut przez zieloną granicę,  

a potem latem mieć wszystko pod kontrolą i kierować akcją. Szkoda, że nie wtajemniczył dyrektora Centrum ani lokalnej policji.  

„Im mniej osób wie, tym jesteś bezpieczniejsza”. Fuck. Skutek jest taki, że gdy kontakt ze Stachem się urwał (oby tylko nie stało się 

to najgorsze), Marta-Ewelina została sama. System zawiódł na całej linii. Ale narażać Bogu ducha winnych ludzi w Ośrodku – nie, to 

nie wchodziło w grę. Wymyśliła w ostatniej chwili te głupie listy, ale jak widać – nic to nie dało. Nikt nie wie, gdzie jest Ewelina, kim 

jest Ewelina i o co tu chodzi. Zanim lokalsi mozolnie poukładają sobie wszystkie klocki w głowach, ona, podporucznik Marta Hari vel 

Ewelina M., będzie już karmić ryby na dnie jeziora, a osiem pojemników ze starym ale jarym XDT45, wykopanych z machlińskiego 

dołu, trafi gdzieś na Zachód lub  jeden czort  na Wschód. Teraz właśnie przerzucają je do magazynu DPS (na pewno wplątany w to 
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jest ten Zygfryd), a gdy zacznie się zlot miłośników militariów, w nierzucających się w oczy wojskowych ciężarówkach pchną ładunek 

do granicy.  

 Do uszu Marty dobiegł szelest… Trzasnęły gałęzie. Lis, dzik? Coś większego. Daniel? Spojrzała przez szparę. Jakiś człowiek, 

pochylając się, szedł ostrożnie od drzewa do drzewa. W lewej ręce niósł przedmiot, który wyglądał jak długi kij, na głowie miał coś 

cudacznego. W pewnej chwili mężczyzna zniknął jej z oczu. Gorączkowo zastanawiała się, jak zwrócić jego uwagę. Skrępowana  

i zakneblowana niewiele mogła zrobić. „Myśl, myśl, dziewczyno. Tak, to będzie dobre. Brodacza chyba nie ma w pobliżu”. Nogami 

zaczęła rytmicznie uderzać w ścianę. Trzy szybkie, trzy wolne, trzy szybkie. I jeszcze raz. Trzy szybkie, trzy wolne, trzy szybkie. SOS. 

„Jeżeli był harcerzem  zrozumie”.  

  

 Szopa. Nikogo nie widać. Tym bardziej bądź czujny, Krzysztofie Kamilu. „Punkt 13a. Jeśli przestępcy nie widać, nie znaczy to, 

że go tam nie ma. Jest, ale dobrze się ukrył”. Wtem do uszu policjanta dobiegło ciche stukanie. Aspirant zatrzymał się i zaczął 

nasłuchiwać. Dzięcioł? Trzy szybkie, trzy wolne, trzy szybkie. I znowu. Mayday? Dzięcioł stuka sygnałem Morse’a. Dobre! Bauczko 

miał kiedyś oswojoną kawkę. Dużo umiała, ale tego nie. Widział kiedyś w Animal Planet zięby Darwina. O, taką ziębę można by tego 

nauczyć… Poskrobał się po głowie. Komisarz miał rację, coś niezbadanego kryje się w tym Bornem. Ostrożnie zbliżył się do szopy. 

Obszedł dookoła. Drzwi zabezpieczone sztabą i solidną kłódką. Okna nie ma. Nadstawił ucha. Z wnętrza dochodziły głuche, 

stłumione odgłosy. Więc to tutaj ukrył się dzięcioł. Sprytne. Zajrzał do środka przez szparę między deskami. Ciemno. Nic nie widać. 

Jak dostać się do środka? Naparł ramieniem na drzwi, ale te ani drgnęły. Zaczął z całych sił szarpać metalową sztabę. Znowu nic. 

Scyzoryk! Krzysztofie Kamilu, scyzoryk! Poręczny, wielozadaniowy, kupiony na targowisku miejskim. Nie szwajcar, ale solidny.  

I w rozsądnej cenie. Nareszcie będzie mógł poznać jego zalety. Wyciągnął nóż z kieszeni i szybko przejrzał ostrza. Wybrał niezbyt 
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długie, kształtem przypominające wytrych, i wsunął w otwór kłódki. Trochę manipulacji. Jest. Sapnął zadowolony. Odstawił karabin, 

ostrożnie uchylił drzwi i zajrzał do środka.  

Na pryczy pod ścianą leżała skrępowana młoda kobieta. Dwa wielkie susy wystarczyły i Bauczko znalazł się tuż przy niej. 

„Kobieta. Nie tego się spodziewałem”.   

 Kim pani jest? – zapytał. Obejrzał się za siebie i ściszył głos.  Co pani tu robi? I czemu udaje pani dzięcioła? 

Cisza. „Wyciągnę to z niej”, postanowił twardo aspirant. No tak, najpierw może knebel. Ostrożnie wyjął szmatę z ust 

dziewczyny. „Ma ponętne usta. Ale nie to jest teraz najważniejsze”. Ostrzem numer trzy rozciął więzy.  

 A więc kim pani jest? – Postanowił nie odpuszczać. 

 Jestem Ewelina M. i zostałam porwana. 

„Ewelina! To lepsze niż pukający dzięcioł. Ewelina. Znalazła się. Nie, to ja ją znalazłem. Ja!”  Myśli kłębiły się w głowie 

aspiranta Bauczki. „Co dalej? Pochwała, premia, odznaczenie, awans…”. Wizja świetlanej przyszłości zawładnęła wyobraźnią 

młodego policjanta. Do rzeczywistości szybko przywołało go pytanie: 

 A pan? Kim pan jest, u diabła?  

 O, przepraszam, nie przedstawiłem się. Aspirant K.K. Bauczko, Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku, teraz po 

cywilnemu („Punkt 21. Zawsze bądź uprzejmy, nawet w sytuacjach niebezpiecznych nie zapominaj o savoir vivre”). Szukamy pani już 

długo. Co się z panią działo?  zapytał surowo. 

 Nie czas teraz na wyjaśnienia. Proszę skontaktować mnie ze swoim przełożonym.  

 Nie mogę, choćbym chciał. Komisarz Kret udał się na wizję lokalną i słuch po nim zaginął. Wiem tylko, że jest gdzieś nad 

tym jeziorem. Ostatnio widziano go w łódce z niejaką Wandą P., pielęgniarką z Centrum. Zna ją pani na pewno. Właśnie go 

szukałem, gdy natknąłem się na panią. Ale przecież damy sobie doskonale radę bez komisarza. J  a  tu jestem. 
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 Nic pan nie rozumie. No trudno, muszę się zdekonspirować. Nie jestem Eweliną, nazywam się Marta Hari i jestem 

oficerem wywiadu. Podporucznikiem. Prowadziłam tu ściśle tajną operację, która omal nie spaliła na panewce. Hm, jeszcze nie 

wiadomo, jak to się wszystko skończy. Dobrze, że pan mnie uwolnił. Musimy ich powstrzymać. – Marta-Ewelina przyglądała się 

aspirantowi. „Głupi, czy tylko na takiego wygląda? Co on ma na głowie? Ale kawał chłopa z niego jest…”. 

 Kogo? Kogo powstrzymać? – Bauczko wyprężył się i zasalutował. „Kurczę, mogłem ubrać mundur, w mundurze 

wyglądam bardzo korzystnie. Ta mała jest… niczego sobie”. 

 Bandziorów, którzy kombinują z bronią chemiczną, znalezioną niedaleko Bornego. „Boże, czemuś mi przysłał kogoś 

takiego!”. – Marta, której Bauczko właśnie rozwiązał ręce, masowała nadgarstki. 

Aspirant wyraźnie się ucieszył: 

 Co pani mówi? Ilu ich jest? Może sami damy radę? 

 Wykluczone. To duża, dobrze zorganizowana i bardzo niebezpieczna grupa. Powiązana z… Za dużo nie mogę powiedzieć. 

Bazę mają nad Jeziorem Pile, na cyplu Głowa Orła. Wygląda to jak obozowisko amatorów żeglowania. A my, gdzie my teraz 

jesteśmy? Też nad jeziorem? Kilometr od „Domu Oficera”? Za tymi barakami? Tak myślałam! Musimy ściągnąć posiłki  

z województwa. Ma pan jakieś środki łączności?  

 Mam komórkę. To stara nokia. Ma bardzo dobrą baterię, dlatego ją trzymam, choć czasem zacina się klawisz „1”  

i przygasa wyświetlacz. Od paru dni można z niej tylko dzwonić, bo nie łączy rozmów przychodzących. 

 A radiotelefon? Nie? Trudno. Proszę mi ją dać. 

Zasięg słaby, ale był. Marta wybrała numer alarmowy. „Jakie szczęście, że w numerze nie ma cyfry 1”. 

 Tu podporucznik Marta Hari z oddziału warszawskiego. Hasło? Już podaję… Co? Przez ‘v”, nie przez ‘w’. Małe „v”. „v” jak 

volvo. Albo jak volkswagen. Nie, nie mam awarii samochodu. Niechże pan już da spokój. Potrzebuję wsparcia brygady 
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antyterrorystycznej. Zatrzymanie grupy przestępczej, przemycającej broń chemiczną. Borne Sulinowo. Natychmiast. Była wtopa. 

Wpadka. Nie chrzańcie mi tu, że nic nie wiecie. Sprawdźcie w centrali pod kryptonimem „Ewelinka”. Koordynator Stanisław… 

Czekamy przy tak zwanym „cmentarzu z pepeszą” przy wjeździe do Bornego. Pospieszcie się.  

Wyszli przed szopę, na wszelki wypadek rozglądając się na wszystkie strony. Marta spostrzegła broń opartą o framugę drzwi. 

 A to co? 

 To jest mój kbks, wziąłem go na wszelki wypadek. Ma bardzo mały rozrzut. O, tu się ładuje, tu odwodzi kurek. W kieszeni 

mam zapas nabojów. Tym kbks-em ustrzeliłem jenota, z którego kuśnierz zrobił mi myśliwską czapkę. Chyba ją jednak zdejmę. 

Gorąco. Pani… Marto, czy nie mógłbym wrócić po dwie piękne kanie, które znalazłem tam pod brzozami? Byłyby doskonałe  

z patelni. Nie? Tak myślałem. 

 

Aspirant i Marta rzucili się biegiem w kierunku umówionego miejsca. Bauczko biegł długim, równym krokiem, nie zapominając 

o koordynacji ruchowej i oddechu. Na szczęście ubrał dziś buty do biegania. Jakby przeczuł… Kłopotał się o pozostawioną  

w szopie broń („To absolutnie wbrew regulaminowi”), martwił się także, czy dziewczyna wytrzyma tempo. Ona jednak wcale nie 

zostawała z tyłu, nawet w pewnym momencie wyprzedziła aspiranta. „Chyba nie jest tak chora, jak mówili. Albo ci chorzy lubią 

szybko biegać”. Po dobrym kwadransie przedzierania się przez las byli na miejscu. Ukryli się w krzakach naprzeciw bramy 

cmentarza. Policjant sprawdził puls („Jest dobrze!”) i ukradkiem obserwował profil Marty. Co za dziewczyna! Piękna, bystra,  

a widać, że także silna i wytrzymała. Ledwo co uwolnił ją z rąk bandytów, a ona już wraca do obowiązków. I nic a nic się nie boi.  

A jak rozmawiała z tymi z wojewódzkiej. Potrafi rozkazywać. Gdyby tak chciała wziąć go pod swoją komendę. Nie tylko służbowo. 

Prywatnie też. Ale wokół niej pewnie kręci się chmara supermanów, oficerów wywiadu, CBŚ, CBA, BOR. Można tylko pomarzyć.  

Co za życie… 
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Marta tymczasem uważnie patrzyła na drogę i w powietrze. Nic się nie działo. Zaczynała już tracić cierpliwość. Gdzie oni są, do 

pioruna. Jeszcze tego brakowało, żeby porywacze odkryli jej ucieczkę. Co prawda do wieczora nikt nie powinien się pojawić  

w szopie, ale kto wie. Zawsze coś może pójść nie tak, i potem tylko problemy. Lepiej wziąć ich z zaskoczenia. No szybciej, szybciej, 

zanim się zorientują. 

  

Jakby przywołane jej myślami pojawiły się nad drogą dwa helikoptery. Schodziły do lądowania z głośnym warkotem. Trawa 

kładła się od podmuchu wywołanego śmigłami wirników. W powietrzu fruwały tumany pyłu, przez które ledwo było widać 

wyskakujące ze śmigłowców postacie. Marta wzrokiem odszukała dowódcę oddziału szturmowego. Podbiegła do niego schylona  

i szybko, ale dokładnie zreferowała sytuację. Zaprawionemu w akcjach bojowych kapitanowi Wronie nie trzeba było długo 

tłumaczyć, o co chodzi. W mig wydał odpowiednie rozkazy. Rozproszony do tej pory oddział sprawnie uformował szyk czwórkowy  

i równym krokiem ruszył w stronę miasta. Wyglądali zupełnie jak uczestnicy zlotu, który co roku mniej więcej o tej porze odbywa się  

w Bornem. A że przyjechali trochę wcześniej? Co za problem? Skoro mają czas na zabawę, to niech się bawią do woli. Przechodnie 

przystawali na widok wojskowych i z zachwytem bili brawo. Zadowolony z takiego kamuflażu kapitan zaintonował: „Szumi dokoła 

las, czy to jawa, czy sen…”. Odział podjął śpiew i tak maszerowali aż do końca ulicy Lipowej, gdzie błyskawicznie rozpierzchli się  

i ukryli, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu. Na znak kapitana zaczęli skokami przemieszczać się na półwysep Głowa 

Orła.  

Obozowisko, a raczej baza, było w zasięgu wzroku. Na pozór wszystko wyglądało normalnie, ale wprawne oko kapitana 

dostrzegło niewidoczne dla laika szczegóły. Ten u wylotu ścieżki uważnie się rozgląda. Trzyma wartę. Pod kurtką ma spluwę, która 

go uwiera. Kilku osiłków kręci się niby bez celu, ale zawsze, gdy mijają tego mocno opalonego, odruchowo się prostują. To musi być 
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dowódca. Przy pomoście zacumowana duża, przykryta siatką maskującą łódź. Żeby tylko nie chcieli nią odpłynąć, trudno byłoby 

gonić ich wpław. Ciekawe, ile mają broni i jaką. Nie ma jak tego sprawdzić i szkoda czasu na dywagacje. Trzeba zaczynać.  

Kapitan przyłożył dłonie do ust i zakrakał głośno. Na ten sygnał w sam środek obozowiska poleciały granaty hukowe. Zaraz za 

nimi wylądowały pojemniki z gazem. Zaskoczeni bandyci, załzawieni i ogłuszeni, nie zdążyli nawet pomyśleć o obronie, a już leżeli na 

ziemi z rękami skutymi na plecach.  

Aspirant Bauczko, który do tej pory trzymał się nieco z tyłu, usiłując chronić Ewelinę, czy może Martę (gubił się już trochę), 

zbliżył się teraz do obozowiska. Co za sprawność działania, co za wyszkolenie. Gdyby tak kiedyś służyć w takiej jednostce – rozmarzył 

się. Oczy szczypały go, nie miał przecież maski, w jakie wyposażeni byli szturmowcy. Na szczęście wiatr szybko unosił resztki gazu 

łzawiącego w kierunku jeziora. Policjant dostrzegł jakiś ruch w przybrzeżnych szuwarach. Po chwili wyłonił się z nich komisarz Kret, 

podtrzymując pobladłą Wandę. Oboje wyglądali na nieco oszołomionych. Po twarzach spływały im obfite łzy. 

 Szefie, co pan tu robi? I czemu pan płacze? – Zdumiał się aspirant.  Nie trzeba, już dobrze. 

 A pan? My, to znaczy ja i pani Wanda, śledziliśmy niezidentyfikowany obiekt pływający, który ma coś wspólnego ze 

sprawą Eweliny. Właśnie czekaliśmy na posiłki z Powiatu, gdy ktoś narobił rabanu i zepsuł naszą akcję. A co  p a n  tu robi? I kim są ci 

ludzie w maskach?  

Kret przyjrzał się uważnie dziewczynie, która siedziała na pieńku i paliła papierosa.  

  Czy tamta dama to nie jest czasem… nasza Ewelina?! Na zdjęciu prezentowała się lepiej. – Komisarz zarzucał aspiranta 

lawiną wyjaśnień i pytań. 

 Kapitan Wrona z wywiadu wojskowego. – Dowódca grupy szturmowej wyrósł jak spod ziemi.  Ci z powiatowej niech 

szybko przyjeżdżają. Będą mogli posprzątać. A nasza podporucznik sama się panu przedstawi. – Uśmiechnął się szeroko:  O, pani 
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Wanda! No, no. Miał pan dobre wsparcie. Ile to już lat? 25? 30. No, no. Wanda pracowała kiedyś w naszych służbach. I miała 

świetne wyniki. I co to było? Mężczyzna? Ech, kobiety, kobiety. 



Centrum. Kobieta… 
 

 

 
39 

 

Rybka 

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego Policji w Szczecinku nadkomisarz Wirgiliusz Kret siedział przy swoim biurku i skubał ciasto ze 

śliwkami, które na „pożegnanie” dała mu Wanda. Na pożegnanie. „Był pan bardzo dzielny, komisarzu. Coś jednak udało nam się 

razem rozwikłać”. Odsunął talerzyk i zapalił camela. Niby na komendzie nie wolno palić, ale jak tu nie zapalić, gdy widzi się coś 

takiego… Spojrzał na powód swojego wzburzenia: z pierwszej strony Kuriera, wielkimi literami, krzyczał do niego tytuł: „Udana akcja 

wywiadu”. Pod nim lid: „Stołeczna jednostka wywiadu udaremniła przemyt niebezpiecznych chemikaliów z terenu Bornego 

Sulinowa. Zatrzymano osoby powiązane z polskimi i zagranicznymi grupami przestępczymi”. I tak dalej, ple, ple. Ani słowa  

o policji szczecineckiej, ani o jego, Kreta, aktywnej współpracy. A był o krok od ujęcia terrorystów. Już miał ich na widelcu. 

Rozpracował to bez pomocy ważniaków z Warszawy. Wanda świadkiem. I Bauczko. Wzdrygnął się. Były aspirant rozpoczął właśnie 

szkolenie w brygadach antyterrorystycznych. W stolicy! – jak entuzjastycznie donosił w przesłanym esemesie. „Rano po seksie 

biegamy z Martą nad Wisłą, już się do niej wprowadziłem”. „Po sąsiedzku mieszka pułkownik Stach. Wydobrzał i jest już  

w domu. Stop, to tajemnica służbowa”  informowały kolejne wiadomości. W ostatniej wysłanej tego dnia były podkomendny 

informował uprzejmie: „Pan Komisarz może już do mnie dzwonić, bo mam nową komórkę”. Kret zgasił papierosa. Pora wrócić na 

Mysią Wyspę, do Justynki, papierów i do złotej rybki. 

A właśnie! Rybka! Wciąż nie ma imienia. Karaś falował w akwarium, rozsiewając wokół złote błyski, niczym iskierki… Niczym 

tamte iskierki. „Będziesz Wanda. Rybka zwana Wandą”. Obrażony karaś wykonał podwójne salto z jedną śrubą w pozycji łamanej. 

„Ach, ty jesteś rybek, nie rybka!”. I co tu z tobą zrobić?  
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Posłowie 

 

Pomysł, by dla pensjonariuszy turnusu CR SM w Bornem Sulinowie zorganizować warsztaty literackie, przyszedł nam do głowy 

parę lat temu. Od pomysłu do realizacji czasem długa droga. Koniec końców udało się. Przygotowany został program „Warsztatów 

Literackich Born(e) to Write 2015” i na Facebooku, na miesiąc przed rozpoczęciem turnusu lipcowo-sierpniowego, pojawiły się notki 

o literaturze, o pisaniu, i zaproszenie do prób literackich. Prawdziwe warsztaty rozpoczęły się już w Centrum. Kilku spotkaniom 

towarzyszyło układanie wierszy i wierszyków oraz zbiorowe pisanie opowiadania kryminalnego. W tej książeczce prezentujemy 

opowiadanie, w drugiej zebrano plon twórczości poetyckiej.  Parę osób przygotowało krótkie rozprawki o literaturze. Zwieńczeniem 

Warsztatów był Grand Slam, wspólne czytanie opowiadania i wierszy. 

 Opowiadanie pisało dziewięć osób, po parę stron, kolejno, niektórzy siadali do pisania kilka razy. Osoba, która aktualnie 

„trzymała pióro”, mogła decydować o kierunku rozwoju akcji, wpływać na wygląd, charakter bohaterów itd. W momentach 

przełomowych zwoływano naradę i demokratycznie podejmowano decyzje. Jakoś przecież udało nam się rozwiązać  niełatwą  

zagadkę porwania. Rezultat niech ocenią czytelnicy. Warsztaty miały różne cele, chcieliśmy m.in. przekonać uczestników, że pisanie 

prozy nie jest sztuką czarnoksięską, że wymaga pomysłu, ale też przygotowania, konsekwencji. Ale było coś jeszcze  choroba nie 

musi oznaczać zniszczenia wyobraźni i pogrzebania radości życia. Warsztat pisarza można opanować, reszta w rękach Talentu.  

I heimarmene. 

 

                 Ryszard Lenc      Mariusz Kowalewski 

                                Prowadzący Warsztaty                              Dyrektor CRSM 
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Notki o autorach 

 

Bożena Cebulska 

Mieszka w Gaju pod Krakowem. 

Emerytowana nauczycielka języka angielskiego. Pasja: zdrowe odżywianie. 

SM od 8 lat. 

 

Jacek Kącki 

41 lat, mieszka w Bogatyni. 

Z wykształcenia informatyk.  

Przez 19 lat pracował w wydziale automatyki Elektrowni Turów. 

Interesuje się Informatyką i nowymi technologiami, także muzyką i literaturą.  

Diagnoza SM 13 lat temu. 

 

Lidia Kawalec 

Mieszka w Sulejówku koło Warszawy. 

Pracowała jako nauczycielka klas młodszych, obecnie w bibliotece tej samej szkoły. Bardzo lubi czytać.  

SM od 12 lat. 
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Mariusz Keklak 

49 lat. Sulęcin (Lubuskie). 

„Typ maniakalno-depresyjny”. Pracownik cywilny Wojska Polskiego, 45 WOG Wędrzyn.  

Obecnie nie pracuje. 

 

Agnieszka Kremky 

Pochodzi z Warszawy, jest dzieckiem stanu wojennego.  

Skończyła polonistykę na UW, studiowała też nauczanie języka angielskiego i zarządzanie. Obecnie nie pracuje. 

Pasja: pies shih tzu. 

SM od 12 lat. 

 

Katarzyna Kosińska-Chyc 

Mieszka w Lublinie. Urodziła się w dniu, kiedy przyszedł na świat Leonardo da Vinci, 

w roku, w którym Neil Armstrong postawił pierwsze kroki na Księżycu. 

Pracowała jako informatyk, teraz jest pracownikiem biurowym. 

Pasja: robienie zdjęć portretowych i obróbka graficzna. 

SM od 12 lat. 
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Ryszard Lenc, prowadzący Warsztaty 

59 lat, mieszka w Katowicach. 

Prozaik, autor opowiadań. Dwa wydane zbiory opowiadań (Ja, Wittgenstein, 2007; Chimera, 2014).  

Współpracuje z pismami i portalami literackimi. Redaguje blogi i notatniki o literaturze.  

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. www.ryszard-lenc.pl 

SM od 20 lat.   

 

Waldemar „Shrek” Ruta 

43 lata, mieszka w Plewiskach koło Poznania. 

Były policjant na rencie. 

Wykonuje amatorsko prace w technice decoupage, interesuje się sportem.  

Czasami pisze wiersze. 

SM zdiagnozowane w 2007 roku. 

 

Barbara i Marek Szewczykowie, małżeństwo 

Mieszkają w Krakowie. 

Marek, 68 lat. Inżynier mechanik, hutnik. Zainteresowania: literatura klasyczna oraz techniczna 

SM zdiagnozowane w 1981 r. 

Barbara.  

Ekonomistka, już na emeryturze. Gra na fortepianie, śpiewa w chórze oraz solo, lubi czytać. 

http://www.ryszard-lenc.pl/
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