
Zuzia i tajemnica Z³otego £abêdzia





Mariusz Niemycki

Wydawnictwo Skrzat
Kraków 



© Copyright by Mariusz Niemycki
Edycja © Copyright by Skrzat, Kraków 2012
Ilustracje i projekt ok³adki: Agnieszka K³os-Milewska

Redakcja: Agnieszka Sabak
Korekta: Sylwia Marsza³
Sk³ad: Wydawnictwo Skrzat

Ksiêgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanis³aw Porêbski
31-202 Kraków, ul. Pr¹dnicka 77
tel. (12) 414 28 51
wydawnictwo@skrzat.com.pl

Odwiedź nasz¹ ksiêgarniê internetow¹: www.skrzat.com.pl

ISBN 978-83-7437-739-3



5

Prolog

Zabór (Fürsteneich1), luty 1945

Jechali przez rozleg³¹ wieś ze śpiewem na ustach, 
spogl¹daj¹c na czmychaj¹cych w pop³ochu miesz-
kañców z mieszanin¹ dumy i pogardy. Oto jeste-
śmy – zdawa³y siê mówiæ ich twarze. Oto my, wasi 
wyzwoliciele i nowa w³adza w jednym. W³adza ra-
dziecka, bratnia, choæ lepiej powiedzieæ: ojcowska. 
Z rêk¹ tward¹ dla niepos³usznych i hojn¹ dla uleg³ych. 
Z witryn sklepowych ³ypa³y na nich portrety Adolfa 
Hitlera, pod oknami zaś, wydête mroźnym wiatrem, 
trzepota³y czerwone fl agi z czarnym hakenkrojcem2 
w bia³ym polu. Na jednej z wybrukowanych uliczek, 

1 Fürsteneich – niemiecka nazwa miejscowości Saabor (Zabór) zosta³a 
zmieniona przez administracjê nazistowsk¹ w 1936 r. na Fürsteneich.
2 Hakenkrojc – z j. niem. Hakenkreuz, swastyka, czarny krzy¿ z  hakowato 
wygiêtymi ramionami, symbol powszechnie u¿ywany przez nazistów.  
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przyprószone świe¿ym śniegiem, wala³y siê reszt-
ki sprzêtu wojskowego, g³ównie rozbitych skrzyñ, 
które najwyraźniej pospada³y ze źle zabezpieczo-
nych ciê¿arówek.

– Popatrz, m³adszyj sier¿ant – zwiadowca zwróci³ 
siê do kaprala siedz¹cego na pace odkrytego gazi-
ka3 – konserwy le¿¹ na ulicy. A tam, o, rower. Tak 
gadziny przed nami ucieka³y. Kostia, s³yszysz mnie?

– Co?! – krzykn¹³ jasnow³osy ¿o³nierz, nie prze-
staj¹c przebieraæ palcami po guzikach harmoszki4. – 
Nie zrozumia³em, Dima, powtórz!

Bohaterski krasnoarmiejec Konstanty Wasiliewicz 
Iwlew od niemal godziny gra³ co si³, zadowolony 
z g³ośnego śpiewu kamratów. Śpiewaj¹, znaczy do-
brze im gra. A poza tym chcia³ zag³uszyæ odg³osy 
wybuchów pocisków moździerzowych dudni¹cych 
gdzieś niedaleko. Nasi ch³opcy t³uk¹ hitlerowsk¹ 
¿mijê ile wlezie, uśmiechn¹³ siê w myślach. 

– Mówiê, dowódco, ¿e pozostawi³y faszystow-
skie syny dobra wszelkiego! – gromkim g³osem 

3 Gazik – lekki terenowy samochód, produkowany jeszcze w Zwi¹zku Ra-
dzieckim, m.in. na potrzeby armii, nazwa zdrobnia³a od GAZ, czyli Gorkow-
skiej Fabryki Samochodów w mieście Gorki (Rosja).
4 Harmoszka – rodzaj ma³ego akordeonu, popularny rosyjski instrument 
muzyczny.
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odpowiedzia³ szeregowy Dymitr Pankow, dwa lata 
m³odszy s³u¿b¹ od Iwlewa. Ledwie osiem dni temu 
stuknê³a mu dziewiêtnastka. – To wszystko nasze, 
prawda?

– Nasze, nasze – uśmiechn¹³ siê Kostia, przerwaw-
szy wymachiwanie miechem instrumentu. – Nie od-
damy nikomu, prawda, razwiedczyki5? 

– Tak toczno6, towarzyszu dowódco! – ryknê³o 
piêciu ch³opa.

Samochód zatrzyma³ siê na niewielkim placu, za 
którym widnia³a kuta brama wiod¹ca na olbrzymi 
dziedziniec majestatycznej budowli. Konstanty Iw-
lew zagwizda³ z podziwu.

– To¿ to prawdziwy pa³ac, ch³opaki. Kniazia7 tutaj 
pod kluczem trzymali, czy jak?

Zdj¹³ okulary w drucianej oprawce, chuchn¹³ na 
szk³a, po czym przetar³ je r¹bkiem koszuli wystaj¹cej 
spod pikowanej kurtki. W g³owie mu siê nie mieś-
ci³o, ¿e w cywilizowanej Europie mogli przebywaæ 
na wolności jacyś arystokraci. Mimo przetarcia szkie³ 
pa³ac nadal wygl¹da³ okazale.

5 Razwiedczyki – z j. ros. zwiadowcy.
6 Tak toczno! – z j. ros. tak jest!
7 Kniaź – z j. ros. ksi¹¿ê.
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– Koniec zwiadu, towarzyszu Iwlew? – zapyta³ 
któryś z ¿o³nierzy.

Kostia przemyśla³ sytuacjê. Z jednej strony war-
to spenetrowaæ ksi¹¿êc¹ budowlê, a nu¿ Niemcy 
nie wszystko wywieźli? No i kwaterê pu³kownikowi 
wyszykowaæ trzeba. Lepszej ni¿ w pa³acu nie znajd¹, 
uśmiech losu, mo¿na powiedzieæ. Z drugiej strony 
zwiad nie zakoñczony, nie wiadomo, czy gdzieś nie 
kryj¹ siê hitlerowskie niedobitki. Jak¿e tak wierchusz-
kê8 na niebezpieczeñstwo nara¿aæ? W razie czego 
marny jego, bohaterskiego dowódcy, los. 

– Wychodziæ! – zarz¹dzi³. – Ty, Grisza, te¿ wyska-
kuj – zwróci³ siê do kierowcy. – My z Dimk¹ poje-
dziemy dalej, do rogatek. Rozejrzymy siê.

Dymitr Pankow uśmiechn¹³ siê szeroko na te s³o-
wa. Uwielbia³ niebezpieczne zadania i ceni³ towarzy-
stwo dowódcy.

– A my? Co mamy robiæ? – Grigorij Szulik, kie-
rowca w randze starszego ¿o³nierza, zmarszczy³ 
czo³o.

– Wy, ch³opcy, zdob¹dźcie dla nas pa³ac – Kon-
stanty machn¹³ rêk¹. – Tylko nie szabrowaæ, nie piæ 

8 Wierchuszka – z j. ros. zwierzchnictwo.
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pa³acowego wina i zachowywaæ siê jak na komso-
molców9 przysta³o. Najlepsz¹ komnatê szykujcie dla 
pu³kownika.

– Najwiêksz¹, znaczy? – upewni³ siê Grisza.
– Najlepsz¹, czyli najcieplejsz¹. Z piecem albo 

kominkiem, ¿eby nam ojczulek Borys nie zamarz³. 
I znajdźcie coś do jedzenia. Pozbierajcie puszki z tu-
szonk¹, niech nie poniewieraj¹ siê na ulicy, bo jesz-
cze miejscowi rozkradn¹.

¯o³nierze ochoczo opuścili pojazd, zabrawszy ze 
sob¹ broñ i plecaki. Kul¹c siê, pobiegli w stronê pa³a-
cu. Dima wskoczy³ na siedzenie kierowcy i urucho-
mi³ silnik. Mia³ nadziejê, ¿e dorw¹ jakiegoś dywer-
santa, a mo¿e i kilku. Bêdzie okazja wykazaæ siê, na 
medal zas³u¿yæ, jeśli los ³askawy.

– Pruj naprzód – Kostia kiwn¹³ g³ow¹ w stronê 
kościo³a. – Musimy siê streszczaæ, bo ch³opcy nie-
pewni, mog¹ narozrabiaæ.

– Robi siê.
Ujechali z pó³ kilometra, nie dostrzeg³szy ¿adnego 

niebezpieczeñstwa. Widocznie Niemcy nie zastawili 

9 Komsomolec – cz³onek Komsomo³u, organizacji m³odzie¿owej w ZSRR, 
w praktyce obowi¹zkowej dla wszystkich m³odych obywateli.
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¿adnej pu³apki. Kilkanaście metrów dalej drogê tara-
sowa³a rozbita, dymi¹ca wojskowa ciê¿arówka.

– Stój – m³adszyj sier¿ant podniós³ rêkê. – Wrak, 
nie widzisz?

Gazik gwa³townie zahamowa³, po czym okrêci³ siê 
na śliskiej nawierzchni, o ma³y w³os nie wpad³szy do 
rowu.

– Wybacz, Kostia, zamyśli³em siê – sapn¹³ prze-
straszony ¿o³nierz. – Na konia patrzy³em – wskaza³ 
stoj¹cego na ³¹ce smuk³ego araba. W śniegu siê pa-
sie, czy jak? A mo¿e uciek³ sp³oszony hukiem?

Dowódca patrolu nie odpowiedzia³ od razu. Z po-
wa¿n¹ min¹ przy³o¿y³ lornetkê do oczu i obejrza³ 
teren. Skrzywi³ siê na widok le¿¹cych cia³. Wróg to 
wróg, ale te¿ cz³owiek, jakby nie patrzeæ.

– Diabli z tym koniem, Dima, wa¿niejsze, co na 
drodze. Podjedź ostro¿nie, nie wychylaj siê. Ja po-
biegnê bokiem.

Zdj¹³ z pleców ka³asznikowa, kiwn¹³ Dimce, by je-
cha³, a sam wskoczy³ do rowu wype³nionego prze-
marzniêt¹ śniegow¹ brej¹. Kiedy dobieg³ na miejsce, 
Dymitr ju¿ tam by³. Pochyla³ siê nad jêcz¹cym ¿o³-
nierzem w ciemnozielonym mundurze. Nieco da-
lej, niemal dok³adnie pod ciê¿arówk¹, le¿a³ drugi, 
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10 Unteroffi zier – w ówczesnej armii niemieckiej odpowiednik polskiego 
plutonowego.
11 DM 51 – niemiecki granat uniwersalny.
12 Gefreiter – kapral.

Unteroffi zier10 z pewności¹ martwy. W zaciśniêtej 
d³oni trzyma³ granat rêczny DM 5111 z wyci¹gniêt¹ 
zawleczk¹. Granat nie by³ groźny, póki spoczywa³ 
w zesztywnia³ych palcach nieboszczyka. Z kabiny 
kierowcy zwisa³ g³ow¹ w dó³ jeszcze jeden, w stop-
niu Gefreitera12. 

– Co jest? 
– Ot, zaraza, ci¹gle ¿yje – skrzywi³ siê Pankow. – 

Dobijê, niech siê nie mêczy.
Prze³adowa³ karabin, ale Kostia da³ znak, by siê 

wstrzyma³.
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– Coś mówi, zaczekaj.
Pochyli³ siê nad rannym i nadstawi³ ucha.
– Rozumiesz po niemiecku? – wykrztusi³ tamten 

na p³ytkim oddechu. – Pomó¿ mi.
– Rozumiem, mów.
¯o³nierz obliza³ spierzchniête wargi z bolesnym 

grymasem. Oberwa³ w brzuch od³amkiem pocisku, 
jego czas koñczy³ siê, ale nie zdawa³ sobie z tego 
sprawy.

– Zabierz mnie do szpitala – szepn¹³ z wysi³kiem 
Wachmeister13.

– Co on tam szwargoce? – zainteresowa³ siê Dima, 
próbuj¹c rozsznurowaæ plandekê ciê¿arówki. By³o to 
trudne, poniewa¿ sznury zesztywnia³y od mrozu.

– Chce do szpitala.
– Mogê go wyleczyæ od rêki, o³owiem.
– Pos³uchaj – jêkn¹³ ranny. – Powiem coś, a ty 

zabierz mnie do szpitala, dobrze?
– Najpierw powiedz – Kostia pokrêci³ g³ow¹. – 

Mo¿e zabiorê.
– Jest skarb… – źrenice ¿o³nierza rozszerzy³y siê 

nagle. – Wielki skarb… 

13 Wachmeister - wachmistrz.
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– Gdzie ten skarb? – kapral nachyli³ siê nad nim 
jeszcze bardziej, by nie uroniæ ani s³owa.

– Szpital… obiecaj…
– S³owo komsomolca, ¿e siê tob¹ zaopiekujê – 

dowódca zwiadowców klepn¹³ siê w pierś. – Gdzie 
skarb?

Ranny spojrza³ na niego z cierpieniem i uwag¹, 
jakby stara³ siê dostrzec znamiona prawdomówno-
ści. Wreszcie przemówi³, powoli, coraz ciszej. A po-
tem jego oczy zasz³y mg³¹.

– Na pewno tam jest? – upewni³ siê Kostia. – Hej, 
germaniec, ocknij siê – poklepa³ le¿¹cego po zim-
nym policzku. – No masz, uciek³ – westchn¹³.

– Co, do piek³a poszed³? – Dima w³aśnie koñczy³ 
rozcinanie sznura ostrym bagnetem.

– Aha – Kostia wsta³ i podszed³ do kolegi. – Jak 
idzie?

– Skoñczy³em.
Plandeka rozchyli³a siê, ukazuj¹c pouk³adane 

skrzynie, kilka z granatami, inne nieoznaczone. Dwie 
z nich le¿a³y tu¿ przy krawêdzi naczepy, pêkniête od 
upadku.

– Co my tu mamy? – Dima wsun¹³ bagnet 
w szczelinê miêdzy deseczkami. – Jakby talerze…
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W tym momencie nad ich g³owami rozleg³ siê 
warkot nadlatuj¹cego samolotu.

– Popatrz, dowódco, nasi – ucieszy³ siê Dima, 
wskazuj¹c na nisko lec¹cy myśliwiec. – Hej, zwia-
dowcy pozdrawiaj¹ lotników! – wrzasn¹³, machaj¹c 
czapk¹.

– Ot, g³upek – uśmiechn¹³ siê Kostia. – Przecie¿ 
ciê nie us³ysz¹.

– Nie us³ysz¹? No to zaraz us³ysz¹ – Dymitr chwy-
ci³ w d³onie karabin i odda³ kilka strza³ów na wiwat.

– Oszala³eś? Do swoich strzelasz? – jêkn¹³ Iwlew. – 
Jeszcze siê nie poznaj¹ na ¿artach i dopiero siê na-
robi.

– Co siê nie poznaj¹ – zachichota³ strzelec. – Ju¿ 
siê poznali, bo zawracaj¹.

Myśliwiec obni¿y³ lot, a kiedy by³ ju¿ blisko, pos³a³ 
w ich kierunku d³ug¹ seriê pocisków du¿ego kalibru. 
Nie zd¹¿yli siê ukryæ, ba, nawet nie zd¹¿yli zauwa-
¿yæ, ¿e w³aśnie ruszyli w d³ug¹ podró¿ śladem nie-
mieckiego ¿o³nierza, który obieca³ im skarby.

Minê³o kilka minut, nim zza przydro¿nego dêbu 
odwa¿y³ siê wyjśæ mniej wiêcej dziesiêcioletni ch³o-
piec drobnej budowy, o przera¿onych oczach i po-
blad³ej twarzy. Staraj¹c siê nie patrzeæ na zabitych 


