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Mirek Ochota, lat 65, emerytowany puszysty policjant, zawsze miał szczęście do 

pakowania się w kłopoty. Od czasu jak jego żona zmarła pięć lat temu nie może się pozbierać. 

I tak samotnie, nie licząc pięknego, też trochę puszystego, czarnego psa, dorabia do emerytury 

strasząc, a tak naprawdę ochraniając Zamek Książąt Raciborskich.  

Teraz też zaczyna się jego zmiana. Wieczór był spokojny, ale jedna rzecz go 

niepokoiła. Z oddali słychać było ciche stukanie. Ktoś by sobie pomyślał, że może stare drzwi 

łomoczą, ale ochroniarz znający ten zamek jak własną kieszeń stwierdził, że to podejrzane. 

Zresztą nudziło mu się, ile można oglądać filmów w nocy.  

– No chodź kochany – szepnął do psa. Wyszedł ze swojej kanciapy, skierował się 

wolno w stronę hałasu. Spodziewał się niezamkniętego okna, które powoduje przewiew, 

przez co drzwi tak niemiłosiernie skrzeczą. Gdy przeszedł do części mieszkalnej zamku, 

niedawno odrestaurowanej, zobaczył otwarte drzwi i postać, która szybko przemknęła na 

zewnątrz. 

- Stój, bo strzelam – zawołał ostrzegawczo i podbiegł w stronę okna – Stój, 

powtarzam! – Zbieg niestety zdążył przemknąć już przez dziedziniec i bramę. Mirek 

zdyszany tym krótkim biegiem, wyjął komórkę i zadzwonił do centrali.  

– Halo, tu Mirek, miałem zdarzenie na Zamku. Było włamanie, goniłem sprawcę, ale 

mi zbiegł, skurczybyk jeden, za szybki był. Co mam zrobić, powtarzam, co mam zrobić?  

– Halo - odezwała się zaspana centrala. – Po kiego dzwonisz o tej godzinie co?  

- No to chyba żart - pomyślał sobie Mirek. - Było włamanie, jasne? Nie wiem czy coś 

ukradli, bo nie zdążyłam sprawdzić! Goniłem sprawcę! Co mam zrobić? 

– No to dzwoń na policję, ja tu nic nie zdziałam. Mi to co najwyżej możesz raport 

napisać rano. Bez odbioru – rozłączyła się. 

Policja dotarła po godzinie, oczywiście z dużym opóźnieniem, zaspani i zmarnowani. 

Sami koledzy Mirosława, niedawno świętowali jego dziesięciolecie przejścia na emeryturę. 

- No co tam Miruś się tutaj stało? Żeby na emeryturze takie atrakcje ci robili, co? No 

zero poszanowania! – Stefan kontynuował swój monolog, ale Mirek już go nie słuchał. 

Policja zrobiła oględziny, Mirek przypatrywał się cierpliwie i został z nimi do końca, mimo 

że minęła już godzina 6:00, co oznaczało koniec jego pracy. Dobrze się czuł znowu 

współpracując z kolegami. Tęsknił za czynną służbą, za żoną. Jedyne co mu pozostało w 

życiu to wierny pies, tak samo już przystary i przygruby jak on. 

Mundurowi nie ustalili nawet podejrzanego. Śladów nie było, bo zbieg miał na sobie 

rękawiczki, tak przynajmniej podejrzewali. Dostał się do środka, wybijając małą szybkę w 



drzwiach, później otwierając sobie normalnie drzwi. Cwaniak. Dobierał się do ściany, 

zostawił w niej niemałą dziurę! Tylko po co? 

- No nic, czas do domu na drzemkę. Do zobaczenia chłopaki! – wykrzyknął 

ochroniarz.  

Mirek zauważył, że zaczęły się już zbierać wycieczki, spragnione porannego oglądania. Nie 

był jednak pewien, czy policja już skończyła i udostępniono zamek dla odwiedzających. Na 

czele pierwszej grupy zauważył powabną i piękną jak zawsze Matyldę. Przewodnik, do której 

wzdycha od zawsze! Ochota wiele razy próbował zagadać, ale zawsze w ostatniej chwili 

rezygnował. Nie chciał wyjść na idiotę. Dawno już z nikim nie flirtował. W jego wieku 

wydawało się to wręcz niewyobrażalne! 

Kolejne dni mijały spokojnie. Mirek przestał myśleć o feralnej nocy. O 5:00 rano 

zwlekł się z łóżka, pies spojrzał na niego z ukosa, wiedział, że ochroniarz szykuje się na 

spacer. Nie był jednak zbyt chętny. 

– Chodź kochany, idziemy na spacer – pies tylko przewrócił się na drugi bok. 

– No dajesz, zaraz musimy iść do pracy – z ogromną łaską w oczach Johann wstał. 

Zejście po schodach zajęło im pięć minut, mimo że było to pierwsze piętro. Jednak ani 

jednego ani drugiemu się nie spieszyło. Mirka pocieszała tylko myśl, że dzienna zmiana 

oznacza możliwość obserwowania Matyldy w pracy. Pomyślał, że kiedy zacznie się 

spokojniejszy sezon, w końcu się z nią umówi. Randka, w jego wieku, no cóż, jak ma spędzić 

resztę życia w pojedynkę, to woli zaryzykować. Nie musiał długo czekać, gdy doszedł do 

Zamku, Matylda już na niego oczekiwała zniecierpliwiona. Jakby ktoś go w końcu wysłuchał. 

  – Panie Mirku, panie Mirku, panie Mirku – krzyczała przewodniczka z daleka. – 

Słyszałam, że było włamanie! Nic się panu nie stało?  

– Ależ oczywiście, że nie - odpowiedział i wypiął dumnie pierś. 

– Bo ja, Panie Mirku w tej sprawie, pan mi opowie co się działo! – Mężczyzna po raz 

kolejny zaczął opowiadać historię. Matylda, która pracowała w Zamku tylko w tym sezonie, 

słuchała z zainteresowaniem.  

– Wie pan, przed kilkoma laty bowiem krążyły plotki, że gdzieś w pomieszczeniach 

mieszkalnych ukryto drogocenny skarb! – Matylda opowiedziała Mirkowi całą legendę, którą 

kojarzyła. Chcieli coś z tym zrobić, ciekawość ich zżerała od środka! Ustalili, że poszukają 

tego skarbu! On będzie brać nocne zmiany, ona do niego będzie przychodzić w ukryciu. Nie 

wiedzieli jeszcze tylko gdzie zacząć.  

Mirek tego dnia cały był zadowolony, nie dość, że tak szczęśliwie potoczyło mu się z 

Matyldą, to okazało się, że mają dużo wspólnego ze sobą. Rozmawiali, żartowali, po tym jak 



skończyła oprowadzać już wycieczki. Na dodatek bardzo polubiła jego psa, Johanna. 

Wspólnie pobawią się w detektywów i może w końcu zwróci na mnie uwagę ta nimfa. 

Matylda zostawiła mu kilka książek o historii zamku. Pierwsze zwiady mieli przeprowadzić w 

noc Wszystkich Świętych. Do tego czasu Mirosław miał prowadzić poszukiwania sam. 

Gdy nadeszła TA noc, Ochota był bardzo podekscytowany, nie mógł się doczekać 

wieczoru. Ubrał się wyjątkowo elegancko jak na swoje stanowisko. Może zbytnio się 

wystroił, ale w końcu będzie w pałacu sam na sam, z wyjątkiem psa, z Matyldą. Chciał zrobić 

na niej jak najlepsze wrażenie. Przed 19:00 ruszył z psem na spacer, żeby się rozluźnić i 

przemyśleć plan działania jaki przedstawi przewodniczce.  

– Jono, ty będziesz na straży, rozumiesz? My z Tilą pójdziemy za zwiady, zamkniemy 

wszystko, a ty masz być grzeczny. Jak coś się będzie działo, to szczekaj, tylko głośno. 

Rozumiesz Josiu? – zapytał, a pies spojrzał na niego tak, jakby dokładnie wiedział, czego się 

od niego oczekuje – No dobrze, to idziemy do zamku, trzeba się przygotować.  

Po prawie godzinnym spacerze dotarł w końcu do miejsca pracy. Dobrze, że mamy 

trochę czasu, powiedział do siebie. Nakarmił psa, ten później w ramach podziękowania 

poszedł za nim na obchód przybytku. Od razu skierowali się do piwnic, dawno tam już nie 

był, ale musi sprawdzić pomieszczenia, żeby później się nie okazało, że ostatnie lata w pracy 

się tylko obijał. O co to, to nie, nie może wyjść na lenia, bo jaka kobieta takiego zechce. 

Przeszedł korytarzami spokojnie, bez specjalnych trudności. Jednak ktoś to uporządkował, 

pomyślał. W pokojach nie było tak naprawdę nic ciekawego. Przejrzał dokładnie papiery, 

dokumenty, które znalazł, nic z nich nie wynikało, ale i tak wziął je ze sobą z powrotem. Nie 

widział sensu wracać tu po raz drugi. Gdy wrócił do psa, spostrzegł, że minęły już prawie 

dwie godziny, coraz bliżej do spotkania, a on nie ma planu! Jono zaczął się budzić, nadszedł 

czas na jego ostatni dzisiaj spacer przed spełnieniem obowiązku pilnowania całego zamku. 

Wyszli na zewnątrz. Nocami było tu pięknie, zamkowa posiadłość tonęła w ciepłych barwach 

latarni, dodatkowo mury mieniły się w blasku księżyca. Na ścieżkach dookoła nie było 

absolutnie nikogo. Pośród takiego spokoju można czuć się bezpiecznie.  

Matylda, dla znajomych Tili, kobieta lat 63, z wykształcenia historyk, z pasji 

przewodnik po atrakcjach turystycznych w Polsce. Od wielu lat samotna wdowa, mieszkająca 

na stałe w Krakowie, od trzech lat na emeryturze. Nie mając zbytnio co ze sobą począć, 

zrobiła uprawnienia na ogólnopolskiego przewodnika i zaczęła wyjeżdżać tam, gdzie była 

okazja. Szybko przekonała się, że podróżowanie jest jej największą pasją. Na razie na swoim 

koncie miała już Lublin, Wrocław, Warszawę itd. Nie zamierzała na tym poprzestać, póki 

będzie mogła chodzić i mówić. Dzięki temu, że pracowała, mogła sobie pozwolić też na 



dalsze podróże, tylko dla własnej uciechy. Odkąd pojawiła się w Raciborzu, zwróciła uwagę 

na tego przygrubawego ochroniarza. Wydawał się sympatycznym człowiekiem, pełnym 

wewnętrznego spokoju, emanującym wewnętrznym ciepłem, którego jej było brak od tak 

dawna. Dla jej temperamentu byłby ukojeniem. Podobał jej się, coraz bardziej to dostrzegała, 

aż sama się karciła za to w duchu. Taki wiek, a jej amory w głowie! 

Mirek czekał cierpliwie aż Matylda zapuka. Co za głupota, przecież wystarczyło 

zadzwonić, pomyślał. Teraz każdy ma telefon komórkowy.  Mati dotarła na miejsce kilka 

minut po północy, niespodziewanie nawet pies się obudził, choć nigdy nie miał tego w 

zwyczaju, ewentualnie machnął ogonem na powitanie gościom w pozycji leżącej, co już 

stanowiło nie lada wyczyn z jego strony. Przewodnik mocno się ucieszyła z zainteresowania 

psa, a ten zaczął się jeszcze bardziej przymilać. Po czułościach zaczęła swój wywód. 

 – Uważam, że przede wszystkim powinniśmy poprzeglądać dokumenty jakie 

znajdziemy. Gdzieś musi być przecież napisane o jaki skarb chodzi. Nawet nie wiemy, czego 

szukać! – nawijała jeszcze tak z piętnaście minut, po czym dodała oburzona. 

 – Nudzę cię? Nic nie mówisz – Mirek od razu się rozbudził, cały zawstydzony. Tak 

się na nią zapatrzył, że przestał jej słuchać.  

– Nie, nie oczywiście, że cię słucham i uważam, że masz rację. Co do papierów, to ja 

już sprawdzałem i coś tam znalazłem. Nie wiem, czy to coś ważnego, ja tam prosty chłop 

jestem. Ty za to mogłabyś na to spojrzeć. Myślałam trochę nad tym i obstawiam, że ten 

chłopak, co tu się włamywał, musiał być tu wcześniej i co nieco poszperał! 

– O matko kochana! – krzyknęła kobieta przerażona. 

– Co takiego, co się stało?  

– Przecież on mógł być też na mojej wycieczce! Mógł mi coś zrobić! 

– Faktycznie! Może specjalnie przyszedł się czegoś dowiedzieć o historii. Przecież on 

kombinował przy tej ścianie! Przypomnij sobie co tam opowiadasz. Może o jakiś skarbach też 

wspominasz, a ja zaraz wracam – powiedział Mirek. Mężczyzna, jak się za chwilę okazało, 

poleciał po wiertarkę, młot i inne narzędzia. Tak obładowany wrócił po kilku minutach. 

 – Haha, no i co teraz robisz? – zaśmiała się uroczo – Zamierzasz tę ścianę rozwalić? 

Tym wszystkim? Zobaczmy lepiej, czy faktycznie o to mu chodziło – skwitowała Matylda. 

Przeszli do sali, kawałek tynku dalej był rozwalony, nikt nie zdążył go naprawić. Pomyślał 

sobie, że najpierw przepłoszył złodzieja, a teraz sam zamierza robić to samo, co on. O ironio.   

– Myślisz, że to da się rozwalić tak delikatnie? Żeby za bardzo nie było widać? – 

zapytał. 



- Sama już nie wiem. Nic pochopnego nie róbmy! Przejrzyjmy najpierw inne 

pomieszczenia i kryjówki, może tam znajdziemy jakąś podpowiedź czego i gdzie szukać – 

rzekła do Mirosława. 

– Oj, ci mężczyźni! Od razu by chcieli wszystko wyburzać, rozwalać! – pod nosem 

dodała. Była jednak pod ogromnym wrażeniem odwagi i zaciętości Mirka. 

- No dobrze – odpowiedział zrezygnowany chłop – Jestem przygotowany na każdą 

ewentualność. 

 Nagle, spojrzeli za okno, coś przemykało po dziedzińcu!  

– Pies? – zapytał. 

- Głupi jesteś! Za duże! Drugi ochroniarz? – zastanawiała się przewodniczka trochę 

przerażona.  

– Nie ma – szepnął. 

– O Boże, to ten włamywacz! On tu próbuje się dostać do drzwi! Słyszysz łom? Gdzie 

ten twój pies, jak jest potrzebny? – histeryzowała – Zaraz tu umrzemy, pozabija nas jakiś 

złodziej! Co on sobie myśli w ogóle!  

– Przestań, bo nas usłyszy! Chowamy się! – zasygnalizował  

– Zdurniałeś? I co? Będziemy udawać, że nas nie ma? Dzwonię na policję, bo tobie się 

chyba coś w głowie poprzewracało! – krzyczała i patrzyła na niego jak na idiotę jakiegoś. 

– Pomyśl i się uspokój, zadzwonimy z ukrycia, a zobaczymy, gdzie szuka, może 

myśli, że nikogo nie ma, albo że ochroniarz mocno śpi. 

- Właśnie, gdzie mój pies? – nerwowo zaczęli szukać Jona, który oparty nogami o 

ścianę sobie pochrapywał.  

– No ten to ma dobrze, tu się włamują, zaraz nas pozabijają, a on śpi w najlepsze! 

Wstawaj piesku kochany, no już, już – próbował go jakoś podnieść i obudzić, a ten tylko 

otworzył oczy, pomachał ogonem i zapadł dalej w sen – No żart! Matylda zostawiamy go czy 

co? 

– No, a jak ci psa rozstrzela to co? Bierz go pod pachę! – krzyknęła – Ino biegusiem! 

– Widziałaś, jak on wygląda! Toć to kluska, a ja mam 65 lat! Nie dygnę go! – 

stwierdził z przekąsem.  

– To ci go zabiją! Nie marudź, bierz go i się chowamy! Telefon też weź, żebyś nie 

zapomniał, bo trzeba będzie zadzwonić! Tylko go wycisz! I tą twoją krótkofalówkę też! No o 

wszystkim muszę myśleć sama! – krzyczała i krzyczała. Bała się jednak bardzo. 

Mirek zamachnął się, jakoś udało mu się Jonę podnieść, myślał, że może pies 

stwierdzi, że woli sam iść niż być noszonym, skoro i tak już go bezczelnie obudzili, ale nie. 



Wydawało się nawet, że całkiem mu się spodobało. Żeby się tylko za bardzo nie 

przyzwyczaił, pomyślał. 

– Prowadź Mirek, gdzieś z widokiem na ścianę! – schowali się tak, aby cokolwiek 

widzieć.  

Włamywaczowi udało się wejść bez większych przeszkód do środka. Rozejrzał się.  

– Nie ma nikogo – szepnął do siebie. Skierował się cicho w lewo. Wyjął młot. W 

międzyczasie Mirek zawiadomił policję, dzięki znajomością ustalił, że przyjadą dopiero za 15 

minut, co dało im jeszcze kilka minut obserwacji. Mężczyzna starannie po cichu zaczął 

rozpruwać ścianę. Był tak pochłonięty pracą, że za późno zauważył policję. Szybko obejrzał 

się.  

– Cholera jasna – krzyknął. Spróbował jakoś zatuszować swoje poczynania i 

wyskoczył przez drzwi. Mirek pobiegł za nim, ale lata zaniedbań dały o sobie znać, za duży 

brzuszek i kiepska kondycja nie pozwoliły mu nawet się zbliżyć do złodzieja. 

– Matylda, idź zobacz czy coś tam jest w tej ścianie! Tylko tak, żeby policja nie 

zauważyła i ustalmy jakąś wspólną wersję!  

– Że co? Policji nie chcesz mówić? – niedowierzała przewodniczka.  

– Jak im powiemy, to guzik wyjdzie z naszego dochodzenia! Tylko pomyśl, powiemy 

im w swoim czasie, musimy jakoś to zatuszować, żeby się nie domyślili! O cholerka, właśnie, 

Ciebie też tu nie powinno być! Dostanę od szefa jak się dowie, że randkuję po nocach w 

pracy!  

– Randkujesz? – zapytała i trzepotała rzęsami zalotnie. Mirek zaczerwienił się.  

– Znaczy, przejęzyczyłem się! Idź już, ja coś wymyślę!  

Ochota, zaczął pospiesznie zabezpieczać miejsce, miał lekkie wyrzuty sumienia, że 

będzie coś ukrywać przed policją. No przecież w końcu im powiem, westchnął cicho. Miał 

szczęście, akurat, gdy policja wkroczyła do akcji, skończył, Matylda uciekła, a pies znowu 

zasnął. Przyjechał niestety ponownie Stefan, policjant z poprzedniej akcji.  

– Co tam Miruś, znowu włamują się jak ty jesteś? Co za ludzie. Dzielny jesteś. No to 

mów, co się stało? – zapytał Stefan. 

– Był tutaj ten włamywacz, chyba ten sam, wysoki, chudy, w kapturze, na czarno 

ubrany. Twarzy nie widziałem. Widać było, że czegoś szukał, ewidentnie czegoś małego, bo 

słuchaj Stefek, on po tych zakamarkach szukał, książki przeglądał. No, a co niby można w 

książce schować? Jakiś świstek papieru pewnie, no nic innego nie przychodzi do mi głowy. 

Ale widać nieszkodliwy chłopak, bo mnie zobaczył i od razu uciekł. Nikomu nic nie chce 

zrobić, tak myślę, po prostu czegoś szuka – szybko wymyślił kłamstwo. 



– Dziwne – zaczął komisarz – Czegoś małego szukał powiadasz, papiery przeglądał? 

Ostatnio ścianę rozwalał przecież 

– Może zobaczył, że tam nic nie ma – zdał sobie sprawę, że słabe kłamstwo wymyślił. 

– Może masz rację Miruś, no poszukamy, poszukamy. A powiedz mi chłopie, co u 

ciebie? Dawno cię nie widziałem, nie przychodzisz do nas już nic.  

– Wiesz, jakoś tak powoli, codziennie tak samo, stara nuda. Dobrze, że tego mojego 

Jona marudnego mam, bo bym zwariował inaczej – skarżył się  

– Kobiety ci trzeba, Miro. Mówię ci, z kobietą to się na pewno nudzić nie będziesz.  

– Haha, no to mi taką znajdź, co będzie mnie chciała! – zadrwił Ochota.  

– No dobra, dobra, niech ci będzie. Przyjmuję wyzwanie!  

- Panie komisarzu, już wszystko sprawdziliśmy i ściągnęliśmy ślady. Możemy jechać, 

chyba, że pan Mirosław ma jeszcze coś do dodania – przerwał dwóm przyjaciołom 

posterunkowy Grzelak. 

– Nie, nie chłopcze, wszystko już powiedziałem, pokazałem. Jakby co będę do was 

dzwonić! – powiedział i pożegnał się. 

 Miało być małe poszukiwanie, a okazało się, że łapią włamywacza. Mirek nie był 

pocieszony, musiał odesłać Matyldę do domu, ale nic straconego, umówią się na pewno 

jeszcze raz. Chyba, że nas pozabija prędzej ten facet. 

– Jono, swoją drogą, jesteś w końcu psem, powinieneś pilnować tego całego 

przybytku, no i mnie! Ty za to sobie chrapiesz w najlepsze – powiedział. Pies jakby 

zrozumiał, odwrócił głowę i pobiegł gdzieś wielce obrażony. Wracając do domu, ochroniarz 

rozmyślał, co też ważnego musi być w tej ścianie i czy normalny człowiek nie powinien po 

prostu wystąpić o przeszukanie posiadłości, albo załatwić tego w jakiś cywilizowany sposób, 

a nie włamywać się w nocy, strasząc przy tym bogu ducha winnego ochroniarza i jego psa.  

Po południu zadzwoniła Matylda, zapraszając Ochotę, psa też, na kolację. 

Powiedziała, że coś znalazła i nie może rozmawiać o tym przez telefon, ale to jest bardzo 

ważne. Z zaproszenia ucieszył się nie tylko Mirek, ale też i pies, który już wcześniej upodobał 

sobie kobietę, jako swojego nadwornego głaskacza. Mirosław postanowił się przygotować. 

 Natomiast zdenerwowana przewodnik zaczęła przygotowywać kolację, co raz łapiąc 

się na myślach: czy mu zasmakuje, czy to wystarczy – typowe kobiece myślenie. Zauważyła 

też, że myśląc o Mirku, trochę się czerwieni i czuje motylki w brzuchu.  

– No też sobie wymyśliłaś babo, na starość takie rzeczy – skarciła się –No, ale 

wszystko się zmienia – szepnęła do siebie.  



Jak się okazało, obaj panowie nie byli wcale wybredni co do jedzenia, co zresztą było 

dość widoczne po zaokrąglonych brzuchach, liczyło się, żeby było dużo. Po kolacji Matylda 

wyłożyła dokumenty na stół.  

- Zobacz Mirku, co odkryłam. To są dokumenty sprzed 500 lat. Aż dziwne, że do 

dzisiaj są w miarę czytelne. Ten jeden jest ciekawy! Podejrzewam, że go właśnie widział 

włamywacz! To mapa! Są pozaznaczane jakieś czerwone punkty! Jednym z nich jest właśnie 

ta ściana – przekonywała Matylda.  

– No, ale skąd on miałby mieć taką mapę? – pyta Mirek. 

– Może przy okazji remontu jakiś robotnik ją zauważył – wysnuła hipotezę.  

Nagle otworzyły się drzwi do mieszkania. Do środka wparował wysoki chudzielec. 

– Cześć mamo, przyjechałem! – zawołał chłopak.  

– O dziecko, czemu nic nie mówiłeś, że będziesz! Nic nie wiedziałam. Zaraz zrobię ci 

jakiś obiad – zaczęła – O, a to jest pan Mirosław, mój przyjaciel – zawstydziła się, a syn 

spojrzał na nią podejrzliwie. 

– Mirku, poznajcie się, to mój najmłodszy syn, Janek. Mieszka w Krakowie, jak ja, ale 

widocznie postanowił odwiedzić swoją matkę i sprawdzić, czy nie jest samotna.  

– To też, mamo. 

– To cię zaskoczyłam, co? Nie spodziewałeś się gości, co? – szturchnęła do lekko w 

bok. 

- No szczerze mówiąc nie, a mam ci coś ważnego do powiedzenia. Dlatego 

przyjechałem – powiedział Adam –Możemy to odłożyć na później. Teraz usiądźmy i zjedzmy 

ciasto – zaczął najpierw  pałaszować sernik, gdy Jon do niego podszedł – O, co za ładny pies. 

Panie Mirosławie, czym się pan zajmuje? – spytał z pełną buzią. 

- Jestem ochroniarzem w Zamku Książąt Raciborskich – odpowiedział. 

- Naprawdę? Chyba to nudna praca, prawda? – zapytał chłopak. 

- Na faktycznie, dość nudna zazwyczaj. 10 lat tam pracuję i nigdy nic się nie stało 

ciekawego, ale ostatnio no to co innego.  

- Tak, a co się stało? – poruszony zapytał Adam. 

- Ostatnio mieliśmy dwie akcje włamania! Goniliśmy zbiega, raz nawet z twoją mamą! 

Na szczęście chłopak nic nie zwinął, ale coś podejrzewam, że będzie próbować jeszcze raz. 

Ciągle próbuje dobrać się do ściany! Prowadzimy z Matyldą małe śledztwo! 

- O Boże! Mamo ty bierzesz w tym udział? Zawsze byłaś taka roztropna! – krzyknął. 



- Oj kochanie, ale to takie ekscytujące. Powiem ci, że to był mój pomysł, Mirek 

łaskawie się zgodził, chociaż chyba nie był zadowolony. Liczymy na to, że odkryjemy, czego 

chce ten chłopak.  

– No właśnie, obstawiamy, że szuka jakiegoś skarbu. Na razie jednak nie wiemy zbyt 

dużo na ten temat - ciągnął Ochota. 

– To prawda, ale mamy za to mapę – Matylda wymachiwała dokumentem. 

Adam słuchał z zaciekawieniem wymiany zdań pomiędzy obojgiem. Trochę mu się 

przypomniały czasy, kiedy matka z ojcem się przekomarzali. Mirek nie ma zbytnich szans z 

Matyldą, skwitował w duchu. Matylda zawsze bowiem stawiała na swoim, była postrachem 

całego domu, nie można było jej nie słuchać. Zazwyczaj kochana, ale nikt nie chciał jej 

podpaść.  

- Oboje macie rację – dodał i dał całusa Matyldzie w czoło – To chyba musimy 

wszyscy razem porozmawiać. Mam wam coś do powiedzenia.  

- Co takiego, synuś? I czemu mieszasz w to Mirusia? – troskliwym głosem spytała. 

- Mamuś, daj mi opowiedzieć. Jak pamiętasz dobrze, piszę teraz pracę magisterską. 

Moim zadaniem było prześledzenie historii wybranego zabytku. Pewnie nie wiesz, ale 

wybrałem właśnie zamek w Raciborzu. Chciałem zrobić ci niespodziankę i trochę z tobą 

poprzebywać, a przy okazji to bardzo piękny przykład architektury – dodał – Znalazłem 

bardzo ciekawy dokument. Pewną mapę! Dokładnie taką, jaką masz w ręku! Tylko w dużo 

gorszym stanie! Miałem trudność z odczytaniem bardzo długi czas, bo była zamazana. W 

końcu udało mi się. Zaznaczone tam są pewne zakamarki w zamku! 

– Nie rozumiem, do czego Adaś zmierzasz.  

- No właśnie, mama, ja tu coś ważnego chcę powiedzieć. Słuchaj – wziął głęboki 

oddech i w końcu wyznał – To ja włamałem się do tego zamku. 

– O Matko Boska! Co ty gadasz dziecko? – krzyknęła Matylda. Mirek był w takim 

szoku, że tylko rozdziawił paszczę i tak patrzył.  

– No Mirek, powiedz coś, powiedz w końcu. 

- Pogubiłem się całkiem – to było jedyne do czego się zmusił. 

- I ja was, w szczególności ciebie, Mirku, chciałem przeprosić. Bo jakby to 

powiedzieć. Gdybym wiedział, że znasz mamę! Zupełnie inaczej bym postąpił! Nie chciałem 

was straszyć!  

W mieszkaniu Matyldy zapadła chwilowa cisza. Nikt nie wiedział, jak skomentować 

zachowanie Adama. Po długich negocjacjach uznali, że nikomu nic nie powiedzą. 



– Co tu począć – rzekła Matylda. – Nic się nie bój. My z Mirosławem i Jonem sobie 

poradzimy. Mamy lepszy dostęp do tego zamku i o wiele lepszy sposób niż włamywanie się – 

uśmiechnęła się do mężczyzny stojącego obok i go przytuliła – Już nic nie kombinuj, Adaś. 

Prawie cię policja złapała, mogłeś trafić do więzienia, głupcze ty! 

Po atrakcjach ostatnich dni, Adam wrócił do Krakowa, a pozostała cała dwójka, a 

właściwie trójka, wzięła sobie mini weekendowy urlop. Chcieli odpocząć od zamieszania i 

sprawy zamku. 

Pojechali do rezerwatu Łężczok. Poszli razem nad staw, chcąc jeszcze skorzystać z 

ostatnich dni znośnej pogody. Słońce przygrzewało mocno jak na listopad. Złota polska jesień 

ich otaczała. Było kolorowo i pięknie. Jono szalał w wodzie jakby miał dwa lata, a liczył już 

dziesięć wiosen. Oprócz niego nikt nie miał zamiaru korzystać z uroków kąpieli. Ochota miał 

ogromne obawy, co zrobi teraz jego przyjaciółka. Wiedział, że sezon turystyczny i jej 

kontrakt na oprowadzanie wycieczek się skończył. Chciał, żeby została. Bał się strasznie 

zapytać, ale w końcu się przełamał. 

- I co teraz Tili zrobisz? Wracasz do Krakowa?  

- No cóż, chyba powinnam, ale przecież nie znaleźliśmy jeszcze skarbu – uśmiechnęła 

się i dodała – Zostanę z tobą, nigdzie mi się nie śpieszy. 

Znaleźli urokliwy zakątek, rozłożyli jeden koc, a drugim się oboje okryli. Spoglądali 

to w stronę zachodzącego słońca, to na siebie.  

Spletli dłonie, wtulili się mocno w siebie.  

Rozkoszowali się tą chwilą w ciszy i spokoju. 

 

Uzasadnienie jury. 

 

Włamywacz na zamku  

Sympatyczna, pełna subtelnego humoru opowieść o dwojgu starszych ludziach (ochroniarz i 

przewodniczka) i o rodzącym się uczuciu. Pastiszowe ujęcie motywu poszukiwania skarbów 

na terenie Zamku.   

 

 

 


