


Prolog

Lunatyk to inaczej chodz�cy we 	nie. Taka przypad�o	�
zdarza si� dzieciom, a u doros�ych jest ju� chorob�. Lunatyk
mo�e wykonywa� podczas snu ró�ne czynno	ci, nie wiedz�c
o tym, co robi. W roku 1990, kiedy Polska Rzeczpospolita
Ludowa przedzierzgn��a si� ostatecznie w Trzeci�
Rzeczpospolit�, to poj�cie zyska�o nowe, metaforyczne,
znaczenie.
W pewien s�oneczny wiosenny dzie� na wysypisku 	mieci

w Radiowie, na granicy Warszawy i Starych Babic,
nieustannie p�on��y stosy dokumentów zwo�onych
ci��arówkami z przepastnych archiwówMinisterstwa Spraw
Wewn�trznych. Pracownicy wysypiska dostali zakaz zbli�ania
si� do p�on�cych stosów. Nikt nie móg� fotografowa�, a
wokó� rozstawiono ubranych po cywilnemu tajniaków.
Pu�kownik S�u�by Bezpiecze�stwa patrzy� beznami�tnie

na trawione ogniem dokumenty. On wiedzia�, �e palono
tego dnia ma�o znacz�ce szparga�y, akta osobowe pionków,
podczas gdy prawdziwi rozgrywaj�cy mogli czu� si�
bezpieczni. Pu�kownik podszed� do jednego ze stosów i
odpali� hawa�skie cygaro, jedno z ostatnich, jakie otrzyma�
w prezencie od kuba�skich towarzyszy.



– Dobrze si� pali to dziadostwo – mrukn�� pod nosem.
Wiedzia�, �e najwa�niejsze akta s� bezpieczne w kilku

willach w Konstancinie. Teczki dawnych wspó�pracowników
S�u�by Bezpiecze�stwa PRL to w�adza. I trzeba u�ywa� jej
przezornie, maj�c wci�� na smyczy tych, których z�amano i
którzy przys�u�yli si� systemowi. Pu�kownik wiedzia� te�, �e
nowe niekomunistyczne w�adze Polski w rz�dzie premiera
Mazowieckiego b�d� si� porusza�y bez tych teczek jak
lunatyk, po omacku.
W zaparkowanym nieca�y kilometr od wysypiska

samochodzie, mercedesie kupionym za dewizy w Niemczech
Zachodnich, znajdowa�y si� teczki, które nie mog�y sp�on��.
Pu�kownik otrzyma� z Moskwy rozkaz zniszczenia ich, ale
podejrzewaj�c, �e w innych czasach mog� si� sta� polis�
ubezpieczeniow�, nie wykona� go. Takich materia�ów si� nie
niszczy, pomy	la�. Dotyczy�y one operacji Lunatyk, tajnej
akcji s�u�b radzieckich, polskich i enerdowskich, i mia�y
zapewni� przetrwanie funkcjonariuszom tajnej policji.
Stanowi�y wiedz�, za któr� ju� zgin�li ludzie. Ka�dy, kto
trafi�by na 	lad operacji Lunatyk, musia� umrze�. Pu�kownik
s�dzi�, �e wyczy	ci� archiwum ze wszystkich 	ladów po
operacji. Ju� nikt nigdy nie mia� si� dowiedzie�, co naprawd�
si� sta�o.
Myli� si�.
Gdy w 1995 roku m�ody pracownik Urz�du Ochrony

Pa�stwa, Andrzej Skotnicki, przez przypadek znalaz� w
dokumentach tajnego wspó�pracownika o pseudonimie
Iluminator notatk� b�d�c� jedynym 	ladem po operacji, nie
wiedzia�, �e odkrycie to zmieni �ycie nie tylko jego, ale te�
kilku innych osób na ró�nych kontynentach.
Operacja Lunatyk jeszcze si� nie sko�czy�a...



Rozdz ia� p ierwszy

TAJNIAK

Kraków, czerwiec 1986

Dzie� by� deszczowy i ch�odny jak na t� por� roku.
Wi	niak szed� Plantami. Mija� oboj�tnie szarych
peerelowskich przechodniów.W gruncie rzeczy gardzi� nimi.
Czu� si� od nich lepszy nie tylko dlatego, �e mia� nowego
poloneza, ale dlatego, �e mia� w�adz�. Szed� do krakowskiej
siedziby S�u�by Bezpiecze�stwa z poczuciem rutyny. Praca
nie sprawia�a mu ju� takiej przyjemno	ci jak w stanie
wojennym. Ale nawet teraz nie mo�na by�o narzeka� na
ca�kowity zastój. Nie dalej jak dwa dni wcze	niej koledzy
dali wycisk jakim	 dwóm gówniarzom z parafialnej oazy
z�apanym na roznoszeniu ulotek o Katyniu. Dostali po dupie
tak, �e przez najbli�sze lata nie b�d� chcieli my	le� o �adnej
dzia�alno	ci opozycyjnej. Solidarno	� by�a od pi�ciu lat
rozbita i zdelegalizowana. Gówniarze, pomy	la�, u	miechaj�c
si� do siebie pod w�sem, co oni mog� wiedzie� o �yciu? On
wiedzia� ca�kiem sporo. Sko�czone studia prawnicze,
znajomo	� j�zyków obcych, �adnych kr�puj�cych go wi�zów
rodzinnych, sta�a i dobrze p�atna praca, której si� nie wstydzi�,
liczne przywileje i poczucie absolutnej bezkarno	ci, czegó�



chcie� wi�cej?
Jak na syna upartego ch�opa spod Kielc, KazimierzWi	niak

zaszed� w SB do	� wysoko. Z powodu pochodzenia czu�
wdzi�czno	� wobec w�adzy ludowej. Da�a mu wszystko, o
czym marzy�. Nie by� jednak ideowym komunist�. Ka�dy
rodzaj niepraktycznego idealizmu mia� w g��bokim
powa�aniu. By� pragmatykiem i cynikiem. Id�c do pracy,
rozmy	la� cz�sto nad przebiegiem kariery. Nigdy nie zaniedba�
swoich obowi�zków. By� wazeliniarzem, tam gdzie wymaga�a
tego sytuacja; nie trac�c poczucia pewno	ci siebie, okazywa�
pokor� starszymwhierarchii oficerom, ale bywa� te� brutalny
i bezwzgl�dny – w zale�no	ci od potrzeb. Nade wszystko
jednak pilnowa� kariery.
Zaczyna� prac� w SBw czasie trwania protestówwRadomiu

i Ursusie w 1976 roku. 
mia� si� w duchu z tej gównianej
studenckiej kolekcji opozycjonistów, jak mawia� o
warszawskich studentach politechniki i uniwersytetu. Za
rozpracowanie 	rodowiska akademickiego dosta� awans. Ju�
nie musia� udawa� kogo	 innego, cho� tamta gra operacyjna
dostarcza�a mu du�o przyjemno	ci. SB szybko przenios�a go
z Warszawy do Krakowa, aby nikt go nie rozpozna�. Zmieni�
wi�c Departament Trzeci, zajmuj�cy si� opozycj�, na Czwarty,
który mia� za zadanie walk� z Ko	cio�em katolickim. Od
Ursusa i Radomia min��o troch� czasu i nikt ze studentów
aresztowanychwówczas wWarszawie nie dowiedzia� si�, kto
ich sypn��. Kraków okaza� si� bardzo trudnym terenem –
wielki o	rodek uniwersytecki z g��boko konserwatywn� elit�
i pot��nymKo	cio�em umocnionym przez kardyna�aWojty��.
Na szcz�	cie ten koszmar by� ju� za nim. Stan wojenny
zamrozi� wszystko. Genera� Jaruzelski – jak mawiano w
esbeckich kr�gach – twardo trzyma� kraj za mord�. S�u�ba



Bezpiecze�stwamia�a g�ste struktury, w ka�dej wojewódzkiej
komendzieMilicji Obywatelskiej znajdowa�a si� ich komórka
nadzoruj�ca prac� TW – tajnychwspó�pracowników bezpieki.
Wi	niak kierowa� w Krakowie komórk� do rozpracowywania
kleru i 	rodowisk katolickich.

Pe�ni� funkcj� ��cznika mi�dzy watyka�skimi kontaktami
operacyjnymi S�u�by Bezpiecze�stwa i krajem. Odk�d
kardyna� Wojty�a zosta� papie�em (w esbecji nie mówiono
na niego inaczej ni� „jebany Wojty�a”), SB nieustannie
wysy�a�a swoich agentów do Watykanu. Jednak po
trzynastym maja 1981 roku, kiedy Turek Mehmet Ali Agca
strzela� do papie�a, w SB zapanowa�a panika. Nale�a�o
zadba�, by znikn��y jakiekolwiek powi�zania mi�dzy
wynaj�tymi do tej brudnej roboty Turkami, nadzoruj�cymi
akcj� s�u�bami bu�garskimi, KGB – czyli zleceniodawc�
zamachu – i polskimi s�u�bami, które odpowiada�y za
sprz�tanie: pozbywanie si� 	wiadków, niszczenie dowodów
oraz likwidacj� kont. Wi	niak decyzj� ludzi na najwy�szym
szczeblu zosta� oddelegowany do tej roboty i najwyra�niej
nie zawiód�, bo na pocz�tku 1982 roku z Moskwy przysz�o
polecenie, �eby awansowa� porucznikaWi	niaka na kapitana.

*

Zjawi� si� w pracy punktualnie. Wchodz�c do budynku,
pokaza� legitymacj�, przeszed� przed szyb�, za któr� siedzia�
uwa�ny i gorliwy portier, i skierowa� si� do swojego biura
na drugim pi�trze. Min�� u	miechaj�c� si� do niego
sekretark�. Wiedzia�, �e gdyby kiwn�� palcem, posz�aby z
nim do �ó�ka, ale nie lubi� �atwych kobiet i �atwych spraw.
Rzuci� niedbale teczk� z papierami, 	ci�gn�� popelinowy
p�aszcz i powiesi� go na drewnianym wieszaku z wyrytymi



inicja�ami jego imienia i nazwiska. Podszed� do okna,
otworzy� je, po czym zasiad� za biurkiem i zapali� pierwszego
papierosa w pracy – caro. W przeciwie�stwie do innych
esbeków, których gabinety wype�nia�y si� w trakcie dnia
szaroniebieskimi chmurami dymu, on pali� niewiele.
Usiad� na krze	le i zacz�� przegl�da� le��c� na biurku

„Trybun� Ludu”. Przerzuca� ze znudzeniem strony. Czyta�,
�e ro	nie produkcja, zwi�kszaj� si� moce wydobywcze
kopalni, buduje si� coraz wi�cej statków, a m�odzie� uczy si�
coraz lepiej. Po jakim	 czasie lektur� przerwa�amu sekretarka.
– Towarzyszu kapitanie, macie rozmow� z Warszaw�.
– A czego chc�?
– Pu�kownik Gozdawa z MSW.
Powiedzia�, �e odbierze w gabinecie. Gdy wysz�a, siorbn��

herbacian� lur� zaparzon� w szklance. Kiedy telefon
zadzwoni� na bezpiecznej linii, podniós� s�uchawk�. Pozna�
ochryp�y, bardzo charakterystyczny g�os Gozdawy.

– Jak �yjecie w tym waszym Krakówku?
– Dobrze, nie narzekam.
– Mecz ogl�dali	cie? – zapyta� Gozdawa.
– Tarasiewicz w s�upek – odpowiedzia� Wi	niak, maj�c na

my	li niewykorzystan� sytuacj� w dobrym meczu z Brazyli�
rozegranym przez dru�yn� Piechniczka na mundialu w
Meksyku. – Ale niestety umoczyli	my, cztery do zera.
– Kurwa, nie przypuszcza�em, �e b�dzie tak wysoko –

rzuci� pu�kownik Gozdawa, zapalony kibic pi�karski.
– Towarzyszu pu�kowniku, nie o meczu chcieli	cie mówi�

– przypomnia� mu Wi	niak.
– Tak, to prawda. Towarzyszu, s�uchajcie, jest sprawa, na

której mo�na du�o zyska�.
– Jaka?



– To nie na telefon. Chcia�bym, �eby	cie przyjechali jutro
do Warszawy. Powiem wam tylko tyle, �e to b�dzie si� dla
was wi�za� z wyzwaniem i awansem zarazem. Zgadzacie si�?
– Jak mog� si� zgodzi�, skoro nie znam sprawy?
– Dowiecie si� wszystkiego. Nie po�a�ujecie – powiedzia�

Gozdawa i zako�czy� rozmow�.
Wi	niakowi nie by�o w smak sp�dzi� kilka godzin w

polonezie. Czego oni, kurwa, w tej Warszawie nie wymy	l�!
– zakl�� w duchu, ale uzna�, �e nie ma wyboru. Gozdawa
zawsze by� mu bardzo �yczliwy. Nie odtr�ca si� r�ki, która
dobrze karmi. Obydwaj mieli wyj�tkowe do	wiadczenie w
sprawach trudnych. Po zabójstwie ksi�dza Popie�uszki,
dokonanym przez oficerów SB z pionu pu�kownika Pietruszki,
to w�a	nie Wi	niak i Gozdawa dostali rozkaz „posprz�tania”
po sprawie.Wyczy	cili ca�y wydzia� z wszelkich dokumentów
dotycz�cych zabitego duszpasterza Solidarno	ci. Oficjalnie
zabójstwo by�o wynikiem wybryku kilku krewkich i
zatroskanych o los PRL-u oficerów, którzy postanowili „klesze
do�o�y�”. Nikt nie móg� si� dowiedzie�, �e rozkaz zabicia
ksi�dza wydano na samej górze.
Zerkn�� na grafik. O dwunastej mia� si� spotka� w

krakowskim ZOO z wa�nym tajnym wspó�pracownikiem,
najlepszym, jakiego uda�o mu si� zwerbowa� w ci�gu ca�ej
pracy dla peerelowskiego pa�stwa. By� to cz�owiek opozycji,
z wybitn� przesz�o	ci� – w stanie wojennym siedzia� w
wi�zieniu, co uwiarygodnia�o go w oczach Solidarno	ci.
Agent Wi	niaka dzia�a� te� blisko Ko	cio�a, cho� nie by�
duchownym. Mia� do przekazania miesi�czny raport. Nigdy
nie spotykali si� w krakowskiej siedzibie SB ani na komendach
milicji. Wi	niak by� na to zbyt ostro�ny, a prze�o�eni, widz�c
jego bezwzgl�dno	�, sukcesy w zwalczaniu opozycji i oddanie



komunistycznej sprawie, zostawiali mu du�� swobod�
operacyjn�.

Krakowskie ZOO, tego samego dnia

– Zawsze si� zastanawiam, dlaczego wybiera pan na
spotkanie to miejsce, przed wybiegiem lwów – zwróci� si�
do siedz�cego na �awce m��czyzny, który czyta� gazet�.

– Bo to drapie�niki – odpar� tamten. – Tak jak my.
Wi	niakowi podoba�a si� ta metafora. Sk�onno	� do

znajdowania w tej smutnej robocie odrobiny niek�amanej
przyjemno	ci ��czy�a ich. Odk�d w 1976 roku zwerbowa�
tego lekarza, ich wspó�praca uk�ada�a si� modelowo.
W�a	ciwie trudno powiedzie�, czy go zwerbowa�, bo
W�adys�aw Skotnicki po prostu napisa� do SB list, w
którym proponowa� swoje us�ugi. By�o to co	 tak
nieprawdopodobnego, �e w krakowskim oddziale esbecji
po przeczytaniu tego listu os�upieli. Skotnickiego
przydzielono do porucznika Wi	niaka, taki by� wówczas
jego stopie�.

Zacz�li rozpracowywa� 	rodowisko lekarzy
wspó�pracuj�cych z Komitetem Obrony Robotników
powsta�ym po wydarzeniach w Radomiu i Ursusie. Po
wyborze kardyna�a Wojty�y na papie�a TW Iluminator (taki
pseudonim wymy	li� dla siebie Skotnicki) zaj�� si�
	rodowiskiem krakowskiego Ko	cio�a. Szybko zdoby�
zaufanie swoj� pobo�no	ci� i niech�ci� do komunizmu.
Wi	niaka i TW Iluminatora po��czy�a dziwna relacja, w
której by�o tyle samo przyja�ni, co wzajemnej zazdro	ci.
Po��czy�a ich tak�e sprawa Popie�uszki. Iluminator nie



nale�a� wprawdzie do kr�gu najbli�szych przyjació�
duchownego, ale mia� do nich swobodny dost�p. Pomaga�
organizowa� wizyty w archidiecezji krakowskiej, w której
ksi�dz Popie�uszko z powodu swojego zaanga�owania
politycznego nie by� zbyt lubiany, oraz na 
l�sku. To w�a	nie
od niego w pa�dzierniku 1984 roku, w przeddzie� porwania,
wysz�a informacja, jak� drog� Popie�uszko b�dzie wraca� ze

l�ska do Warszawy.
W�adys�aw Skotnicki popatrzy� na swojego oficera

prowadz�cego z lekcewa�eniem. Uwa�a� si� za lepszego
tajniaka ni� on.
– Raport jest w gazecie – powiedzia�.
– Potrzebuje pan pieni�dzy? – zapyta� Wi	niak. – Jutro

musz� jecha� do Warszawy.
– Nie, za�atwimy to nast�pnym razem. Osiem tysi�cy

z�otych. W gotówce.
– Oczywi	cie.
Bezpieka regularnie p�aci�a Skotnickiemu, na jego pro	b�

w niezbyt wielkich sumach, aby w domu �ona i dzieci nie
zdziwi�y si�, sk�d ma tyle pieni�dzy. BoW�adys�aw Skotnicki
w czasie, kiedy nie by� TW Iluminatorem, stara� si� by�
m��em i ojcem. Mia� dwoje dzieci – córk� i syna, a im w
szarej rzeczywisto	ci lat osiemdziesi�tych nie mog�o
zabrakn�� niczego.

Warszawa, MSW, dzie� nast�pny

Pu�kownik Gozdawa, esbek ze szko�y Moczara, by�
cz�owiekiem bezwzgl�dnym, o du�ym poczuciu w�asnej
warto	ci. Lubi� dobre cygara, oczywi	cie kuba�skie, dobr�



wódk� i drogie dziwki. W resorcie si� go bali. Cieszy� si�
pe�nym zaufaniem genera�a, a kontakty pu�kownika z
towarzyszami radzieckimi zapewnia�y mu niezale�no	�.
Odpowiada� za dzia�anie departamentu wspó�pracy z innymi
policjami politycznymi bloku wschodniego, w tym za
kontakty operacyjne z KGB oraz ze wschodnioniemieckim
Stasi. Oprócz tego by� partyjnym sybaryt�, których w owym
czasie w resorcie nie brakowa�o. Nawet je	li kiedy	 móg� si�
podoba� kobietom, to teraz wyra�nie zaokr�glony brzuch, z
trudem ukrywany przez o numer wi�kszy b��kitny mundur
MSW, nie pozostawia� cienia z�udze� co do kondycji
pu�kownika. Gozdawa mia� orli nos, krótkie siwiej�ce w�osy
i rumiane policzki. Zaanonsowano przybycie kapitana
Wi	niaka. Na widok go	cia pu�kownik wsta�, podszed� do
niego, po czym ruchem r�ki zaprosi� go do zaj�cia miejsca
przy stoliku, na którym sta�a popielniczka pe�na
niedopa�ków. Obaj zapalili. Gozdawa w przeciwie�stwie do
Wi	niaka pali� marlboro, kupowane zawsze za dewizy lub
po prostu sprowadzane z Zachodu. Najch�tniej napi�by si�
z kapitanem wódki, ale rozmawiali przecie� w godzinach
urz�dowych, a Jaruzelski nie lubi� picia w pracy. Wi	niak
ca�y czas zastanawia� si�, jaki jest cel jego wezwania do
siedziby ministerstwa. Biurko Gozdawy by�o zawalone
papierami. Czy on, kurwa, nie zna si� na porz�dku? –
zastanawia� si� Wi	niak. Pu�kownik siorba� herbat�
pos�odzon� trzema �y�eczkami cukru.
– Czy jeste	cie odwa�ni? – Odchrz�kn��, chc�c przybra�

nieco bardziej familiarny ton.
– My	l�, �e tak – odrzek� bez wahania kapitan.
– Zastanówcie si� dobrze. Od tej odpowiedzi du�o zale�y.

My tu, w resorcie, przypatrujemy si� wam. Ja si� przypatruj�



i s�dz�, �e by�by	, Kazik, idealnym kandydatem.
– Do czego, towarzyszu pu�kowniku? – Wi	niak nie mia�

odwagi przej	� na ty.
– Nie macie rodziny, wasi rodzice nie �yj� – kontynuowa�

Gozdawa. –Mam tu wasz� teczk�. Z zebranych dokumentów
wynika, �e nienagannie pe�nili	cie s�u�b� na tym trudnym
froncie walki wewn�trznej, jak� Polska Ludowa stacza
ka�dego dnia.
– Robi� to, co robi�. – Wi	niak nie lubi� partyjnej gadki

szmatki. Za Gierka dosy� si� tego nas�ucha�.
– Na jakie ryzyko mogliby	cie si� zgodzi�? – zapyta�

badawczo Gozdawa. – Gdyby	ciemusieli wyjecha� za granic�.
Wi	niak dopiero teraz przenikliwie popatrzy�

prze�o�onemu w oczy.
– Na du�e – odpar�, i ta odpowied� podoba�a si� Gozdawie.
– To bardzo dobrze. Obserwuj� wasz� zdolno	� do uczenia

si� j�zyków obcych. Znacie francuski, niemiecki, angielski.
– Równie� rosyjski.
– Ten j�zyk wszyscy znaj�. – Gozdawa znowu odchrz�kn��.

– Szczególnie wysoko oceniam wasz� operacj� przeciwko
klerowi w Krakowie. Macie du�e do	wiadczenie w resorcie.
– Staram si�, towarzyszu pu�kowniku.
– Jak nazywa�a si� ta operacja, któr� tak zaskoczyli	cie

krakowski kler?
– Zakrystia. – Ta operacja przynios�a Wi	niakowi pewn�

s�aw� w resorcie.
– No w�a	nie, Zakrystia. Opowiedzcie mi o niej. Ucieszcie

mnie relacj� o tym, jak kolejny pierdolony klecha zacz�� nam
je	� z r�ki.



Kraków, rok wcze�niej

Ojciec Tymoteusz Morawski jak co tydzie� szed� na
spotkanie. Czu� si� zbrukany. Codziennie, kiedy sprawowa�
msz� 	wi�t�, chcia� si� schowa� pod o�tarzem, bo mia�
wra�enie, �e o jego zdradzie wiedz� wszyscy. Coraz cz�	ciej
pojawia�y si� my	li, �eby ze sob� sko�czy�. Czu� si� zaszczuty
i z�amany. Jak do tego dosz�o? Jak to si� sta�o, �e zosta�
zdrajc�? W czasie 
wi�t Wielkanocnych ludzie modlili si� do
Jezusa i przeklinali Judasza, aposto�a, który wyda� Pana. A
teraz Judaszem by� on. Zdrada parzy�a mu sumienie jak
roz�arzony w�giel d�o�.
Kilka miesi�cy wcze	niej ojciec Tymoteusz poczu� si�

bardzo �le podczas rekolekcji adwentowych. My	la�, �e to
grypa. Gor�czka utrzymywa�a si� tygodniami, os�abienie i
bóle w okolicach w�z�ów ch�onnych nie dawa�y mu
wytchnienia. Poszed� do wskazanego przez prze�o�onego w
klasztorze lekarza, a ten, przebadawszy go, da� skierowanie
na cito na oddzia� onkologiczny. Diagnoza specjalistów
brzmia�a jak wyrok. Ch�oniak. Ca�� nadziej� ojciec
Tymoteusz pok�ada� w tym, �e nowotwór by� jeszcze we
wczesnym stadium i przy zastosowaniu odpowiedniej
chemioterapii mo�na go by�o pokona�. Ale w chwili, kiedy
najbardziej potrzebowa� pomocy, da� zna� o sobie ca�y
dramat peerelowskiej s�u�by zdrowia. Takiej chemii nikt w
Polsce jeszcze nie stosowa�. Ksi�dz wróci� za�amany na
parafi� i upi� si� winemmszalnym. Znalaz� go stary proboszcz.

– Ksi��e Tymoteuszu, co si� ksi�dzu sta�o? – spyta� przej�ty.
Tymoteusz przez chwil� patrzy� na swojego zwierzchnika

nieprzytomnym wzrokiem, a potem wyzna� mu prawd�.
– Ksi�dz powinien si� wi�cej modli� – poradzi� mu



proboszcz.
– Modlitwa wyleczy mnie z nowotworu?
– Pomiesza�o si� ksi�dzu w g�owie. Bóg leczy wszystko.

Musi ksi�dz tylko znale�� w sobie �arliw� i g��bok� wiar�.
Tymoteusz mia� wra�enie, �e rozmawiaj� nie o jednej

religii, ale o dwóch. Jego religia uznawa�a, �e cz�owiek zosta�
stworzony w fizyczno	ci, a wi�c rak by� te� cz�	ci� przyrody,
której z kolei cz�	ci� by� on. Tylko �e on nie chcia� umiera�,
wierz�c, �e Bóg dokona cudu, albo czekaj�c, a� peerelowska
s�u�ba zdrowia ska�e go na cierpienia. Tymoteusz by� jak
niewierny Tomasz – nie uwierzy, póki nie zobaczy.
– Mimo to chcia�bym si� podda� leczeniu – odpowiedzia�

proboszczowi. – Tomo�emnie wy��czy� na jaki	 czas z pracy
w parafii.
– Prosz� napisa� podanie do ksi�dza biskupa – odrzek�

gniewnie proboszcz, który nie takiej odpowiedzi si�
spodziewa�.
I Tymoteusz napisa� do biskupa, nie wiedz�c, �e idzie

	cie�k� nie do Pana Boga, ale w obj�cia S�u�by
Bezpiecze�stwa. W szpitalu, na oddziale onkologicznym,
pracowa�a piel�gniarka, która by�a wtyczk� SB. Informacja
o chorym na nowotwór duchownym by�a cenna, wi�c ju�
wkrótce do parafii Tymoteusza zawita� kto	, kto mia�
wystawi� wiar� ksi�dza na powa�n� prób�. Zanim jednak do
tego dosz�o, chory s�ab� z miesi�ca na miesi�c, bezskutecznie
czekaj�c na chemioterapi�. Czu� si� zm�czony walk�, a
�arliwa modlitwa nie przynosi�a mu ulgi. Ksi�dz czu�, �e
stan�� przed najtrudniejsz� prób� w swoim �yciu: jak
zachowa� wiar�, maj�c 	wiadomo	� nieuniknionego ko�ca
�ycia. A nie chcia� by� m�czennikiem. Kocha� Boga – tak
przynajmniej mu si� wydawa�o – tak jak mo�na kocha�



kogo	, kogo nikt nigdy na oczy nie ogl�da�. Kocha� Boga
wiejskich kapliczek, nabo�nego ró�a�ca, kocha� Boga z
niedzielnej oazy, daj�cego proste odpowiedzi na najbardziej
z�o�one pytania. Teraz jednak ów Bóg milcza�, a Tymoteusz
z ka�dym dniem zapada� si� w sobie, w swojej w�asnej ma�ej
pustce, na której dnie istnia� tylko strach przed 	mierci�,
przed nieodwracalnym ko�cem. A chcia� �y� za wszelk� cen�.
W�a	nie wówczas przyszed� go	�.W�adys�aw Skotnicki by�

cenionym dzia�aczem katolickim i opozycjonist�. Zosta�
aresztowany jeszcze przed stanem wojennym po incydencie
w Bydgoszczy w marcu 1981 roku, kiedy to milicja pobi�a
Rulewskiego. W czerwcu 1982, podczas stanu wojennego,
wyszed� na wolno	�. Mia� nieposzlakowan� opini�
niezale�nego dzia�acza.
– Czy móg�bym prosi� ksi�dza o chwil� rozmowy? –

zapyta� uprzejmie po niedzielnej mszy.
– Tak, oczywi	cie, pójdziemy do mnie na plebani� –

zaproponowa� ksi�dz.
Pan W�adys�aw sprawia� wra�enie osoby g��boko i nie na

�arty zatroskanej stanem zdrowia swojego duszpasterza.
– S�ysza�em o k�opotach ksi�dza ze zdrowiem – powiedzia�,

widz�c, jak ksi�dz wychud�.
– Dziewczyny z oazy za du�o mówi� – rzuci� troch�

zirytowany Tymoteusz, cho� wszyscy wiedzieli o jego
chorobie.
– Prosz� nie zaprzecza�. Na parafii s�ycha� to i owo, a ja

mam wiele znajomo	ci w	ród lekarzy. Sam jestem lekarzem.
Rak nie musi oznacza� wyroku.

– Co to pomo�e, skoro tyle miesi�cy czekam na
chemioterapi�. – Tymoteusz westchn��.
– Ksi�dz musi wzmocni� organizm. My	l�, �e leczenie w



Polsce ksi�dzu nie pomo�e, a tymczasem zachodnie szpitale
radz� sobie lepiej z nowotworami. W Berlinie Zachodnim,
na przyk�ad, na pewno znalaz�by si� o	rodek, w którym by
ksi�dzu pomogli – powiedzia� W�adys�aw Skotnicki.
– To jest mo�liwe? Mo�na sobie, ot tak, wyjecha� na

leczenie? Pewnie trzebamie� znajomo	ci, których ja nie mam.
– Nieprawda, ma ksi�dz mnie. – Skotnicki po�o�y� na jego

stoliku nocnym kartk�. – Tam znajdzie ksi�dz telefon do
cz�owieka, który mo�e pomóc. Przecie� ksi�dz jest taki
m�ody, ma prawo �y�...
Gdy zostawi� os�upia�ego Tymoteusza samego, ten podszed�

do stolika nocnego i zobaczy� na kartce numer telefonu. Nie
chcia� wierzy�, �e Bóg wys�ucha� go w takiej chwili. Rano
zadzwoni�. Mi�dzymiastowa szybko po��czy�a rozmow�.
Telefon odebra� m��czyzna, który zaproponowa� mu wyjazd
na leczenie do Niemiec w zamian za pewne informacje o
innych ksi��ach. Tymoteusz troch� si� zdenerwowa�, ale
uspokoi�y go s�owa, �e nic si� nie dzieje bez wiedzy jego
prze�o�onych. Mia� si� regularnie widywa� z wys�annikiem
prymasa i przekazywa� mu informacje. Ksi�dz, z którym si�
spotyka�, nie wzbudzi� jego podejrze� – wylegitymowa� si�,
okazuj�c list od prymasa Glempa z jego w�asnor�cznym
podpisem. Dwa tygodnie pó�niej ojciec Tymoteusz wyjecha�
na leczenie do Berlina Zachodniego, a w SB za�o�ono jego
teczk� – nadano mu kryptonim Augustyn.

Warszawa, MSW, czerwiec 1986

Gozdawa nienawidzi� Ko	cio�a jak wi�kszo	� esbeków
zajmuj�cych si� zwalczaniem tej instytucji w Departamencie



Czwartym MSW. Mia� dobre zdanie o ludziach pracuj�cych
w tym departamencie. Ko	cio�owi nale�a�o przypierdoli�,
tak jak Wi	niak zrobi� to w Krakowie albo tak jak grupa
operacyjna Piotrowskiego zat�uk�a Popie�uszk�. By�
zachwycony rzecznikiem rz�du, JerzymUrbanem, który jako
Jan Rem skutecznie o	miesza� kler.Wi	niak w�a	nie sko�czy�
opowie	� o tym, jak zwerbowa� do wspó�pracy ksi�dza
Morawskiego, który coraz lepiej wywi�zuje si� z
powierzanych mu zada�. Dzi�ki niemu krakowska SB
wiedzia�a bardzo du�o o zamierzeniach kardyna�a
Macharskiego, nast�pcy Wojty�y na tronie arcybiskupów
krakowskich. Ksi�dz Tymoteusz przez jaki	 czas pracowa�
jako sekretarz Macharskiego. W Warszawie pozyskanie go
do wspó�pracy uznano za du�y sukces.
– Czy ten twój TW Iluminator dalej pracuje? – zapyta�

Gozdawa zza swojego biurka.
– Oczywi	cie, towarzyszu pu�kowniku – odpar�Wi	niak. –

Dzi�ki niemumamy sta�ywgl�d dokrakowskiej kurii, a odk�d
Wojty�awyl�dowa�wRzymie, dziej� si� tamwa�ne rzeczy. To
mój najwi�kszy sukces – oznajmi� z triumfemwg�osie. –Dzi�ki
Iluminatorowimamydost�p doMacharskiego i po	rednio do
ca�ego episkopatu. Jest z nimi w jak najlepszych stosunkach.
Gozdawa szybko skojarzy� ten kryptonim z nazwiskiem

bardzo znanego opozycjonisty. U	miechn�� si� z satysfakcj�.
Opozycja by�a pewna, �e dzia�a przeciw systemowi, a
tymczasem to system sterowa� opozycj�.
– Towarzyszu pu�kowniku, co to za misja, któr� chcecie

mi powierzy�? – zapyta� Wi	niak.
– O tym dowiecie si� od towarzyszy radzieckich. Jedziemy

do ambasady.
– Co prosz�? – rzuci� zaskoczony Wi	niak.




