
Mieszkanie Joanny Warteckiej, Poznań 16 listopada 1918 

  

 Jednak podejrzenia okazały się słuszne. Joanna otrzymała zaproszenie na bankiet już z 

rana. Już to było dla niej dziwne, ale gdy spojrzała na powód tej inicjatywy, to zachciało jej się 

śmiać. Zorganizowano go z powodu „chęci docenienia przyjaźni Polsko-Niemieckiej”. – 

Myślałam, że Niemcy twardo stąpają po ziemi, a tu wychodzi, że mają bujną wyobraźnię. – 

Stwierdziła zażenowana Wartecka.  

 Wiktoria powiedziała  jej, że jeszcze zostali zaproszeni przez gubernatora Poznania 

Wojciech Korfanty oraz Władysław Seyda. Wartecka słysząc to o mało nie padła z wrażenia. 

 - Ty sobie żarty stroisz?  

 - Wstrząsnęło mną to tak bardzo, jak panią. Kiedy się o tym dowiedziałam musiałam 

jak najszybciej ich poinformować. 

 - Mam nadzieję, że przyjęli zaproszenie?  

 - Długo ich do tego przekonywałam, lecz w końcu przyjęli je, a będąc w domu posła 

Seydy o mało nie zostałam nakryta przez Niemieckiego żołnierza, który przybył do pana posła 

i wręczył mu osobiście zaproszenie. Schował mnie szybko do innego z pokoi i dbał o to, aby 

dyskusja z żołnierzem trwała przez próg. Usłyszałam tylko, że ma dużo pracy i jeśli nie ma 

niczego dodatkowego do przekazania, to chciałby do niej wrócić. Potem wyciągnął mnie z 

pokoju. 

 - Jesteś pewna, że jak wychodziłaś, to nikt nie szedł za tobą? 

 - Ma mnie pani za nowo przyjętą? Po tyle razach ile się spotykałyśmy wciąż pani we 

mnie wątpi? 

 - Nie wątpię, tylko się martwię. Mój syn nie tylko do mnie wraca. 

 Na wspomnienie o Krzyśku Wiktoria się zarumieniła. Już chciała się z nim widzieć i 

każda kolejna minuta bez niego ciągnęła się w nieskończoność. 

 Joanna na chwilę zatęskniła za synem, po czym jej myśli skupiły się na dzisiejszym 

bankiecie. Choć jest organizowany na szybko, ma wszelkie właściwości, jakie się mu przypisuje. 

Przynajmniej pod względem organizacyjnym. Jedyna różnica jest taka, że zaproszenia donoszą 

osobiście żołnierze, a nie dzieje się to przez pocztę. Wartecka założyła, że listy te mają zbyt 

wielki priorytet, aby móc je wysłać przez pocztę, zważywszy na ich akcję z powołaniami na 

początku roku. Nikt nie został ukarany, bo Cesarstwo Niemieckie miało swoje problemy 

wewnętrzne i nikt nie miał czasu przejmować się niedostarczonymi powołaniami, gdy 

dochodziło do kolejnych buntów w wojsku. 

 Gdy zaprzężony wóz czekał już pod jej kamienicą wyszła mu naprzeciw, nie czekając na 

przyjście woźnicy. 

  



16 listopada 1918, Dzielnica cesarska, Poznań 

 

 Nie chciał tutaj być. Od momentu, kiedy w Poznaniu robiło się niebezpiecznie gardził 

swoją służbą, bo zazwyczaj wysyłała go daleko od jego rodzinnego Monachium. Tęsknił już za 

swoją rodziną i dziećmi, które nie mogły się doczekać, aż tata wróci na przepustkę do domu. 

Gdy otrzymał list od Thomasa, jednego z trzech synów, o mało nie rozpłakał się ze wzruszenia.  

 Tymczasem kazano mu ochraniać pałac cesarski w Poznaniu, bo jest tam 

zorganizowany bankiet i to na czyją cześć? Polaków, którzy przez ponad sto lat uprzykrzają im 

życie. Chcą się pojednać z polskimi szumowinami, a zapominają o tym, co im na przestrzeni 

dziejów zrobili. Nie mógł znieść, że ten jeszcze potężny kilka lat kraj pozwolił sobie tak nisko 

upaść. Jak to mówił Cesarz Wilhelm Hohenzollern, Niemcy są najlepiej przygotowane do wojny 

i to one są w stania rządzić całym światem. Państwa ententy pokazały mu, jak bardzo się myli. 

 - Psst! – Głośno szeptał jeden z Niemców, który zszedł z posterunku. – Masz może 

szluga? 

 Rozejrzał się, czy nikt go nie obserwuje i podszedł w jego stronę. Poczęstował 

towarzysza i sobie też odpalił. Wciągając głęboko dym do płuc rozpoczął rozmowę z 

żołnierzem.  

 - Ciężki dzień, no nie? 

 Ten z lekkim uśmiechem odpowiedział.  

 - Mogę cię zapewnić, że jutrzejszy poranek też będziesz miał ciężki.  

 Po czym do jego uszu dobiegł dźwięk, który rozpoczął się wewnątrz jego głowy. 

Przypominał mu dźwięk tłuczka, który rozdrabnia mięso. Jednak im dłużej próbował 

sprecyzować ten dźwięk, tym bardziej tracił siłę w rękach i nogach, aż w końcu nie miał sił 

nawet utrzymać papierosa. Siły z nóg już odpłynęły i upadając chwycił się Niemca. Nim przed 

oczami pojawiła się ciemność zapamiętał, że złapał go Niemiec i zaciągnął w zaułek, ale czy to 

na pewno był Niemiec? 

 

 Powóz wiozący Joannę powoli dojeżdżał na miejsce. Im bliżej była, tym więcej 

wątpliwości zaczynało napływać jej do głowy. Obawiała się czy jej przykrywka, jako panny 

Kenig, jest bezpieczna, a może połapali się, że razem z Wiktorią jest polskim szpiegiem. 

Aczkolwiek gdyby tak było, to ktoś na pewno wcześniej użyłby jej nazwiska z drugiego 

małżeństwa, a zachowują się tak, jakby o nim w ogóle nie wiedzieli.  

 Tym razem nikt ją nie witał przed wejściem. Dopiero, gdy weszła zrobiła to jedna z 

pokojówek obsługujących gości w trakcie bankietu. Podziękowała jej za możliwość 

oprowadzania i sama skupiła się na rozejrzeniu po otoczeniu. 

 Wszystko wyglądało tak samo jak na ostatnim bankiecie, w którym uczestniczył 

poprzedni burmistrz Poznania. Ponownie przygotowano do przemówienia dużą scenę, wokół 



której rozłożono stoły. Zasiedli tam niemieccy oficerowie i dostojna śmietanka towarzyska. 

Niektórzy uśmiechali się w jej kierunku, na co odpowiedziała z lekkim uśmiechem, w którym 

nie było cienia sympatii. Nie zamierzała spędzać w gronie zakłamanych ludzi więcej czasu, niż 

jest to potrzebne. 

 Spoglądając na scenę dywagowała czy Seyda oraz Korfanty będą wygłaszać swoje 

przemówienia. Zapewne gubernator przerwie im wypowiedź, kiedy ich słowa negatywnie 

odbiją się na zgromadzonej publiczności. W Reichstagu wielokrotnie wyłączali mikrofon, kiedy 

Polscy posłowie wyjawiali niesprzyjające opinii publicznej poglądy. Robili wszystko, żeby 

odciąć społeczeństwo niemieckie od spraw wielkopolski, aby nie dać zachodnim państwom 

dowodów na poniżanie Polaków. Tak czy inaczej założyła, że posłowie mieli tego świadomość 

i ich przemówienie będzie łączyło elementy przyjaźni, wśród której metaforycznie zostanie 

wplątana nienawiść Polaków do Niemców.  

 Teraz pozostało jej poznać otoczenie wojskowe. Gubernator wpuścił do środka wielu 

niemieckich szeregowców. - Ochrona gości, nie będzie waszym najważniejszym zadaniem. – 

Domyśliła się Wartecka. Gdy rozejrzała się po gościach zrozumiała, że ich głównym zadaniem 

będzie szukanie Polaków wśród Niemców. W końcu musiało do tego dojść. Za dużo 

narozrabiali, żeby przejść obojętnie wobec ich wyczynów.  

 Szukała wzrokiem Wiktorii, jednakże to ona znalazła ją pierwsza i podeszła do niej. 

Przyprowadziła ze sobą umięśnionego blondyna o zniszczonej cerze. Gdyby nie mundur 

wyszyty z grubej tkaniny, to rozerwałby go swoimi mięśniami. Początkowo założyła, że jest w 

podobnym do niej wieku, lecz gdy bliżej mu się przyjrzała dostrzegła między nimi z dziesięć lat 

różnicy. 

 - Dzień Dobry panno Kenig, - przywitała się Wiktoria, - przedstawiam ci sierżanta armii 

niemieckiej Larsa Bairicha, który bardzo chciał poznać jedną z najbardziej rozpoznawalnych 

osób w Poznaniu. 

 Wartecka teatralnie się zawstydziła. 

 - Och, ależ mnie pani kokietuje panno Rodschitz. – Następnie wyciągnęła rękę w stronę 

sierżanta, na co on pocałował jej rękę. – Bardzo mi miło pana poznać, cóż pana sprowadza do 

Wielkopolski? – Było w tym mężczyźnie coś, co wyjątkowo ją odpychało. Nie spodobało jej się 

jego mroczne i przenikliwe spojrzenie, blizny na twarzy, które otrzymał w trakcie walk, ale 

przede wszystkim jego sposób bycia. Jak na tak niskiego rangą żołnierza był dość elokwentny. 

Potrafił się zachować przy damach oraz wiedział jak je komplementować. Na swój sposób 

zaimponowało to jej. 

 - W takim razie pozostawię państwa samych. Pan Bairich, jak mi powiedział, ma wiele 

do powiedzenia.  

 Nie wiem, czym on mnie będzie zabawiać, ale niech już kończy. – Pragnęła w głębi 

duchu. Z innym nastawieniem do rozmowy przystąpił Lars. 



 - Pytała się pani, co robię w Wielkopolsce? Zazwyczaj z dwóch powodów sprowadza się 

żołnierzy z jednego rewiru na drugi. Pierwszym jest wojna, a drugim potencjalny wybuch 

wojny. Właśnie z tego drugiego powodu jestem w stolicy Wielkopolski. 

 - Przecież w Wielkopolsce jest nadto spokojnie. 

 - Zważywszy atak na ratusz przedwczoraj, nie mogę się z panią zgodzić. – odrzekł. – 

Ponadto od pół roku widzimy, że ktoś nam wykrada broń i amunicję z naszego arsenału. 

 Zatem on o wszystkim wie. – Pomyślała Joanna, która głęboko przełknęła ślinę, a 

wnętrzności podeszły jej do gardła ze stresu. Próbowała opanować swoje drżenie, ale czuła, 

że robi to zbyt teatralnie. Nie mogła zmienić tematu, bo nienaturalnie by to wyszło, że Niemka 

nie przejmuje się atakiem Polaków na jej kraj. 

 - O niczym takim nie słyszałam! – W miarę możliwości podniosła głos, żeby nie skupić 

na sobie uwagi. Miała nadzieję, że w jej słowach pan Bairich dostrzeże stres, który był 

wywołany atakiem Polaków na urząd publiczny. 

 - Wątpię, żeby o tym napisali. Nikt nie podaje tego do publicznej wiadomości. 

Heimatschutz próbuje dotrzeć do uczestników tej akcji, ale nikt nie ma pojęcia skąd Polacy 

wiedzieli, że akurat w ten dzień ratusz nie będzie tak dobrze obstawiony. 

 Joannie coraz mnie podobała się gra, w którą wplątał ją Lars. Ewidentnie dostrzegał w 

niej każdego, tylko nie Niemkę. Bawił się jej nerwami, pewnie już zauważył już kilka odruchów, 

które ją zdekonspirowały. Nie bez powodu chciał z nią rozmawiać, musiał w niej dostrzec coś 

nietypowego, co przeczyło jej niemieckiemu pochodzeniu.  

 - Zatem co planują Niemcy? 

 - Jak się pani domyśliła, ten bankiet został zorganizowany w zupełnie innym celu. – Jego 

rozmówczyni ponownie się zdziwiła. Zbliżył się do niej na ucho mówiąc. – Podejrzewamy, że 

wśród nas są Polacy, którzy wyciągną stąd wszelkie informacje i zaniosą do swojego podziemia. 

 Słowa te zmroziły jej serce. Przez chwilę nie mogła się poruszyć, choć zdawała sobie 

sprawę, że w tej sprawie to przyjęcie zostało zorganizowane, to wyjawienie jej tego tak 

formalnie sparaliżowało ją. Miał podejrzenia co do niej, nie ulegało to żadnych wątpliwości. 

Nie bez powodu jej to powiedział. Zależało mu na takiej reakcji Joanny i teraz ma ukazaną, 

czarno na białym, jej drugą osobowość. Znalazł drzwi, do których miał klucz, tylko musiał je 

otworzyć, a na to działaczka POW nie mogła pozwolić. 

 - Czy ma pan już jakieś podejrzenia? 

 Był rozluźniony, jakby osiągnął swój cel i teraz korzystając ze swojego zwycięstwa 

postanowił pójść o krok dalej i wypełnić cele porządkowe.  

 - Choćby tamten Polak stojący przy barze, który myśli, że w niemieckim mundurze nikt 

się nie połapie, kim jest. 

 Spojrzała w stronę żołnierza wskazanego przez sierżanta i widząc go o mało jej szczęka 

nie opadła. Dzięki temu, że na wielu bankietach nauczyła się powstrzymywać emocje nie 



zareagowała intensywnie, lecz nie wierzyła w to co zobaczyła – Paluch?! Co ty tu do jasnej 

cholery robisz! – Chciała mu wykrzyczeć prosto w twarz. Dzięki jego obecności misja wisi na 

włosku.  

 - Aresztujecie go?! – spytała ze zmartwieniem połączonym z ciekawością. 

 - Przed wojną byśmy tak zrobili. Po wojnie na wszystko musimy mieć dowody. 

Podejrzewamy, że wspiera Polską armię podziemną i właśnie takich jak on chcemy dzisiaj 

wychwycić. 

 - Podejrzewacie, że jest ich więcej? 

 - Jestem przekonany, że jest ich więcej, a ten ma nas tylko zmylić. – Wziął od kelnera 

dwa szampany i jeden wręczył Joannie. – Proszę bardzo, wypijmy za silne Niemcy. 

 Niechętnie, ale wypiła kieliszek szampana, ale jeszcze bardziej, chciała zapić winem 

rewelacje, które usłyszała od sierżanta. Musiała jakoś przekazać Wiktorii, że Lars wie o ich 

obecności, a przede wszystkim, że pojawił się tutaj Paluch i mąci ich misję. Jeśli go nie 

dostrzegła, to miała nadzieję, że nie trafi na niego, choćby przez przypadek. Znając ją wzburzy 

się i nic z ich misji nie wyjdzie. Muszą się dowiedzieć, co takiego Niemcy kombinują i to zanim 

kogokolwiek wezmą na obserwację. 

 Z tego powodu zakręciła się w pobliżu niemieckich żołnierzy. Jeżeli cokolwiek ktoś  wie, 

to oni zostali, jako pierwsi, poinformowani.  

 Za ramię mocno, lecz dyskretnie pociągnęła ją Wiktoria. Jej zachowanie wyrwało z 

kontekstu Wartecką. Aczkolwiek, gdy ją puściła i nerwy wróciły na swoje miejsce nie 

omieszkała jej tego wypomnieć.  

 - Wiktoria, czemu jeszcze ty robisz wszystko, żeby nas nakryli? 

 - To już zauważyłaś, widzę? 

 - Dzięki twojemu rozmówcy zauważyłam Palucha. 

 - Jak to Palucha? – Wiktoria najwyraźniej nie to chciała przekazać. – Chcesz mi 

powiedzieć, że złamał rozkaz Wierzejewskiego i jakoś wszedł w paszczę lwa? 

 - No spójrz sama. – Zerknęła kątem oka w stronę baru, gdzie siedział Paluch i z 

zadowoleniem popijał szampan za szampanem. Wiktoria nie mogła uwierzyć w to co widzi. W 

trakcie obrad POW zauważyła niechęć na jego twarzy z powodu odrzucenia jego pomysłu, lecz 

nie sądziła, że jest w stanie złamać rozkaz. Taka samowola nie może być tolerowana. Jeśli dalej 

tak pójdzie zdekonspiruje się lub co gorsza ich. 

 - Jest zbyt gorąco, - odparła po dłuższej chwili Wiktoria, - złapią nas, musimy się 

wycofać. 

 - I dać im powód do słusznych podejrzeń względem nas? – Zauważyła, że Wiktoria też 

podobnie jak ona czuje na sobie spojrzenia Niemców, a swoim zachowaniem wystawiła się jak 

prostytutka przed latarnią. – Wiktoria, przekroczyliśmy Rubikon, teraz możemy iść tylko do 

przodu. 



 Odepchnęła ją i sama wróciła do grona żołnierzy, bez dzielenia się informacjami, 

uzyskanymi w trakcie swojej działalności. Najwidoczniej nie była to główna informacja, po 

którą przyszły, inaczej wyjawiłaby ją natychmiast. 

 Wartecka brylowała w gronie niemieckich oficjeli. Żaden z nich nie był skupiony na 

przemówieniu Władysława Seydy, który mówił do nich z nienagannym niemieckim akcentem. 

Dostrzegła, że mocno się powstrzymuje, żeby nie powiedzieć o jedno słowo za dużo. Jako 

polityk zdaje sobie sprawę z wagi dobieranych słów.  

Dostrzegła, że jeden z niemieckich oficerów jest sam. Zajęła miejsce obok niego i 

uraczyła go rozmową. 

 - Wydawało mi się, że oficerowie są bliżej sceny, a dalsze miejsca są przeznaczone dla 

szeregowców. 

 - W ogóle kto ich tutaj wpuścił? – pogardliwie odniósł się do żołnierzy, dzięki którym 

awansował na oficera. – Połowa z nich w ogóle nie powinna tutaj być. 

 - Może mają jakieś zadanie do wykonania. 

 - Tak, mają. – Niemiecki mundurowy sprawiał wrażenie, że nie chciał z nikim 

rozmawiać. Teraz Wartecka zrozumiała, czemu był sam przez większość bankietu. – Próbują 

złapać Polaków, którzy się tutaj znajdują. 

 Po raz drugi żołądek Warteckiej podszedł jej do gardła, lecz w porównaniu do 

poprzedniego rozmówcy, ten niczego nie podejrzewał.  

 - Też o tym słyszałam. Niech mi pan wyjaśni, - wykazał niewielkie zainteresowanie jej 

osobą, - nawet, jeśli są tutaj Polacy, to musieli mieć powód, żeby przyjść. Zna go pan?  

 - Jak na cywila jest pani dość ciekawską osobą. – Próbowała odczytać czy dziwi się jej 

postawie, czy coś podejrzewa. Wyczuła to pierwsze. – Nie słyszała pani o legionach 

Piłsudskiego, które zmierzają do Poznania? 

 Słyszałam, nawet sama te plotki wśród was rozsyłałam. Ponadto rozsyłałam plotki o 

kolejnych dezercjach w armii niemieckiej. Rozmawiasz z jednym z inicjatorów tych plotek. – 

Pomyślała Wartecka.  

 - Nic mi takiego nie wiadomo, skąd pan to wie?  

 - Nie trzeba długo się nad tym zastanawiać, aby dojść do takiego wniosku. 

Gubernatorstwo wciąż się upiera, że Poznań jest niemiecki, ale taki on Niemiecki, jak Ukraina 

polska. Piłsudski chce odbić Poznań, a Niemcy na to nie pozwolą. – Zrobił chwilę przerwy, a 

Joanna zrozumiała, że właśnie nadszedł moment i wyjawi jej, po co ten cały bankiet. – Dlatego 

Aler Von Hahn ściąga Grenzschutz do Poznania. 

 Joanna miała nadzieję, że się przesłyszała. Spodziewała się kolejnych powołań do 

wojska, albo masowych przeszukań mieszkań, ale sprowadzenie kolejnych paramilitarnych 

oddziałów do Poznania? Po co kolejne oddziały i jakie będą ich zadania? Usłyszała zatem to, 

co chciała usłyszeć. Teraz pozostało jej opuszczenie tego budynku z Wiktorią i z … Paluchem. 



 - Niech się Polaki w końcu nauczą, że Poznań jest niemiecki. Trzeba ich jak najszybciej 

sprowadzić do Wielkopolski. Pozwólmy im zrobić z nimi porządek. – Ciężko przechodziły jej  te 

słowa przez usta i odetchnęła z ulgą, kiedy już je wypowiedziała. – Przyjemnie się z panem 

rozmawiało, życzę udanej zabawy. 

 Nawet nie spojrzał w jej kierunku, kiedy od niego odeszła. Ponownie szukała Wiktorii, 

którą w końcu zauważyła, rozmawiającą z niemieckimi żołnierzami. Mrugnęła do niej, na co 

ona po chwili zakończyła rozmowę i zaczęła zmierzać w jej stronę. Przekazała jej wszystko, 

czego się dowiedziała. Wiktoria patrzyła na nią wielkimi oczami, które wyrażały tylko wielki 

strach. 

 Obie stwierdziły, że najwyższy czas opuścić tą imprezę. Skończyły szampana i zmierzały 

do wyjścia. Nie zrobiły kilku kroków, gdy huk tłuczonych kieliszków i łamanych mebli odwrócił 

ich uwagę. Spojrzały i dostrzegły Palucha, który się zataczał i wszczął bójkę po pijaku z jednym 

z oficerów. Ręce im opadły na to, co wyprawiał żołnierz. Starsza z działaczek poszła w jego 

stronę, lecz Wiktoria zwróciła jej uwagę, wskazując na pozostałych żołnierzy, którzy skupili się 

na Paluchu. 

 Bankiet został przerwany i to przez jednego żołnierza. Kilku z nich rzuciło się na 

porucznika i go przytrzymało. Oficer strzepnął z siebie brud oraz inne elementy plamiące jego 

niemiecki mundur. Później uderzył zewnętrzną stroną dłoni w szeregowca. Wartecka, patrzyła 

w jego stronę, wbrew ramieniu Wiktorii ciągnącemu ją do wyjścia. W końcu uległa jej, choć jej 

głowa wciąż odwracała się w stronę porucznika.  

 Nawet świeże powietrze nie wyprowadziło Joanny  zszoku. Wciąż miała w myślach 

wydarzenia z dzisiejszego bankietu. Zaczęło się od rozmowy z sierżantem Bairichem, a 

skończyło się na pijackiej akcji porucznika Palucha. Za dużo emocji jak na jeden dzień. Całe 

szczęście Wiktoria zachowała trzeźwość umysłu. 

 - Musimy się rozdzielić, zaraz będą się zastanawiać, czemu tak szybko wyszłyśmy.  

 

 Polak zniszczył bankiet. Lars był wściekły na niego i osobiście chciał wymierzyć mu karę, 

jednakże zostawił go w rękach swoich żołnierzy, bo zdziwiło go, czemu panna Kenig z Rodschitz 

wyszły w środku imprezy, nie wysłuchawszy nawet przemówienia gubernatora Poznania. Nie 

zdziwił się, gdyby to zrobiły kobiety o słabych nerwach, których mnóstwo tutaj było, ale one 

w jego oczach wydawały się pragmatycznymi osobami, a już na pewno nie delikatnymi. – A 

mimo to, to one wyszły jako pierwsze? 

 Zostawił imprezę, aby toczyła się swoim torem i poszedł za nimi. Żałował, że jest w 

Niemieckim mundurze, bo szybko się połapią, iż idzie za nimi jakiś Niemiec. Miał do nich z 

pięćset metrów długości i taki dystans starał się utrzymać. Omijał światła latarni, aby w miarę 

możliwości ukryć swoją obecność przed kobietami.  

 Zegarek wskazywał kilka minut po dziewiątej. W lecie byłoby jeszcze widno o tej porze, 

ale w listopadzie już parę minut po piątej jest ciemno. Ponownie spojrzał na siebie i gdy 

dostrzegł, że kolor jego munduru wtapia się w ciemność, był zadowolony. Zatem jeśli będzie 



omijał światła latarni może go nie zauważą, uśmiechnął się na ten łut szczęścia i śledził panie, 

które powoli zmierzały w stronę centrum.  

 Skręciły na ulicę Nową i zmierzały w stronę hotelu Bazar. Choć nie słyszał ich rozmowy 

wiedział, że temat rozmowy jest dość emocjonujący, ale i wesoły zarazem. Śmiały się głośno, 

tak, że niektóre głośniejsze wybuchy śmiechu dochodziły do jego uszu. Zastanawiał się, jakie 

tematy mogły podejmować. Po chwili już zwątpił w możliwość odgadnięcia tematu dyskusji  

pań.  

 Doszły do ratusza i tam się pożegnały. Jedna zmierzała w stronę Wodnej, a druga w 

stronę Wronieckiej. Musiał szybko podjąć decyzję, za którą osobą iść. Im dłużej się zastanawiał, 

tym bardziej dochodził do wniosku, iż śledzenie pań nie miało najmniejszego sensu. Swoją 

opinię opierał wyłącznie na ich nietypowym wyjściu z bankietu przed głównym punktem 

programu. Zapewne miały wiele powodów, aby wyjść wcześniej, ale jego instynkt wiódł go do 

przodu i mówił mu, że to nie był przypadek. 

 Skoro już doszedł tak daleko, to nie ma sensu się wycofywać i z tą myślą ruszył za 

młodszą z kobiet, która zmierzała ulicą Wodną. Skręciła na ulicy Garbary, a potem weszła do 

jednej z kamienic. Bairich zdenerwował się na siebie, że jego śledztwo tak szybko się skończyło. 

Miał nadzieję, że dłużej potrwa, a kobieta pójdzie do nietypowego miejsca.  

 Postanowił, że poczeka tutaj, póki nie wyjdzie ze swojego mieszkania. Wybiła północ, 

więc co najmniej sześć godzin będzie zmuszony sterczeć w jednym miejscu. Nie uśmiechało 

mu się to, zwłaszcza, że wzmagał się coraz mocniejszy wiatr, a on oprócz munduru i płaszcza 

nie miał nic na sobie. Im dłużej spoglądał na kamienicę, tym bardziej wzmagała się jego 

irytacja, aż w końcu, gdy zaczęło się przejaśniać głośno przeklął zdając sobie sprawę, że poszedł 

złym tropem. 

 Po nieprzespanej nocy marzył wyłącznie o drzemce, lecz należało jeszcze dopełnić 

obowiązków w związku z Polakiem. Skoro intuicja zrobiła go w konia, to przynajmniej chciał 

się na kimś wyżyć za swoją porażkę. Tylko ten powód pchał go jeszcze do działania. 

 Choć nie wybiła jeszcze godzina siódma w budynku panował istny rozgardiasz. Nikt nie 

wiedział co się dzieje, natomiast żołnierze wyglądali na przerażonych, jakby ktoś próbował 

zaatakować budynek, a oni się przed nim bronią. Nie rozumiał tego zamieszania. Gdy mijał 

jednego z oficerów, którzy wczoraj byli na bankiecie, spytał o powód zamieszania. Odpowiedź 

mu się nie spodobała. 

 - Atak podziemia. – mówił bez zbędnego owijania. – Odbili żołnierza. Napadli na 

konwój, który transportował więźnia. Nikt nie zginął, a do szpitala trafiło dwóch rannych. 

 Potem zbiegł na niższe piętro. Tym razem złość Larsa nie skończyła się na jednym 

przekleństwie. Zniszczenie kilku krzeseł dopiero go uspokoiło. 

 

 Początkowo spacerowały pełne napięcia, że ktoś za nimi idzie. Wiele nie rozmawiały ze 

sobą, tylko dyskretnie rozglądały się za potencjalnym niemieckim ogonem. Skradał się wśród 



ciemności miasta i choć trzymał dystans między nimi, to rozpoznały, że był to ten sam żołnierz, 

który rozmawiał z nimi na bankiecie.  

 Gdy udało im się namierzyć tropiciela swobodnie rozmawiały na różne tematy. 

Udawały, że go nie ma i nie ma co się nim przejmować. Ustaliły, że przed ratuszem rozdzielą 

się i każda będzie zmierzała w stronę domu, lecz jedna z nich, za którą nie pójdzie żołnierz, 

zawiadomi POW o sytuacji na bankiecie. 

Okazało się, że Niemiec poszedł za Wiktorią, dlatego, gdy zniknął jej z oczu, Joanna 

skręciła w stronę mieszkania Wierzejewskiego. Nie raz był już budzony w środku nocy, więc 

zdążył się do tego przyzwyczaić. Mieszkał przecznicę dalej za placem Sapierzyńskim. Weszła 

do jego klatki, udała się do jego mieszkania i nacisnęła dzwonek. Musiała długo czekać, nim 

Wincenty otworzył drzwi, ale gdy to zrobił na jego twarzy widoczne było przerwanie snu. 

Próbował szybko się obudzić, widząc, kto do niego przyszedł, lecz w sekundę nie przywróci się 

do ładu. Zaprosił ją do środka i zamknął drzwi. 

- Zaskoczyła mnie pani, - stwierdził bez ogródek, - spodziewałem się, że dopiero jutro 

dowiem się, co za informację tak pilnie strzegą. 

- Noc służy by spać lub ewentualnie się bawić. Razem z Wiktorią dowiedziałyśmy się, 

że do Poznania zwoływane są oddziały Grenzschutzu.  

Spodziewała się, że Wincenty będzie zaszokowany tą informacją, lecz przyjął ją 

spokojnie.  

- Przeczucie mi podpowiadało, że Niemcy w końcu zareagują na nasze wybryki. 

Myślałem, że zrobią to w bardziej otwarty sposób, na przykład wejdą do rady robotników i 

żołnierzy i wykurzą z niej Polaków.  

- Jeśli tak by zrobili, to jednocześnie mogliby wywołać bunt ludności Polskiej. 

- Prawda. – odrzekł. – Zatem subtelnie będą przeprowadzać porządki w Poznaniu i 

dlatego zwołają Grenzschutz. Pewnie większość tych oddziałów powstanie z Heimatschutz. 

- Ale w trakcie bankietu pojawił się dodatkowy problem. – Choć Wierzejewski był 

spokojny, to oczami wyobraźni widziała, jak bardzo wzburzy go wiadomość o Mieczysławie, 

który wszedł na bankiet bez zezwolenia POW. – Porucznik Paluch był na bankiecie. 

Tak jak się spodziewała, wiadomość ta natychmiast zbudziła Wierzejewskiego. W jego 

spojrzeniu nie było ani cienia zmęczenia, które zostało zastąpione przez wściekłość skierowaną 

w stronę krnąbrnego działacza.  

- Do jasnej cholery, przecież zakazałem komukolwiek uczestnictwa w tym bankiecie 

oprócz was dwóch! – Niech no ja dorwę go w swoje ręce, to normalnie kości mu wszystkie 

połamię! 

- I tutaj pojawia się następny problem. Został aresztowany przez Niemieckich żołnierzy.  

Patrzył na nią, jakby ta poinformowała go o nadchodzącej katastrofie, od której już nie 

ma ratunku. Tak właśnie było. Podejrzewał, że porucznikowi uda się zbiec spod niemieckiego 



topora, ale to nie będzie nic dobrego. Wierzejewski wiedział, że z jakiegokolwiek powodu 

zdecydowali się aresztować porucznika, nie odpuszczą, jeśli ucieknie. Dzięki jego 

nieplanowanej akcji konsekwencje poniesie cały Poznań. Nie mogą go przetrzymać, bo w 

trakcie przesłuchań wyjawi informacje o działalności podziemnej. Uciec też nie może, bo 

wtedy w Poznaniu rozpoczną się przeszukania i nie przestaną, póki go nie znajdą.  

Przez chwilę nie wiedział, co ma powiedzieć. Po dłuższej chwili milczenia odrzekł.  

- Musimy go uratować, ale obiecuję, że jak go dorwę w swoje ręce, to wszystkie kości 

połamię.  

 


