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Prolog

Dzielnica domków jednorodzinnych w centrum War-
szawy straciła swój dawny blask. Wille, które powsta-
wały zaraz po wojnie, lata świetności miały już za sobą. 
Coś dziwnego wyczuwało się jednak w  tej okolicy. 
Wszystkie budynki otoczone były wysokimi ogrodze-
niami. Na płocie każdego z nich można było znaleźć 
informację, która firma ochroniarska pilnuje danego 
obiektu. Z podwórek dobiegały odgłosy głośnego uja-
dania psów. Nie widać było nigdzie spacerowiczów ani 
bawiących się dzieci. 

Olaf bez trudu odnalazł numer siedemnaście. Był to 
ostatni dom na ulicy. Zaparkował mercedesa, którego 
najlepsze lata również minęły bezpowrotnie, dzięki cze-
mu idealnie wpisywał się w klimat otoczenia. Podszedł 
do furtki i wcisnął przycisk domofonu. Po chwili przez 
trzeszczący głośnik usłyszał chropowaty głos starszego 
mężczyzny. 

— Kto tam? Halo? Kto dzwoni? — Padło z głośnika.
— Kurier z przesyłką do pana — odpowiedział.
— Ale ja niczego nie zamawiałem. To musi być jakaś 

pomyłka. 
— Pan Mieczysław Wybraniec? To jest numer sie-

demnaście, tak? Taki jest na bramie. 
— Tak. Zgadza się — odparł chropowaty głos. — Ale 

ja niczego nie zamawiałem.
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— Wie pan, jak to teraz jest. Niczego człowiek nie 
zamawia, a i tak coś przysyłają. Proszę otworzyć. To 
bezpłatna przesyłka. 

Bzzzzzzzz — zabrzmiał sygnał zwalniający zamek 
w furtce i Olaf pewnym krokiem ruszył w stronę drzwi 
domu, w których — podpierając się na lasce — czekał 
zdziwiony właściciel posesji. Czujnym wzrokiem roz-
glądał się na boki, czy zaraz zza winkla nie wyskoczy 
wściekły wilczur. W prawej ręce trzymał plik kartek, 
a lewą schował do kieszeni, gdzie na wszelki wypadek 
włożył gaz pieprzowy. 

— Pan jest kurierem? — zapytał zdziwiony Wy-
braniec.

— W pewnym sensie tak. Przesyłam pozdrowienia 
od Hansa Limby. 

— Kogo? — odparł staruszek, któremu to nazwisko 
zaczynało coś mówić, ale nie mógł skojarzyć, gdzie 
i kiedy je słyszał. 

— Od Hansa Limby, skurwysynu! Pamiętasz go? 
Pamiętasz, jak go biłeś? Patrz! Patrz, kurwa! — powie-
dział, podsuwając Wybrańcowi pod nos jakiś papier. 

Bardziej zaskoczony niż wystraszony Wybraniec 
miał już powiedzieć, że nie widzi bez okularów, ale 
zdał sobie sprawę z tego, że ma do czynienia z kimś, 
kto wie o nim wszystko. 

— Ale czego pan chce? Proszę stąd wyjść. Proszę 
wyjść, bo zadzwonię po policję — odparł wyraźnie już 
zdenerwowany.



7

— Jedną ręką bym cię udusił, ty skurwielu. Jedną 
ręką, gdybym tylko chciał. Pamiętasz go? Pamiętasz?!

— To było tyle lat temu… To chyba ten volksdeutsch? 
W tym momencie Olaf nie wytrzymał i uderzył pię-

ścią w twarz Wybrańca, a ten upadł przerażony. Już 
miał kopnąć leżącego staruszka, gdy w ostatniej chwili 
przyszło otrzeźwienie i opanował nerwy. Patrzył przez 
chwilę, jak starzec z wielkim trudem, z pomocą laski, 
podnosi się z ziemi. 

Spojrzał mu prosto w oczy i dostrzegł w nich strach. 
Napawał się widokiem przestraszonego, bezbronne-
go mężczyzny. Wybraniec otworzył usta i chciał już 
coś powiedzieć, ale Olaf bezceremonialnie napluł mu 
w twarz, rzucił w niego papierami, odwrócił się i wy-
chodząc, krzyknął: 

— Jak nie pamiętasz, to sobie przypomnisz, skur-
wielu!

1

Bernard obudził się z okropnym bólem głowy. Dopie-
ro po paru sekundach uświadomił sobie, że do rana 
analizował dostarczone mu dokumenty. Jak to miał 
w zwyczaju, analizy materiałów dokonywał w nocy, 
przechadzając się po swojej prywatnej bibliotece. Noc-
ne spacery, podczas których co jakiś czas przystawał 
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i podziwiał z dumą bogatą kolekcję zgromadzonych 
woluminów, nie byłyby tak męczące, gdyby nie nawyki 
jeszcze z młodych lat. Co prawda wódkę zamienił na 
drogą whisky, a papierosy — na cygara, ale w dalszym 
ciągu pochłaniał ogromne ilości używek, a to coraz 
bardziej odbijało się na jego zdrowiu. 

Leżąc z bólem głowy, próbował sobie przypomnieć 
moment powrotu do sypialni. Luka w pamięci utwier-
dziła go w przekonaniu, że po raz kolejny zasnął w bi-
bliotece, a w łóżku znalazł się dzięki pomocy Grzegorza, 
który był jego totumfackim. Ten były komandos, mie-
rzący prawie dwa metry, traktował Bernarda niczym 
ojca. W ich relacji, która już dawno wyszła poza granice 
szef — pracodawca, było coś z rodzinnej miłości. 

Bernard przed laty wziął rozwód i od tego czasu 
nie związał się z żadną kobietą. Z małżeństwa miał co 
prawda córkę, ale ta najpierw wychowywała się z mat-
ką, a teraz była już dorosłą kobietą mającą własne życie. 
Praktycznie nie utrzymywał z nią kontaktu. Zgodzi-
ła się, aby ze swojego majątku sfinansował jej studia 
w Szwajcarii, po których dostała w Zurychu dobrą 
pracę. Ojciec był dla niej obcy — zajęty robieniem nie 
do końca legalnych interesów nie zabiegał o kontakty 
z dzieckiem, ograniczając się jedynie do płacenia ali-
mentów. 

Samotność tłumił, prowadząc liczne biznesy. Z drob-
nego cinkciarza, jakim był w poprzednim ustroju, dzię-
ki bezwzględnemu wykorzystywaniu swoich kontak-
tów w SB przeistoczył się w rekina finansjery. Obecnie, 
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będąc jednym z najbogatszych ludzi w Polsce, otoczony 
armią prawników, która robiła, co mogła, aby nikt ni-
gdy nie doszukał się nieprawidłowości w gromadzeniu 
jego fortuny, mógł oddać się swojej pasji. Przed laty był 
świadkiem wydarzenia, o którym nie chciał mówić ze 
szczegółami, a które doprowadziło do tego, że stał się 
głównym sponsorem badań nad zjawiskami paranor-
malnymi. 

Dodając do tego jowialny sposób bycia i stek prze-
kleństw, jakie padały z  jego ust w prywatnych roz-
mowach, na salonach traktowany był jak dziwak. 
Niegroźny, dopóki nie weszło mu się w drogę, toteż 
zapraszano go tylko na oficjalne gale biznesu. Pry-
watnie nikt nie chciał z nim utrzymywać bliższych 
kontaktów, a i on sam o to nie zabiegał. Wystarczała 
mu relacja z Grześkiem, którego traktował trochę jak 
syna. Był jednak człowiekiem kochającym wszelkie 
możliwe przyjemności i od zawsze — typem kobie-
ciarza. Obecnie unikał pakowania się w jakiekolwiek 
romanse, a wszelkie jego erotyczne potrzeby zaspo-
kajały zatrudnione przez niego dziewczyny, zarówno 
asystentki, jak i gosposie.

Zawsze powtarzał Grzegorzowi: „Po co mam płacić 
dziwce za seks albo pakować się w romans z kobietą, 
która pokocha moje pieniądze? Płacę tym dziewczy-
nom za ich pracę i daję nadzieję, że może kiedyś zdo-
będą moje serce”. Każdą taką wypowiedź, powtarzaną 
zresztą do znudzenia, kwitował salwą rubasznego śmie-
chu. Grzesiek również się śmiał, choć w głębi duszy ten 
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słyszany tysiące razy dowcip był jedyną rzeczą, jaka 
wkurzała go u Bernarda. 

Ich znajomość zaczęła się dekadę temu. Grzesiek, 
wówczas członek elitarnej jednostki SB, która sama siebie 
nazywała Nieznanymi Sprawcami, dostał na początku 
osiemdziesiątego dziewiątego roku od swoich przeło-
żonych zadanie specjalne polegające na zamordowaniu 
dwóch księży, którzy mogli stanowić niebezpieczeństwo 
w toczących się rozmowach komunistów z Solidarnością. 
Z księdzem Niedzielakiem poszło mu łatwo, wystarczył 
jeden cios karate, aby siedemdziesięciopięciolatek wyzio-
nął ducha. Ta metoda nie spodobała się jednak jego prze-
łożonym, gdyż w jasny sposób sugerowała morderstwo, 
toteż tydzień później w Białymstoku sprawę rozwiązał 
inaczej — podpalając mieszkanie na plebanii. Dumny 
z dobrze wykonanego zadania, odznaczony medalem, 
awansowany i hojnie nagrodzony pewnie zapomniałby 
szybko o całej sprawie, gdyby nie dochodzenie wszczęte 
dwa lata później, kiedy to śledczy niemal deptali mu po 
piętach. Spanikowany, pozbawiony protekcji przełożo-
nych, którzy byli gotowi wydać go, gdy tylko prokura-
torzy trafią na ich ślad, znalazł się na skraju załamania 
nerwowego. Popadł w alkoholizm i przez trzy miesiące 
nie pojawiał się w jednostce, przedstawiając tylko lewe 
zwolnienia lekarskie. 

Kiedy do jego drzwi zapukał tęgi mężczyzna w śred-
nim wieku, zrezygnowany, gotowy na wszystko otwo-
rzył, ciesząc się, że to koniec i że za chwilę na jego 
dłoniach zatrzasną się kajdanki. Nic takiego się jednak 
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nie stało. Mężczyzna pewnym krokiem wtargnął do 
mieszkania, rzucił na podłogę podróżną torbę i zasa-
pany powiedział:

— Zbieraj się. Tu masz ciuchy i nowe dokumen-
ty. Od teraz pracujesz dla mnie. Jak chcesz zabrać coś 
osobistego, to pakuj do torby, bo twój lokal pójdzie 
z dymem. Masz dziesięć minut. Czekam pod bramą 
w samochodzie. — Nieznajomy, będąc już na progu, 
obejrzał się przez ramię i krzyknął: — Nie, kurwa! Masz 
piętnaście minut. Umyj się, bo strasznie śmierdzisz! 

2

Luksusowy jaguar zmierzał w stronę główniej siedzi-
by koncernu Bernarda. Grzegorz spokojnie i pewnie 
prowadził auto, wysłuchując co chwilę narzekań szefa. 

— Do kurwy nędzy, nie dość, że rozbiłem sobie łeb 
i napierdala mnie od kaca, to jeszcze dzisiaj muszą 
przyjeżdżać te zasrane kitajce. Co ty mi dałeś za ta-
bletkę? Chuj to działa! Mówiłem, żebyś mi podał coś 
mocnego, a nie, kurwa, jakiś paracetamol dla dzieci. — 
Bernard przerwał na chwilę swą wiązankę przekleństw, 
gdyż akurat w radiu zaczynały się wiadomości. 

Wytrzymał raptem kilkanaście sekund i tuż po skró-
towej czołówce zabrał się do krytykowania wszystkiego 
w swoim stylu. 
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Zaraz po wiadomościach z  głośników popłynął 
najnowszy przebój grupy Ace of Base, lecz nie zdążył 
wybrzmieć w całości, bo już po chwili muzykę wyci-
szono, a w eterze dało się słyszeć miły głos radiowej 
spikerki. 

— Przerywamy program, gdyż mamy dla państwa 
fantastyczną wiadomość! Właśnie przed chwilą Aka-
demia Szwedzka ogłosiła, iż laureatem tegorocznej 
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury został polski 
dziennikarz śledczy Olaf Limba za książkę Swołocz 
będącą reporterskim śledztwem o byłych pracowni-
kach Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. 
Mamy dla państwa jeszcze dwie wspaniałe wiadomości 
— kontynuowała kobieta. — Już dziś wieczorem na-
szym gościem będzie zdobywca tegorocznej Literackiej 
Nagrody Nobla Olaf Limba, a czytelnicy, którzy w trak-
cie programu dodzwonią się do studia, otrzymają jego 
książkę z autografem. 

— Ciekawe, kurwa, ilu się dodzwoni? Jak pół Polski 
chwyci za telefon — skomentował pod nosem Bernard. 

— Szefie… — zaczął pytającym tonem Grzegorz. — 
Jaki z niego Polak, jak imię i nazwisko nie są polskie?

— Imię jak imię. A Lubaszenko to jak ma? Nazwisko 
jest chyba niemieckie, zdaje się, że jego rodzina, jacyś 
przodkowie, pochodzili z Niemiec — odparł Bernard. 

— A do szefa dotarł podczas śledztwa? — zapytał 
z nutką ironii w głosie Grzegorz. 

— A kazałem ci go, kurwa, zastrzelić? Nie? To co się 
głupio pytasz? 
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Wiadomość o Nagrodzie Nobla dla Limby cały dzień 
zaprzątała myśli Bernarda. Po podpisaniu korzystnego 
dla niego kontraktu z Japończykami zawołał do siebie 
jedną ze swoich asystentek.

— Tak, panie prezesie? — powiedziała już w drzwiach 
Sandra. 

— Przynieś mi dzban lodu, bo mi łeb zaraz pęknie. 
I zrób mocnej kawy. Albo nie, drinka, albo… A zresztą, 
kurwa… Dobra, idź po ten lód i zwykłą wodę. 

Przyzwyczajona do przekleństw i kaprysów szefa 
dwudziestodwuletnia blondynka o urodzie modelki 
ciągle liczyła na to, że przełożony, z którym sypiała, 
awansuje ją na znacznie poważniejsze stanowisko niż 
obsługa spotkań polegająca na przynoszeniu napo-
jów. W czasie, gdy napełniała dzbanek lodem, Bernard 
z szuflady wyjął małą metalową kasetkę zamykaną 
na klucz. Otworzył ją, a następnie z pudełka wycią-
gnął notes, w którym szyfrem zapisane były nazwi-
ska i telefony, oraz mały foliowy woreczek z kokainą. 
Wpatrywał się w biały proszek tak intensywnie, że nie 
zauważył nawet, jak tuż przy jego biurku pojawiła się 
Sandra z lodem. 

— Szefie — powiedziała słodkim głosem. — Przecież 
szef wie, że mu nie wolno. Lekarz wyraźnie zabronił…

Bernard bez słowa przeniósł wzrok na dziewczynę 
i zaczął przyglądać się jej ciału. Jego spojrzenie stawało 
się coraz bardziej łapczywe. Po chwili wrzucił kokainę 
z powrotem do kasetki i stanowczym głosem powie-
dział do asystentki: 
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— Masz rację. Zadowolisz mnie w inny sposób… 
Sandrze nie trzeba było dwa razy powtarzać. Od-

stawiła dzban z lodem na biurko i uklęknęła przed 
przełożonym. Ten wyciągnął się wygodnie na fotelu. 
Nim jednak oddał się czerpaniu przyjemności z eroty-
ki, schował zaszyfrowany notes do kieszeni marynarki. 

3

— Moim i państwa gościem jest zdobywca tegorocznej 
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, reporter, dzien-
nikarz śledczy, fotograf Olaf Limba — wykrzyczała 
słodkim głosem dziennikarka. 

— Ciekawe, co powie… — odezwał się Grzesiek, 
który siedział na fotelu w bibliotece, podczas gdy jego 
szef w skupieniu szukał jakiejś książki. 

— Pewnie nic ciekawego. Będzie pierdolił o niczym 
przez godzinę i ubierze to w takie słowa, że ta wrzesz-
cząca cipa z radia się posika — odparł Bernard, cały 
czas skupiony na poszukiwaniach. 

Grzesiek tym razem nie wytrzymał — parsknął śmie-
chem, wypluwając przy okazji na perski dywan whisky, 
którą właśnie popijał. Spojrzał w kierunku Bernarda 
i głosem dziecka, które stłukło szybę, powiedział: 

— Przepraszam. 
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Reakcja pogrążonego w poszukiwaniach Bernarda 
była podejrzanie spokojna. 

— Uważaj, kurwa. Idź po Gośkę, niech to posprzą-
ta — powiedział zamyślony, cały czas powtarzając 
pod nosem słowa skierowane bardziej do siebie niż 
do rozmówcy. — Gdzie ja to, kurwa, dałem, gdzie ja 
położyłem tę jebaną knigę… Aaa! Jest, kurwa! Mam 
cię! — wykrzyczał radośnie. 

— Czego szef tak szukał? — spytał Grzegorz, który 
zdążył już zawołać Gośkę, sprzątaczkę i kolejną ko-
chankę Bernarda. 

— Nieważne. Dobra, cicho teraz. Posłuchamy, co ten 
pismak za dychę ma do powiedzenia.

4

— Nagroda Nobla to najwyższe z możliwych wyróż-
nień, jakie może otrzymać pisarz — powiedziała dzien-
nikarka. 

Słuchacze nie mogli tego zobaczyć, ale młoda prowa-
dząca wodziła zalotnie wzrokiem po rozmówcy i coraz 
bardziej wyprężała biust. 

Olaf, przyzwyczajony do tego, że działa na kobiety 
jak magnes, nie zwracał na to zupełnie uwagi, koncen-
trując się na wypowiadanych słowach. 
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— Tak, to prawda — odpowiedział. — Jestem szcze-
rze zaskoczony tym, iż otrzymałem Nobla za Swołocz. 
Nie sądziłem, że ten zapis mojego reporterskiego śledz-
twa zyska aż takie uznanie. 

— Ja też nie sądziłem, że ten twój zasrany gniot się 
komuś spodoba — wtrącił słuchający w skupieniu Ber-
nard. 

Grzegorz wolał nie narażać się szefowi i nie skomen-
tował wypowiedzianych przez niego słów. 

— Porozmawiajmy zatem o twojej książce — zaczęła 
dziennikarka, nieco rozczarowana tym, że rozmówca 
nie zwraca uwagi na jej wdzięki. — Przeprowadziłeś 
najobszerniejsze jak dotychczas śledztwo na temat 
mrocznego okresu polskiej historii. Dotarłeś do wielu 
dokumentów, a także osób odpowiedzialnych za mor-
dowanie opozycji niepodległościowej po czterdziestym 
piątym roku. Badałeś także dalsze losy sprawców. Wielu 
z nich żyje do dziś i nie tylko nie poniosło żadnej od-
powiedzialności, ale otrzymują jeszcze wysokie emery-
tury. Uważasz, że po twojej publikacji, a zwłaszcza po 
tak wielkim jej sukcesie, coś się zmieni w tej kwestii? 
— zapytała prowadząca rozmowę. 

— Już dużo się zmieniło — zaczął Olaf. — Po pierw-
sze, dziś ludzie mają podane czarno na białym imiona, 
nazwiska, stopnie wojskowe, a także częściowo obecną 
sytuację życiową funkcjonariuszy komunistycznej bez-
pieki. To, czego nie zrobili politycy, zrobiłem ja w swojej 
publikacji — odpowiedział z dumą Olaf. 
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— Żeby mu klata nie pękła i nie rozwaliła im tego 
studia, bo puszy się jak paw na wystawie — wtrącił 
znów Bernard. 

— Dlaczego, twoim zdaniem, politycy nie zrobili 
do tej pory nic, aby pociągnąć do odpowiedzialności 
sprawców tych zbrodni? Wszak po osiemdziesiątym 
dziewiątym roku komuniści stracili w Polsce władzę. 

— Stracili władzę, ale nie wpływy. Zresztą Solidar-
ność zawarła pakt z komunistami, skądinąd częściowo 
słuszny, w którym gwarancja nietykalności dla funk-
cjonariuszy reżimu była pierwszym punktem. To zo-
stało ustalone na rozmowach w Magdalence i jest dziś 
powszechnie znanym faktem. Obecne partie, można 
powiedzieć, zachowują się niejako honorowo, dotrzy-
mując danego słowa — stwierdził Olaf. 

— W twych ustach taka wypowiedź brzmi jak próba 
obrony dawnego reżimu. Ty, naczelny łowca ubeków, 
bronisz tych ludzi? 

— Nie bronię. Popełnili zbrodnie i powinni ponieść 
karę. Inna sprawa, że wymierzanie sprawiedliwości po 
pięćdziesięciu latach ma już chyba tylko wymiar sym-
boliczny. Nie widzę większego sensu w tym, aby dziś 
ciągać po sądach dziewięćdziesięcioletnich staruszków 
i skazywać ich na więzienie. 

— Naprawdę po przeczytaniu twojej książki nie są-
dziłam, że usłyszę dziś od ciebie takie słowa — wtrąciła. 
— Chyba wielu czytelników jest zaskoczonych twoją 
postawą. 



18

— Jestem dziennikarzem śledczym. Chciałem zbadać 
okres lat czterdziestych i pięćdziesiątych PRL-u. Poznać 
zbrodnie, nazwiska, losy oprawców. Nie jestem proku-
ratorem. Ja tylko dałem ludziom wiedzę na ten temat. 
Każdy wedle własnego sumienia osądzi, co należy dziś 
zrobić. Nie zdziwi mnie, jak któryś z wymienionych 
w mej książce katów zostanie pobity czy opluty na ulicy. 
Być może przez swą byłą ofiarę. Wszak nie wszystkie 
procesy kończyły się karą śmierci i wiele ofiar tamtych 
czasów żyje do dziś. Ja uważam, że tych ludzi osądzić 
mogą już tylko Bóg i historia. Pomogłem tej drugiej. To 
mnie w pełni zadowala. Nie szukam odwetu ani zemsty 
— powiedział spokojnym stonowanym głosem Olaf. 

— Nie sposób cię teraz o to nie zapytać. Z twojej 
wypowiedzi wynika, że przebaczyłeś oprawcom swojej 
rodziny? — zapytała dziennikarka. 

— Nie przebaczyłem. Przebaczenie to jedno, a szu-
kanie zemsty to drugie. Żywię dla tych ludzi całko-
witą pogardę, ale nie widzę sensu w zrobieniu jakiejś 
krzywdy fizycznej Mieczysławowi Wybrańcowi, bo to 
on znacznie przyczynił się do śmierci mojego dziadka 
bestialskimi metodami przesłuchań.

— I możesz spokojnie patrzeć na to, jak ten morderca 
przechadza się po ulicy? — spytała prowokująco. 

— Nie mogę. Ale nie sądzę, aby mój nieżyjący już 
prawie pół wieku dziadek był dumny z tego, że wnuk 
posłał do piachu jego mordercę, który już jedną nogą 
jest w grobie. I tak czeka go sąd ostateczny, na którym 
role się odwrócą, i to mój dziadek będzie oskarżycielem. 
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— Wszystko zostawiasz zatem boskiej sprawiedli-
wości?

— Sprawiedliwość to pojęcie względne. Nie wierzę 
w sprawiedliwość sensu stricto. Coś takiego nie istnieje, 
świat jest stworzony w niesprawiedliwy sposób.

— Zaczynasz mówić trochę jak filozof — przerwała 
wypowiedź Limby dziennikarka. 

W tym samym czasie Bernard, który przeglądał trzy-
maną w rękach książkę, mruknął pod nosem:

— Powiedział pierwsze zdanie z sensem, a ta pinda 
mu przerywa.

— Wróćmy jednak do książki. Jak już poruszyliśmy 
temat twojego dziadka, może przybliżysz naszym słu-
chaczom jego losy.

— Losy mojej rodziny są splecione z trudną histo-
rią polsko-niemieckiego pogranicza, rozbiorów, obu 
wojen. Mój prapradziadek przybył z  okolic Lipska 
do będącego wówczas niemieckim Koła. Podjął pra-
cę w słynnej fabryce fajansu. Moi przodkowie z po-
kolenia na pokolenie coraz bardziej asymilowali się 
z miejscową ludnością. Do tego stopnia, że w naszym 
domu nie mówiło się już po niemiecku. A co do mojego 
dziadka to urodził się jeszcze przed pierwszą wojną. 
W momencie wybuchu drugiej miał trzydzieści osiem 
lat. Nie został wcielony do wermachtu ze względu na 
problemy ze wzrokiem. Musiał za to podpisać volks-
listę. Został zaliczony do kategorii trzeciej — Einge-
deutschte. Przez całą wojnę zachowywał się biernie. 
Nie pomagał nazistom w żaden sposób. Z opowieści 
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babci wiem, że rodzina dzięki volksliście miała dobrą 
pracę i znacznie wyższy status materialny od polskich 
sąsiadów. Dziadek był głęboko wierzącym luteraninem, 
ale mimo to pomagał materialnie polskim sąsiadom, 
katolikom. Nie chcę robić z mojego świętej pamięci 
dziadka wielkiego bohatera. Był po prostu bardzo przy-
zwoitym człowiekiem, który solidaryzował się bardziej 
ze społecznością, w której żył, niż z wizją nazizmu. 
Udzielał pomocy poprzez dzielenie się żywnością, pie-
niędzmi, tylko tyle i aż tyle. Po wojnie pozostał wraz 
z całą rodziną w Kole. Przeważyło to, iż w czterdziestym 
czwartym roku urodził się mój ojciec i dziadkowie nie 
chcieli uciekać z małym dzieckiem, zresztą i tak nie 
mieli gdzie, bo tu, w Kole, byli u siebie. Lokalna polska 
społeczność dobrze pamiętała jego przyzwoite zacho-
wanie z czasów wojny i starała się nam pomagać. Jako 
że dziadek podpisał volkslistę, nie mógł długo dostać 
żadnej pracy. W czterdziestym szóstym roku niespo-
dziewanie został zabrany przez UB. Miejscowa ubecja 
nie potrafiła postawić mu żadnego zarzutu, a chciała 
się czymś wykazać. Samo podpisanie volkslisty to było 
trochę za mało. Ostatecznie po śledztwie został ode-
słany do więzienia aż w Lublinie, to była częsta prakty-
ka, aby kierować więźniów na drugi koniec Polski, by 
utrudnić im kontakt z rodziną. Tam trafił pod skrzydła 
Wybrańca. Wyszedł na mocy amnestii z pięćdziesiątego 
szóstego roku. Już jako wrak człowieka. Zmarł przed 
moimi narodzinami w sześćdziesiątym ósmym, w wie-
ku zaledwie pięćdziesięciu siedmiu lat. 




