
Odcinek 2. 
MAREK MORWIN 
13 maja 2004 — godzina 22:00 — DOM AGATY PATYCKIEJ, Leszczyny (woj. 
śląskie) 

 

Marek ostrożnie zbliżył się do jednopiętrowego, stojącego tuż przy lesie, małego 

domu o płaskim dachu. Osoba tam mieszkające musiała lubić ciszę i spokój, gdyż w 

odległości kilkudziesięciu metrów w sąsiedztwie nie było żadnego budynku, o żywej 

duszy nie wspominając. Jedynym najbliższym domostwem była psia buda z jednym 

mieszkańcem. Był to owczarek niemiecki, często wyjący do księżyca w pełni. Morwin, 

ubrany na czarno od stóp do głów, dokładnie obejrzał dom, planując wszystko. 

Według opracowanego wcześniej pomysłu bez wahania zastrzelił strażnika 

domostwa. Nie chciał, by ten swym szczekaniem zaalarmował właściciela. Psina 

tylko cicho pisnęła, konając przy budzie, podczas gdy skradający się Marek zwinnie 

wspiął się na balkon. Następnie powoli zajrzał przez okno do słabo oświetlonego 

mieszkania. W jego wnętrzu siedziała ładna, drobna blondynka. Popijała kawę z 

trzymanego oburącz kubka. Nie było to jednak delektowanie się napojem dla relaksu. 

Wyglądała na zdenerwowaną, jakby nieobecną i oderwaną od rzeczywistości.  

Morwin próbował się jeszcze bardziej wychylić, by lepiej wybadać i ocenić 

sytuację. Poślizgnął się jednak na jakiejś zabawce dla psa. Chcąc złapać 

równowagę, starał się czegoś uchwycić. Pechowo jego ręka sięgnęła jakiejś doniczki. 

Przewrócił się, mocno przy tym hałasując. Wystraszona hałasem blondynka 

poderwała się do ucieczki, upuszczając kubek, który hałaśliwie się roztrzaskał. 

Marek już wiedział, że z cichego załatwienia sprawy wyjdą nici. Usłyszano go. 

Porzucił więc skradanie się i przeszedł do planu B. Łokciem wybił szybę i starał się 

otworzyć balkon, podczas gdy śmiertelnie wystraszona kobieta zamknęła się w 

sypialni, barykadując drzwi łóżkiem. Wyciągnęła telefon komórkowy, szukając 

wzrokiem numeru do swojego chłopaka… Był pierwszą osobą, która przyszła jej na 

myśl. Ostatnio często wzywała policję, ponieważ cierpiała na manię prześladowczą. 

Czuła więc, że nie przyjęliby jej zgłoszenia lub po prostu zignorowali.  

— Patryk, Patryk… dlaczego cię tu nie ma? — mówiła głośno do nieobecnego 

chłopaka. Z ulgą udało się jej wybrać numer do niego i usłyszała znajomy dzwonek w 

szufladzie. Wciąż z telefonem przy uchu, podeszła do biurka, gdzie leżał migający 

telefon jej chłopaka.  



— Naprawdę mnie zostawiłeś… — wymamrotała głosem, który zdradzał żal i 

rezygnację.  

Upuściła komórkę i jakby otrząsając się, dopiero teraz zauważyła, że napastnik 

jest już w środku. Łzy spłynęły jej po policzkach, a surowa i bezlitosna lufa pistoletu 

kaliber 9 mm z tłumikiem została wymierzona w jej głowę. To mogło oznaczać tylko 

egzekucję.  

— Nie zaboli. Nie płacz… — powiedział Marek do kobiety, naciskając spust.  

— Boli. Dlatego płaczę… — odparła tuż przed wystrzałem.  

Ofiara ze świeżą dziurą w głowie padła martwa bezwładnie na łóżko. Z rany 

zaczęła się lać krew. 

Morwin przez chwilę patrzył na denatkę. Leżała nieruchomo, wpatrując się 

bezbarwnym wzrokiem w pustkę na suficie. Morderca jednak przypomniał sobie, po 

co tu przybył. Zabrał się pospiesznie do przeszukiwania mieszkania, aż w końcu to 

znalazł. Wsiadł do auta ze swoją zdobyczą. Spojrzał raz jeszcze na zdobyte pudełko, 

po czym odjechał z piskiem opon... 

Nazajutrz sam zgłosił się na policję. Pokazał broń i przyznał się do winy, 

mówiąc: jak, gdzie i kiedy. Zaskoczony bezprecedensową i nielogiczną sytuacją 

detektyw Dypek zatrzymał Morwina i zgodnie z jego życzeniem obaj udali się na 

miejsce zbrodni. Morderca dopiero tu ze szczegółami opowiedział, w jaki sposób 

pozbawił życia Agatę Patycką. Zabójstwo na odludziu bez świadków i nagłe 

przyznanie się do winy było niczym w porównaniu z tym, co zdradził Morwin po 

oględzinach na miejscu zbrodni. Twierdził, że zabójstwa dokonał na zlecenie Zenona 

Burczyka, posła KPR-u, obecnego kandydata na prezydenta w zbliżających się 

wyborach. Początkowo rewelacji Morwina nie traktowano poważnie. Jednak gdy 

zeznał to pod przysięgą, przedstawiając też nagraną rozmowę z tym właśnie posłem 

— ludzie zmienili zdanie. Wezwano nawet psychologa, który nie stwierdził 

niepoczytalności. Wariograf także nie wskazywał na kłamstwo. 

W świetle takich dowodów Sąd Rejonowy w Warszawie skazał Marka Morwina 

za zabójstwo Agaty Patyckiej na 30 lat kary pozbawienia wolności. Nie dostał 

dożywocia, gdyż przyznał się do winy, a nie było nigdzie świadków morderstwa. 

Miejscem odsiadki miał być zakład karny w Raciborzu, jedno z nowocześniejszych 

więzień w Polsce.  

Natomiast pięćdziesięciodwuletni poseł Zenon Burczyk został pozbawiony 

immunitetu w trybie natychmiastowym oraz miał odsiedzieć 40 lat kary pozbawienia 



wolności w zakładzie karnym we Wronkach. Wydarzenia te wstrząsnęły opinią 

publiczną w przeddzień wyborów prezydenckich w Polsce. Nie było czasu na 

szukanie nowego kandydata. Przepisy także nie przewidziały takiej sytuacji. Polacy 

wybrali więc prezydenta, a właściwie walkower wybrał go za nich, bo zwyciężył 

Edward Krzywda z partii Wolnych i Sprawiedliwych. Nowy prezydent obiecał 

bezwzględną walkę z przestępczością, począwszy od zwiększenia kar dla 

kryminalistów, czym na wstępie zyskał wielu zwolenników. Optował za 

przywróceniem kary śmierci, a szybkie skazanie Morwina i Burczyka miało być 

pokazem nowej, mocnej, sprawiedliwej Polski, która karze szybko i skutecznie... 

 



 

 

 

Odcinek 3. 
AGATA PATYCKA 
7 maja 2004 — godzina 19:00 — DOM AGATY PATYCKIEJ, Leszczyny 

 

Między mężczyzną a kobietą toczyła się kłótnia… 

— Nie wiesz? Tyle się zbierałem, a ty teraz twierdzisz, że musisz pomyśleć?! — 

pytał podniesionym głosem mężczyzna.  

— Patryk… nie mogę! Jeszcze nie teraz… — tłumaczyła się Agata. 

— Ale dlaczego, do jasnej cholery?! Oświadczam ci się po trzech latach 

związku, ty mnie kochasz, ja ciebie kocham. O co biega?! — pytał Patryk, chodząc 

nerwowo po pokoju i najwyraźniej nie mogąc ogarnąć całej sytuacji  

— Chodzi o to… mówiłam ci, że jestem w ciąży… 

— No i? Przecież nie tylko z powodu dziecka chcę, byś była moją żoną… O co 

bie… 

— Nie jestem pewna, czy to twoje dziecko… — westchnęła bardziej niż 

powiedziała Agata, najwyraźniej zrzucając pewien ciężar z serca.  

Wyglądało to jednak tak, jakby ten ciężar spadł wprost na nogę Patryka. 

— Co?! — zapytał zdębiały i zszokowany Patryk. 

— To było przelotne. Dwa miesiące temu, gdy się pokłóciliśmy. Na imprezie 

redakcyjnej Michał… oboje wypiliśmy za dużo i… on o niczym nie wie… — 

tłumaczyła się Agata, łudząc się, że może coś zmienić. 

— Z tym Michałem?! Z tym Szczochem?! Z tą redaktorską mendą?! Wiem teraz, 

w jaki sposób dostałaś pracę w redakcji!!! — wykrzyczał wściekle Patryk, który 

najwyraźniej stracił nad sobą kontrolę.  

Słowa te wyrzucił z siebie z dawno nieodczuwanym gniewem. Agata oberwała 

nimi prosto w serce. Stała naprzeciw niego. Był na wyciągnięcie ręki. Wyraz twarzy 

kobiety zmienił się, a z oczu pociekły jej łzy. Uderzyła Patryka w policzek otwartą 

dłonią. Ten milczał, patrząc jej w oczy. Szukał w nich usprawiedliwienia. Na próżno. 

Przez chwilę obrzucali się w ciszy takimi wrogimi i pełnymi wzajemnego 

niezrozumienia spojrzeniami.  



Jedno oczekiwało na ruch drugiego. Patryk obrócił się i pospiesznie wyszedł, 

wściekle trzaskając za sobą drzwiami. Agata rzuciła w nie tym, co miała pod ręką. 

Wazon roztrzaskał się, a Agata zrezygnowana siadła na ziemi. 

— Kocham cię, idioto… — Siadając, powiedziała pod nosem głosem pełnym 

goryczy. 

Spojrzała z nostalgią na pierścionek, który przed kilkoma minutami dostała od 

chłopaka. Wiedziała, że myślenie o tym, dlaczego przespała się z Michałem, skoro 

kocha innego, i czy dziecko jest Patryka — doprowadzi ją tylko do depresji, a więc 

jest bezcelowe. 

— Wróci. Idiotka ze mnie. On, on… musi wrócić — pocieszała się.  

Oczekiwany telefon jednak milczał jak zaklęty. Nazajutrz Agata udała się do 

pobliskiego szpitala wojewódzkiego. Po kilku dniach wróciła tam i odebrała wyniki 

badań. Następnie dotarła na pocztę... 

 



 

 

 

Odcinek 4. 
EDWARD KRZYWDA 

11 maja 2004 — godzina 21:20 — WILLA EDWARDA KRZYWDY, Rybnik (woj. 
śląskie) 

 

Pokój był pogrążony w półmroku. Świece, palące się leniwie na stole, delikatnie 

podkreślały romantyczny nastrój. Wytrawne wino, a tuż obok wyszukane potrawy. 

Wszystko to napełniało magią romantyczności pomieszczenie, w którym kolację 

spożywały dwie osoby. Taka kolacja wymagała wykwintnych gości. 

— …I wtedy zobaczyłem ciebie w tym klubie. Poczułem, że musi nas łączyć coś 

specjalnego… magicznego...  

— Ha… ha… Jesteś czarujący Edwardzie, aż dziw bierze, że jesteś wciąż 

kawalerem... — powiedziała rudowłosa, ponętna dziewczyna w czerwonej sukni, 

rzucając Edwardowi delikatne, aczkolwiek znaczące spojrzenie.  

— Mój czar jest niczym w porównaniu z magią twojej urody — odpowiedział 

siedzący naprzeciw mężczyzna, delikatnie całując kobietę w dłoń.  

Ta uśmiechnęła się, chwytając kielich i upiła łyk czerwonego wina. 

— I do tego romantyk z ciebie straszny… Miło, że mnie tu zaprosiłeś… — 

dodała. 

— Może być jeszcze milej… — powiedział mężczyzna, który znacznie zbliżył 

swoje krzesło do krzesła kobiety.  

Zaczął całowanie od dłoni, ale posuwał się coraz wyżej. Drugą ręką złapał 

kobietę w okolicach uda. Gdy ta zorientowała się, co się dzieje, natychmiast 

odepchnęła Edwarda. 

— Jestem dziewczyną do towarzystwa, a nie dziwką! — wykrzyczała rudowłosa 

kobieta. 

— A tam… wszystkie jesteście takie same. No nie rób się zakonnicą… Chodź 

do mnie — mówił napastliwy mężczyzna, zbliżając się powoli z wyciągniętymi rękami 

do kobiety. 

— Spróbuj mi coś zrobić, a poskarżę się szefowi… Obsmarują cię totalnie… A 

wiesz, co to znaczy… — zagroziła rudowłosa kobieta, wyciągając telefon. 



— Grozisz mi suko? — zapytał mężczyzna. 

Wyglądał, jakby lekko się opamiętał. 

— Odwieź mnie natychmiast do klubu, a nic nie powiem — przyrzekła przyparta 

do ściany kobieta. 

W tym momencie wszedł do pokoju barczysty mężczyzna w garniturze, 

najwyraźniej ochroniarz. 

— Szysko w początku Szefie? Słyszał żem ja krzyki jakie… — zapytał. 

— Tak, idioto… W porządku… Szykuj limuzynę… — rozkazał mężczyźnie, po 

czym przeprosił kobietę i po chwili byli już w samochodzie.  

Odetchnęła z ulgą.  

Edward Krzywda patrzył na nią ukradkiem raz po raz. Nie był przyzwyczajony 

do porażek.  

„Jak śmiała mnie odrzucić? Dziwka...” — zadręczał się Edward, opróżniając 

kolejną butelkę szampana.  

Gdy byli blisko klubu, dziewczyna chciała wysiąść. Jednak na nic zdało się 

szarpanie klamki od drzwi.  

— Bawimy się dalej, laluniu… — powiedział Krzywda do rudowłosej 

dziewczyny. 

— Otwieraj to! — krzyknęła i z wściekłością rzuciła się na niego.  

Ten jednym płynnym ruchem uderzył ją butelką dopiero co opróżnionego 

szampana. Skutecznie ją znokautował. Dał kierowcy i swoim dwóm ochroniarzom 

pewne instrukcje. Rudowłosa kobieta ocknęła się sama w aucie pół godziny później z 

okropnym bólem głowy. Obudził ją szum wody i odgłosy wymiotującego niedaleko 

mężczyzny. Dźwięki płynącej wody były wyraźne. Rzeka musiała być niedaleko… 

 

 



 

 

 

Odcinek 5. 
PATRYK KOWAL 
22 marca 2006 — GODZINA 19:04 — ZAKŁAD KARNY W RACIBORZU 

 

Wobec nieudolnej próby ataku braci Broniewskich na Morwina Patryk zdał sobie 

sprawę, że tego śmiecia musi wyrzucić jednak sam. Nie może być kolejnej pomyłki. 

Plan musi być dopracowany w każdym calu i… co najważniejsze — skuteczny. 

Nie wykonają go bezmózdzy kryminaliści na zlecenie. Musi być to człowiek z 

dostępem do komunikacji, który wszędzie może wejść… 

Patryk zajął się więc rozdawaniem poczty w więzieniu, wiedząc, że Morwin 

może dostać kolejny list od Janka Kopacza. Dostawał pocztę tylko od niego. Marka 

nikt nie odwiedzał, ale akurat w tym więzieniu nie był to przypadek odosobniony. 

Wykonując swoje nowe codzienne obowiązki, rozdał wszystkie listy skazanym, a 

pocztę Morwina zostawił na koniec. Postanowił sprawdzić, co takiego pisze Jan 

Kopacz. Usiadł więc w kantynie strażników i gdy tylko został sam, otworzył kopertę i 

zabrał się do czytania.  

 

Witam przyjacielu. Moja kobieta wciąż samotna, ale trzyma się. 

Ja staram się jej pomóc, jak tylko mogę. Na szczęście bieda nas nie 

dotyka dzięki spadkowi mojego ojca. Twoje skarby z dzieciństwa są 

bezpieczne i ukryte. Pilnuję ich jak oka w głowie. Może kiedyś 

pochwalimy się nimi przed światem? Na razie trzymam się twoich 

życiowych rad… 

Trzymaj się brachu, niedługo znów napiszę 

Janek Kopacz 

 

„Co za Janek Kopacz? Co to za przyjaciel? Wspólnik? Próbowałem go znaleźć, 

ale nic… Kompletnie nic…” — takie myśli zaprzątały głowę Patryka, gdy zaklejał 

kopertę na nowo. 

Udał się na spotkanie z Morwinem. Przed wejściem do odizolowanej celi nr 66 

stało dwóch uzbrojonych strażników. 



— Poczta. Już sprawdzona — powiedział, machając strażnikom kopertą przed 

oczami. 

— Pamiętamy, że tu broni nie wnosimy? Nie musimy cię macać, co? — zapytał 

strażnik, a Patryk skinął głową.  

Strażnik sprawdził kopertę i uśmiechnął się szyderczo. 

— Te... Romek patrz... ten psychol znów ma list od Janka Kopacza. Chyba się 

pedałki kochają… — zażartował jeden ze strażników. 

— Eee tam… ja bym te cioty wykastrował. Ty, Patryk uważaj, by ci pałki nie 

buchnął, bo on tam dosyć samotny jest bez chłopaka… Ha... ha… — zawtórował 

drugi strażnik, puszczając porozumiewawczo oko, gdy oddawał kopertę.  

Następnie wpuścił go do środka, zatrzaskując drzwi celi.  

Patryk zbliżył się do krat i wolno podał Morwinowi list. Ten spojrzał na kopertę i 

powiedział: 

— No... widzę, że znów czytaliście list od Janka... Tajemnicę korespondencji 

macie w dupie, klawiszowcy zasrane... Nie macie własnego życia, to walicie gruchę 

przy cudzych listach, co? 

Patryk nie odpowiedział, tylko patrzył na zabójcę swojej dziewczyny.  

Morwin, bluzgając wciąż pod nosem, czytał list. Potem szybko dobył długopis i 

napisał na kartce: „WAL SIĘ KLAWISZU!” 

— Masz tu, listonoszku, odpowiedź. I tak pewnie przeczytasz. Mam to w dupie... 

— powiedział więzień, podając kopertę przez kraty.  

Patryk jednak, zamiast zabrać list, złapał Morwina za rękę i przyciągnął do krat. 

Więzień uderzył twarzą o kraty, co chwilowo go zamroczyło. Patryk wykorzystał 

okazję i wyciągając drugą rękę Marka, obie skuł mu kajdankami tak, że ten nie mógł 

się ruszyć. Skuty przy kratach więzień stał teraz twarzą w twarz z zadowolonym z 

siebie strażnikiem, który wyjął mały nożyk i przyłożył go do gardła Morwinowi. O 

dziwo! Więzień nie krzyczał, nie wołał pomocy, nie błagał o litość. Patrzył tylko w 

oczy Patrykowi, próbując zrozumieć sytuację. 

— Długo czekałem na tę chwilę… Zaraz cię wypatroszę, jak wieprza… ― 

powiedział Patryk, zaciskając z wściekłością zęby. 

— I co powiesz strażnikom? Że zaciąłem się przy goleniu? — odparł Morwin 

spokojnym i pełnym pogardy tonem.  

— Mam to w dupie… Ważne byś zdechł… To za Agatę… — powiedział 

strażnik, ale zawahał się na chwilę, gdy usłyszał skruszonego więźnia. 



— Żałuję — wykrztusił z nożem trzymanym na gardle. 

— Co? — zapytał zaskoczony Patryk.  

Wyznanie jednak wydało mu się szczere. 

— Agata Patycka… Pamiętam… Myślisz, że zadźganie mnie wszystko załatwi? 

Wydaje ci się, że sam dla sportu ją zabiłem? 

— Zamknij się… — warknął wrogo Patryk. 

— Możesz pozbawić mnie życia… Oczywiście. Nic trudnego… Tylko pomyśl 

najpierw, czy wolisz ukarać mnie, czy ludzi, którzy są na wolności… Ci, co zlecili to 

zabójstwo… 

Patryk wiedział, że może wszystko skończyć w tej chwili. Nie będzie musiał 

słuchać tych pustych usprawiedliwień. Nie da sobie namieszać w głowie.  

— Kogo lepiej ukarać? Psa spuszczonego ze smyczy czy jego złego pana? 

Może obu? Kolejność powinna być jednak odpowiednia, czyż nie? Oni nie 

zaprowadzą cię do mnie, ale ja mogę zaprowadzić cię do nich…— mówił Morwin, 

oczekując niepewnie na ruch Patryka, który wciąż trzymał mu nóż na gardle. 

 



 

 

 

Odcinek 6. 
AGATA PATYCKA 

11 maja 2004 — godzina 21:45, Rybnik 
 

Agata Patycka nie należała do osób lubiących siedzieć bezczynnie w jednym 

miejscu. Zawsze jej lekarstwem na smutki była praca. Nie inaczej było tym razem. 

Nie chciała już myśleć tylko o tym, kiedy odezwie się Patryk i czy w ogóle się 

odezwie. Czy wróci, gdy odbierze list. Postanowiła czymś się zająć. Agata miała 24 

lata i była studentką Fotografii Artystycznej na Uniwersytecie w Rybniku. Pracowała 

też w gazecie „No Kpiny” jako fotoreporterka. Postanowiła wykonać jedno z zadań 

zaliczeniowych z uniwersytetu, by się odprężyć. Była już dosyć późna pora, więc 

akurat pora na zdjęcia nocne do pracy „Zakątki zapomniane nocą”.  

Zabrała aparaty i pojechała nad rzekę, gdzie niedaleko mostu znajdował się 

stary zamek. Idealny do fotografowania nocą. Po zrobieniu kilkunastu ciekawych 

zdjęć usłyszała raz po raz krzyki jakiejś kobiety. Była reporterką, więc nie mogła się 

powstrzymać, żeby nie zaspokoić swojej ciekawości. 

Skradała się niczym wytrawny myśliwy, korzystając z osłony nocy. W końcu 

dotarła na odpowiednią odległość, by zrobić zdjęcia. Była zszokowana tym, co 

zobaczyła. 

Rudowłosa kobieta w podartej, czerwonej sukni wybiegła z czarnej, wykwintnej 

limuzyny. Nie uciekła jednak daleko. Momentalnie dwóch dobrze zbudowanych 

mężczyzn ruszyło za nią w pościg, który nie trwał długo. Dogonili ją i powalili na 

ziemię. Gdy ją tak trzymali, nie chcąc pozwolić na kolejną próbę ucieczki, chwiejnym 

krokiem nadszedł Edward Krzywda. Ocierając usta z wymiocin, klął pod nosem. 

Agata rozpoznała go natychmiast. To poseł partii Wolnych i Sprawiedliwych. 

Kandydat na prezydenta Polski w najbliższych wyborach. Nigdy mu nie ufała i nie 

miała zamiaru na niego głosować, ale to przeszło jej najśmielsze podejrzenia. Po 

chwilowym szoku, dobywając aparat, podeszła bliżej i z ukrycia zaczęła robić zdjęcia. 

Mimo nocnych ciemności dzięki odpowiedniemu sprzętowi wszystko było dokładnie 

widać. Wszystkie twarze widoczne były jak na dłoni. 



„To dopiero będzie materiał” — myślała Agata podniecona tym, że bawi się w 

paparazzi. 

Dopiero teraz jednak spostrzegła, że rudowłosa kobieta broni się przed 

gwałtem. Edward był pijany, spocony i wściekły, ponieważ alkohol, owszem, 

podziałał na niego… hamując sprawność seksualną. To z kolei wzbudziło uśmiech 

politowania u napadniętej ofiary. Ochroniarze odwróceni plecami, na rozkaz szefa 

zachowywali jednak kamienne twarze. Przez respekt i strach? A może też coś 

takiego przeżyli? 

Choć Edward Krzywda robił co mógł, by zgwałcić tę kobietę, to nie potrafił.  

— Z biologią nie wygrasz — szepnął jeden z ochroniarzy do kolegi. 

— Cicho, bo usłyszy. Nie płaci nam za durne komentarze… — odparł drugi 

ochroniarz.  

Rudowłosa kobieta także spostrzegła ciężkie próby gwałciciela. Zamiast 

krzyczeć, zaczęła się śmiać i szydzić z niego: 

— I co, nie staje ci mięczaku? Ha, ha, znam takich jak ty… Damski bokser... — 

kpiła, powstrzymując przy tym łzy, nie chcąc okazać słabości. 

Ochroniarze powstrzymywali uśmiech. Gdy Edward przerwał, chcieli podnieść 

ofiarę. Ten jednak wściekły odepchnął ich od niej i wrócił do próby gwałtu. Kobieta 

nie miała sił uciekać. Edward Krzywda jeszcze raz spróbował ataku seksualnego. 

Gdy ponownie mu się nie powiodło, ręce zjechały mu na jej szyję. Powoli zaczęły się 

zaciskać. Coraz mocniej i mocniej, aż zaczął kobietę dusić. Nim ochroniarze to 

spostrzegli, było już po wszystkim. Życie opuściło ciało rudowłosej kobiety. Była 

zimna. Była blada. Była martwa. Agata, robiąc zdjęcia finału zajścia, zmieniła aparat. 

Potrzebowała szerokokątnego obiektywu.  

— Tak, teraz jeszcze lepiej widać — pomyślała, zaglądając przez wizjer. 

Zdała sobie sprawę, że kobieta nie żyje. Została mimowolnym świadkiem 

morderstwa. 

— Nie zrobiłam nic, nie pomogłam jej... — wyrzucała sobie w duchu. — Nie 

czas teraz na poczucie winy. Zrób zdjęcie, ucieknij, ujawnij to... Nic więcej dla niej nie 

zrobisz — usprawiedliwiała się Agata. 

Wycelowała więc obiektywem, chcąc zrobić kolejne zdjęcie.  

Nie wyłączyła jednak lampy błyskowej w aparacie. Ochroniarze oraz Krzywda 

zamarli z przerażenia, widząc błysk flesza.  

— To tam szefie! — Wskazał palcem jeden z ochroniarzy. 



— Nie stójcie tak buraki! Za nią! — rozkazał jeszcze bardziej rozwścieczony 

Krzywda. 

Agata, spostrzegłszy dwóch mężczyzn pędzących w jej kierunku, rzuciła się do 

ucieczki... 

 



 

 

 

Odcinek 7. 
MAREK MORWIN 
13 lutego 1986 — komunistyczna Polska — godzina 23:20 

 

Mężczyzna w wieku około 20 lat szedł pospiesznie zaśnieżonymi, pustymi 

ulicami, rozglądając się nerwowo dookoła. Ściskał torbę, przytulając ją do piersi. 

Musiała być ważna. Odwracał się raz po raz, jakby się bał, że ktoś go śledzi. 

Zobaczył nadjeżdżający patrol Milicji Obywatelskiej. Schował się szybko przed nimi 

za pobliskim zaułkiem. Przywarł do ściany, czekając, aż odjadą. Gdy tak się stało, 

odetchnął z ulgą… Jednak chwilę spokoju przerwał mu przeszywający ból z tyłu 

głowy.  

Ktoś ogłuszył go jednym trafnym ciosem. Młody chłopak padł nieprzytomny na 

ziemię. 

— Zasrane solidaruchy — przeklął Marek Morwin pod nosem, po czym zaniósł 

go do auta zaparkowanego niedaleko.  

Po kilku minutach drogi samochód marki Syrenka zjechał na polne drogi. 

Jadący nim kierowca, zobaczył ładną, jakby przestraszoną dziewczynę. Stała na 

poboczu. Od razu wpadła mu w oko. 

Postanowił się zatrzymać i porozmawiać. Kobieta chciała najpierw uciekać, ale 

gdy zobaczyła, że auto jest cywilne,  została na miejscu.  

— Już godzina policyjna moja droga — wypalił do dziewczyny Marek. 

— Yyy… wiem.. ale… — Dziewczyna szukała w głowie właściwej odpowiedzi. 

— Co taka łada dziewczyna robi tutaj sama i jak taka ładna dziewczyna ma na 

imię? —  zagadnął do niej, uśmiechając się. 

— A ty co, z MO jesteś, że tak wypytujesz? — odparła kąśliwie. 

— Gdy powiem ci, że do miasta masz 5 km drogi, to będziesz chyba milsza, co? 

— powiedział z ironicznym uśmiechem Marek. 

— Ile?! Musiałam pomylić przystanki… Ale ci chłopcy w autobusie… Wolałam 

wysiąść… Idę już tak drogą z pół godziny. Może mnie podwieziesz cwaniaczku? — 

zapytała dziewczyna z zalotnym uśmiechem. 



— Hmm… — Zamyślił się Marek, patrząc na nieprzytomnego chłopaka na 

tylnym siedzeniu. 

— Wiesz… tu niedaleko jest dom… Kumpel się trochę spił, obiecałem jego 

mamie, że go dostarczę. 

— Yhy… To mnie spławiasz widzę… Wyglądasz na takiego... — odparła 

dziewczyna z rezygnacją. 

— Nie no, czekaj… za pięć minut będę wracał tędy, to cię odbiorę. Jego matka 

jest dosyć zasadnicza, co do dziewczyn... — tłumaczył się Marek. 

— Taki bojaźliwy jesteś chłopaku? — kpiła dziewczyna. 

— Hmm… Dobra, wsiadaj, ale gdy tam podjedziemy, schowasz się i będziesz 

cicho — powiedział, a dziewczyna ochoczo wsiadła do syrenki. 

Po kilku minutach dotarli do jakiegoś domu na odludziu. Dziewczyna ukryła się 

zgodnie z instrukcją.  

Marek wyciągnął z tylnego fotela nieprzytomnego chłopaka i zaniósł go do 

środka budynku. Chłopak przebudził się i zaczął szarpać. Jednak dwóch 

umięśnionych mężczyzn szybko go uspokoiło i zabrało do piwnicy. 

Do Marka podszedł człowiek z ciemnym wąsem. Miał około 35 lat, ale 

gdzieniegdzie na głowie już pojawiły mu się siwe pasma, nadto widoczne na tle 

kruczoczarnych włosów. Nie był dobrze zbudowany, ale i tak zawsze wzbudzał 

respekt u podwładnych.  

Morwin od razu stanął sztywno na baczność. 

— Długo szukaliśmy tego solidarucha. Wydusimy z niego, co trzeba, 

towarzyszu — powiedział mężczyzna. 

— Ku chwale ojczyzny, towarzyszu Krzywda — odparł Marek salutując. 

— Mówcie mi Edward. Krzywda to tak oficjalnie... Groźnie brzmi. Może się 

towarzyszu napijcie wódeczki? 

— Nie, dziękuję... Spieszę się... — odparł Marek. 

— Odmawiacie swojemu przywódcy?! — zagrzmiał Krzywda. 

— Nie, ja... dziewczyna... — wydukał nieco przestraszony Morwin. 

— Aaaa... no to co innego. — Tu wyraz twarzy  przed chwilą jeszcze wściekłego 

dowódcy zmienił się diametralnie w serdeczny uśmiech. 

— No ja... towarzyszu... innym razem... — powiedział Marek, chcąc jak 

najszybciej uciec. 



— Zawsze w służbie bezpieczeństwa narodu… Ojczyzna kiedyś będzie 

wdzięczna. Bądźcie w gotowości. Wkrótce przybędą kolejne rozkazy. Teraz 

odmaszerować i się dobrze wyszaleć żołnierzu. To rozkaz! — powiedział Edward 

Krzywda, po czym wszedł do piwnicy, gdzie przed chwilą zaniesiono nieprzytomnego 

chłopaka przywiezionego przez  Morwina. Obawiając się, że dziewczyna w aucie 

może mu umrzeć z nudów, popędził do auta. Odczuł ulgę, gdy zobaczył ją cierpliwie 

siedzącą na miejscu. Odpalił syrenkę i odjechał.  

Dziewczyna miała wrażenie, jakby był myślami gdzieś indziej. W końcu 

stwierdziła, że po prostu trafiła na nieśmiałego faceta. Postanowiła więc przełamać 

lody i przedstawić się.  

— Mam na imię Marysia... Może się umówimy jutro na jakąś kawkę? — 

wypaliła, wyrywając Marka z zamyślenia.  

Uśmiechnął się tylko zakłopotany i, nim zdążył pomyśleć,  czy ma czas, skinął 

głową z aprobatą... 

 

 

15 marca 1989 — komunistyczna Polska  
 

— Jak to chcesz odejść?! Nie można od tak odejść ze Służby Bezpieczeństwa ! 

— grzmiał Edward Krzywda. 

— Towarzyszu... musi pan zrozumieć... Dziewczyna w ciąży, chcemy wziąć 

ślub, a mnie wiecznie nie ma... Życie przemyka mi między palcami... — tłumaczył 

Marek Morwin, szukając zrozumienia. 

— Wrogowie Polski czają się w podziemiach jak szczury, zaraza atakuje kraj... 

Solidaruchy... A ty chcesz odejść?! — Edward Krzywda wykrzykiwał to z irytacją 

Morwinowi w twarz. 

— Szefie... Tyle lat wiernie służyłem Polsce, a ta Solidarność wciąż jest i jest... 

Nie mam już sił. Niech inni przejmą moje zadania. Proszę... — błagał Marek, a 

Edward wyciągnął ze srebrnej papierośnicy papierosa i odpalił, chcąc się uspokoić. 

— Mówisz młodsi... Chcesz odejść... — mówił do siebie Krzywda, zaciągając 

się papierosem marki „Robotnicze”. Raz po raz rzucał badawcze spojrzenie w 

kierunku Morwina. 

Ten skinął głową bezmyślnie, wciąż jednak wpatrując się w podłogę, czekał w 

niepokoju na odpowiedź. 



— Tylko o to ci chodzi? — badał dalej. 

— Tak. Proszę o przejście w stan spoczynku. 

— Dobrze... Po ostatnim zadaniu... odzyskasz coś dla mnie, albo nie... Lepiej 

zniszczysz. Twoim celem będzie Zenon Burczyk... 

Następnie Edward wytłumaczył swojemu podwładnemu, czego ma dotyczyć ta 

misja.  

Wieczorem tego samego dnia Marek Morwin wyśledził swoją ofiarę. 

Obserwował Burczyka przez kolejne trzy dni, aż czuł, że wie o nim wszystko. Gdy 

Zenon, tradycyjnie w środę o godzinie 15:00 był na spacerze ze swoją żoną, Morwin 

włamał się do jego gabinetu,  szukając dokumentów, które chciał dostać jego szef, 

Krzywda. 

Jednak tego dnia Burczyk wrócił ze spaceru wcześniej... Marek znalazł jednak 

to, czego szukał. W czasie gdy Zenon dobijał się do zatrzaśniętych drzwi, Morwin 

chciał dokończyć zlecenie. Wiedział, że zadanie musi zostać wykonane. Spalił więc 

to, co znalazł. W chwili gdy teczka działacza SB, Edwarda Krzywdy, pseudonim Król, 

spłonęła, do gabinetu wpadł Zenon i trzech milicjantów, obezwładniając Morwina.  

„Zadanie wykonane...” — powiedział w duchu. 

 


