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 Przez ostatnie lata uciekał od wojny, a mimo wszystko tak go wojna dosięgła. 

Znajdował się pod wojennym toporem i tylko od niego zależało czy się podda jego ostrzu, czy 

spod niego ucieknie. Nie było innego wyboru, obok niego nie przejdzie. Z tym nastawieniem 

wyszedł spod hotelu bazar. W mieście panowały zawzięte walki i jeśli jakiś oddział wyszedł z 

ukrycia pozostali uczestnicy walki nie wiedzieli, po której są stronie. Dopiero, gdy jeden z 

walczących rozpoznał w nich swojego przekazywał innym, by nie strzelali. Było to zarówno po 

stronie polskiej, jak i niemieckiej. 

 W jego kierunku nie strzelano, bo nie miał umundurowania żołnierskiego, tylko 

garnitur. Strzelał jedynie wtedy, gdy był pewny, że potencjalny odbiorca pocisku jest 

Niemcem. Jeden oddział odpowiedział mu ostrzałem, przed którym uchronił go mur. I choć 

Niemcy zmierzali w jego kierunku, to musieli zmienić swój cel ostrzału, bo z innej strony Polski 

oddział otworzył ogień. Trwały zażarte walki, ale nikt nie wiedział, o co ona głównie się toczy.  

 Wszedł do kamienicy, do której wracał ilekroć miał wolne od zajęć na studiach. Tęsknił 

za rodziną, Poznaniem, ale przede wszystkim tęsknił za swoją ukochaną. Żałował, że nie spędził 

z nią więcej czasu, ale od momentu, gdy wyjawiła mu tą tajemnicę nie mógł się na niczym 

innym skupić. Martwił się o nią i nie chciał, by cokolwiek jej się stało, lecz jeszcze bardziej chciał 

walczyć w imię wolnej Wielkopolski. W tym celu wszedł do własnego mieszkania. 

 Wszystko stało na swoim miejscu, dlatego odnalazł się bez problemu. Ściągnął garnitur, 

krawat, buty i założył mundur polowy swojego ojca. Byli podobnych rozmiarów, toteż leżał on 

na nim idealnie. Spojrzał na niego w lustrze i widział w nim kogoś innego niż Krzysztofa 

Warteckiego. Widział osobę podobną do niego, miała taki sam wygląd, lecz jeden szczegół 

przekreślał ich identyczność. Był Niemcem. Krzysiek widząc znienawidzonego wroga z całej siły 

uderzył w lustro. Rozsypało się na drobne, lecz jemu to nie wystarczyło. Wciąż wyobraźnia 

odmalowała tam jego w niemieckim mundurze, uderzał w drewno, na którym wcześniej 

znajdowało się lustro, aż i ono się złamało.  

 Potem uderzał w ścianę, aż pięść cała się zakrwawiła. Krew na ręce nie przeszkadzała 

Krzyśkowi, wciąż w nią bił, ale z każdym kolejnym uderzeniem nienawiść w stronę 

wyobrażonego Niemca zmieniała się w rozpacz. Po kolejnym uderzeniu przylgnął do ściany i 

ze łzami w oczach zsunął się na podłogę. Siedział pod ścianą ze złożonymi nogami. 

 Siedząc w tej pozycji skupił się na odgłosach odrzutu, które dochodziły do jego uszu. 

Podpowiadały mu, jak czuł się jego ojciec, kiedy walczył pod Verdun. Czy zdawał sobie sprawę, 

że któryś z tych pocisków w niego trafi? Czy robił wszystko, żeby przeżyć, lecz Szkierby na siłę 

wystawiały go w pierwszej linii, żeby zginął zamiast nich? Zamiast tchórzów, którzy woleli 

chować się za okopami, niż wyjść i jak przystało na żołnierzy armii cesarskiej walczyć z 

honorem? Tyle chciał zadać pytań swojemu ojcu odnośnie jego ostatniego roku w służbie 

niemieckiej.  

 Aczkolwiek po chwili przyszła do niego myśl, że ojciec nie chciałby jego śmierci. 

Pamiętał jego troskliwą opieką. Nim wszystko się popsuło uczył go, najprostszych rzeczy, które 



mogły mu się przydać w późniejszym życiu. Spędzali dużo czasu w towarzystwie 

gimnastycznym i razem z pozostałymi uczestnikami uczyli się jak być Polakami. Dzięki rodzicom 

zrozumiał, jakie wielkie szczęście się mu przytrafiło, że jest Polakiem, dlatego nie chciał 

pozwolić Niemcom, aby oni odebrali mu to, z czego on czuje się tak dumny. Nie pozwoli 

traktować siebie z niższością i pogardą, którą Niemcy mają odmalowaną na twarzy w kontakcie 

z Polakami. 

 Poszedł do szafy, skąd wyciągnął Mausera ojca, którego państwo niemieckie przysłało 

w ramach podziękowania za gorliwą służbą i ochronę „wartości niemieckich”. Gdy 

przekazywali tą informację niewiele brakło, aby rzucił się pięściami na żołnierza. Powstrzymała 

go zdecydowana reakcja jego mamy. Patrzył na niego i po raz kolejny rzuciły mu się 

wspomnienia, gdy ojciec nauczył go posługiwania się bronią. Pokazał mu, jak przeładowywać 

broń oraz jak wymieniać magazynki. Przeciągnął przepustnicę do siebie, potem w dół. W 

miejscu otworu wsadził magazynek z pięcioma nabojami, po czym pociągnął ją w górę, a 

potem do przodu.  

 Broń miał naładowaną i gotową do działania. Determinacja, by wspomóc Straż Ludową, 

Straż Służby i Bezpieczeństwa i całe POW pchała go, żeby iść na ulice Poznania i strzelać do 

wrogów. Jednakże nie chciał wyjść do walki, jako Niemiec. Poszedł do szafy i wyciągnął z niej 

szarfę w biało-czerwonych barwach. Obwiązał ją wokół ramienia i spiął jej końce agrafkami. 

Na rogatywkę założył orzełka, a tuż obok guzików doczepił biało-czerwoną kokardę zrobioną 

na szybko. 

 Widząc, że już wszystko miał na sobie, wyszedł z kamienicy na ulicę. Ledwo stanął na 

chodniku, a już dostrzegł, jak z drugiej strony ulicy ktoś mierzył do niego z karabinu. Szybko 

ukrył się w głębi kamienicy, nim pocisk wydrążył utwór w drzwiach. Teraz był jego ruch. 

Wymierzył w stronę agresora i strzelił, lecz upadający odłamek tynku uświadomił mu jego 

pudło. 

 Przez lata spędzone na studiach zapomniał jak mocny ten karabin miał odrzut. Nie 

wybiło mu barku, ale karabin uderzył w jego bark, niczym taran w bramy miasta. Wytrzymał 

uderzenie. Przypomniał sobie naukę ojca o odpowiedniej postawie. Przeładował broń i 

wystrzelił drugi pocisk z karabinu. Ponownie nie trafił, ale agresor nie mierzył już w niego, tylko 

dostrzegł inne zagrożenie zmierzające do niego. Zaczął się wycofywać w stronę prezydium 

Policji.  

 Wyszedł z kamienicy i dostrzegł, jak od strony starego rynku zmierza oddział 

Powstańców ubranych w niemieckie mundury. Niektórzy z nich wymierzyli w stronę 

Warteckiego, lecz zmieniły kierunek luf karabinów, gdy zauważyli jego biało czerwone 

symbole. Wartecki otworzył ogień w stronę wycofujących się Niemców. Polski oddział zmierzał 

do niego i im bliżej byli, tym bardziej dostrzegał szczegółowe rysy na twarzach powstańców. 

Każdy z nich miał wypisaną nienawiść w stronę wieloletniego okupanta. Krzysiek rozpoznał 

dowódcę oddziału, służącego w SSiB. Edmund Krause był wysokim brunetem, który podobnie 

jak Paluch wolał działać, niż siedzieć na miejscu. Miał silny głos, który był niewspółmierny z 

jego nikłą muskulaturą. Nawet, gdy mówił normalnie, Wartecki odniósł wrażenie, że krzyczy. 

Podobnie jak Paluch nie przykładał tak wielkiej wagi do rozkazów. 



 - Dobrze pana widzieć, panie podporuczniku. – Przywitał się z nim, który wyciągnął swój 

mundur, gdy służył w armii cesarstwa niemieckiego.  

 - Gdzieście się ukrywali Wartecki?! – Jego grymas był połączeniem wściekłości z 

wesołością.  

 - Ratowałem mistrza Paderewskiego spod opresji. – I tak mu nie uwierzył. – Poza tym, 

gdzie jest reszta naszych oddziałów? Gdzie są panowie Wierzejewski? Lange? Kopa? Taczak? 

Paluch? I pozostali działacze POW? 

 - Chłopczyku, walczą na innych frontach. Musimy odbić prezydium Policji, Szkierby na 

pewno się tam obwarowały. Będzie ciężko, ale damy radę. Oby tylu ile jest za nami 

wystarczyło. 

 Oddział podporucznika składał się z wielu ludzi. Nie potrafił ich naliczyć, ale koło stu ich 

było. Dołączył do ich oddziału i razem zmierzali w stronę Prezydium Policji. Gdy zmierzali ulicą 

świętego Marcina, na skrzyżowaniu przed ulicą Rycerską wyszło dwudziestu szkierbów i 

otworzyło ogień w stronę powstańców. 

 - Rozproszyć się! – rozkazał Krause, który schował się w przejściu jednej z kamienic. 

Pozostali postąpili za jego przykładem, gdy znaleźli schronienie strzelali w stronę Niemców. 

 Rozpoczęła się regularna wymiana ognia. Z racji, że Niemieccy żołnierzy nie ukryli się, 

więcej pocisków w nich trafiło, niż w ich w Polaków. Od pocisku Warteckiego oberwał jeden z 

Niemców. Gdy się okazało, że jego pocisk był śmiertelny uśmiechnął się w duchu. Przeładował 

broń i ponownie strzelił.  

 Jak stwierdził Krzysiek Niemcy chciały ich zaskoczyć nagłym wyjściem zza budynku, lecz 

zawiodła ich celność, bo nikogo nie udało im się trafić. Kiedy element zaskoczenia przepadł 

rozpoczęła się walka pozycyjna. Wiele z pocisków nie znajdowało swoich celów i trafiały w 

drzwi, w ściany budynków, w okna, ale żaden z nich nie trafił we wroga. Ukochanemu Wiktorii 

nie brakowało naboi, jednakże innym będzie jej brakowało. Jeśli walka nadal będzie się w ten 

sposób toczyła, nic nie zyskają.  

 Machnął do Krausego. Porucznik widząc swoją szansę, przybiegł do niego.  

 - Co jest Wartecki? 

 - Nie możemy dłużej tak prowadzić walki. 

 - A to dlaczego?! 

 - Za chwilę, nie będziemy mieli, czym do nich strzelać. 

 Początkowo podporucznik założył, że młodzieniec chciał zdezerterować i odejść, 

niemniej zauważył on bardzo istotny aspekt ich walki. Praktycznie w nikogo nie mogą trafić, a 

nie mają nieograniczonych zasobów amunicji. 

 - Trzeba skupić ich ogień w jeden punkt. Muszą się odsłonić. – Odwrócił się w stronę 

pozostałych powstańców. – Panowie! Ma któryś z was jakiś granat? Trzeba wykurzyć tych 



tchórzy. – Jeden z nich podrzucił mu zabezpieczony granat. Wartecki od razu zrozumiał, jaki 

plan się narodził u Krausego, nie musiał mu go przedstawiać. – Gotowy? 

 Kiwnął głową, na co podporucznik podniósł trzy palce, po czym schował jeden i po kilku 

sekundach drugi. Kiedy ostatni się schował Wartecki wychylił się i strzelał do budynku 

naprzeciwko. Kilku przeciwników znajdowało się na parterze, a dwóch nie piętrze budynku. 

Edmund w tym czasie odbezpieczył granat i rzucił w stronę budynku ostrzeliwanego przez 

Krzyśka.  

 Granat przeleciał przez okno, gdzie o jego wybuchu świadczył potężny huk, który 

zagłuszył odgłosy strzelaniny. Do głośnego huku doszły kłęby kurzu, które wyleciały z budynku. 

Na chwilę ostrzały ucichły, a z budynku wybiegli zdezorientowani przeciwnicy. Wartecki oraz 

pozostali w oddziale natychmiast do nich strzelali. Trzech z nich oberwało od powstańców, a 

pozostali nawet nie próbowali ich ratować.  

 Jako pierwszy przed budynek wybiegł Krzysiek, a zaraz za nim Krause. Z przyległego 

budynku strzelali do nich Niemcy, którzy trafiali wszędzie, tylko nie w nich. Wartecki sprintem 

pobiegł w ich stronę. 

 - Wartecki! – grzmiał podporucznik, który nie rozumiał lekkomyślności młodzieńca. 

Natychmiast ruszył za nim, jednakże pocisk szkierba, który trafił w ulicę tuż przy nim zatrzymał 

go. Wycofał się do swoich mając nadzieję, że to młodzieniec wyjdzie z tego budynku, a nie 

Niemcy.  

 Student biegł przez ulicę nie zważając na strzały Niemieckich żołnierzy. Miał wrażenie, 

że pociski go wręcz omijają i nic nie mogą mu zrobić. Wbiegł z impetem do budynku, oparł się 

o ścianę, zdając sobie sprawę co przed chwilą zrobił. Otarł się o śmierć wiele razy. Przez chwilę 

czuł się jak ojciec, który pod Verdun też zapewne biegł wzdłuż pocisków zmierzających w jego 

stronę. Wielu z nich udało mu się uniknąć, lecz w końcu któryś z nich go trafił. – Kiedyś i mnie 

trafią. – Pomyślał Krzysiek.  

 Jednakże nie było czasu na głębsze rozważania. Jeden z Niemców skierował Mausera 

w jego stronę, lecz nie zdążył nacisnąć na spust nim pocisk z przeciwnej strony przeszył jego 

głowę. Wybiegł na wyższe piętro i tam przy oknie strzelał jeden z wrogów. Odwrócił się i strzelił 

niecelnie w stronę Warteckiego. Korzystając z chwili czasu na przeładowanie broni doskoczył 

do niego i chciał wbić bagnet od karabinu w niego. Niemiec przewidział ten odruch i odkopnął 

Krzyśka. Odleciał od niego na kilka metrów. Gdy upadł dostrzegł, że zaborca wyciąga pistolet i 

jest bliski wypuszczenia z niego pocisku. Wartecki w ostatniej chwili odsunął głowę z toru lotu 

pocisku. Trafił w podłogę, a on czmychnął do jednego z mieszkań.  

 Zamknął za nim drzwi i upadł na podłogę, gdy za drzwiami dobiegały go odgłosy 

wystrzału, których efektem było wydrążenie dziur w drzwiach. Natychmiast się od nich 

odsunął i poszukiwał wyjścia z tej sytuacji. Niemiec był już przy nich. Nie zdąży przeładować 

Mausera, a magazynek w pistolecie się już skończył. 

 Kopem żołnierz wywarzył drzwi, za którymi dostrzegł panującą pustkę. Jedynie zwinięty 

dywan dał mu znać, że przed chwilą Polak się tu znajdował. 



 - Gdzie jesteś Polska świnio! – wywabiał Krzyśka z ukrycia. – Najpierw taki chojrak z 

ciebie, a teraz tchórzysz? Rodzice cię nie uczyli, że się nie atakuje mundurowych na służbie? 

Czas, żeby spotkała cię kara. 

 Uczyli mnie walczyć o swoje z takimi jak ty. – odrzekł mu w myślach Krzysiek, który 

otworzył drzwi do ostatniego z pokoi, nim schował się w szafie.  

 Słyszał uważnie kroki wroga, im mocniej dobijały się do jego uszu, tym bardziej chciał 

wyskoczyć i zaatakować go. Miał wielki miszmasz w głowie. Dochodziły do niego różne myśli, 

a większość z nich mówiła mu, że zmierza w stronę szafy, aby go zdekonspirować. Przeczucie 

mu podpowiadało, aby przeładować broń, jednakże rozsądek podpowiadał mu, że skończy się 

to tragicznie. Wierzył w naiwność Niemca, że ten da się złapać w jego prowizorycznie 

przygotowaną pułapkę. 

 Słyszał odgłos przeładowanego Mausera. Ręce i nogi pchały go, by uciekał z pułapki, w 

którą sam się zapędził. Ale rozsądek wciąż mu podpowiadał, że jeszcze nic nie jest przesądzone 

i choć nic za jego głosem nie przemawiało poszedł za jego radą.  

 Niemiec zaczął się głośno śmiać, co jeszcze bardziej uświadomiło Krzyśkowi, że nie dał 

się złapać w jego pułapkę. 

 - Żałosna Polska kreaturo. Teraz wcale nie jestem zdziwiony, żeśmy przegrali tę wojnę, 

jak przyjmowaliśmy takich tchórzy do armii jak wy. – Potem nastąpił głośny wybuch śmiechu, 

któremu towarzyszył odgłos kroków zmierzający w stronę pokoju. – Naprawimy ten błąd. 

Zdawaliśmy sobie sprawę, że do niczego innego nie nadajecie się, jak do sprzątania naszych 

stołów. I tłumiąc tą waszą „rebelię” pokażemy, gdzie wasze miejsce. 

 Wartecki lekko uchylił drzwi od szafy. Niemiec powoli wchodził do pokoju, trzymając 

mausera przed sobą. Młodzieniec cichutko wyszedł z szafy i na palcach zmierzał w jego stronę. 

Jak był mały często już z rana wychodził z mieszkania, żeby uczestniczyć w zajęciach sokoła. 

Wyjście z ich domu zmierzało przez przechodni pokój rodziców, więc musiał na paluszkach 

przechodzić niezauważalny obok nich. Umiejętność ta została mu do dzisiaj. Niemiec niczego 

się nie spodziewał. Nim wróg zdołał wejść do pokoju młodzieniec z całej siły uderzył zaborcę 

kolbą karabinu. Momentalnie stracił siłę w nogach i w rękach, a jego oczy pokryła ciemność.  

 Jego los był zależny od kaprysu Krzyśka. Przeładował pistolet i skierował jego lufę na 

skroń Niemca.  

 - To za to, że nazwałeś nas tchórzami. 

 Ogłuszający dźwięk wystrzału przebiegł po całym mieszkaniu. Wokół miejsca przeszycia 

czaszki natychmiast pojawiła się krew, która szybko utworzyła własne jezioro wokół jego 

głowy.  

 Krzysiek w ogóle nie poczuł wyrzutów sumienia. Był wręcz dumny z siebie, że posłał 

wroga do zaświatów i że o jednego szkierba mniej jest w Wielkopolsce. W ogóle nie obchodził 

go czy posiadał on rodzinę, ile dzieci osierocił, czy inne sprawy natury prywatnej. Dla niego 

Niemiec jest Niemcem i zasługiwał na kulkę w głowę. 



 Nim Paderewski przyjechał do Poznania, nie był chętny na wybuch powstania i trzymał 

stronę Wojciecha Korfantego, który powstrzymywał POW, SSIB oraz SL przed rozpoczęciem 

powstania. Jednakże, kiedy powstanie już wybuchło, chciał w nim uczestniczyć całym sobą. 

Prawdziwą nienawiść do zaborców wzbudziła w nim Wiktoria informacjami sprzed rozpoczęcia 

powstania. To już było za dużo, w końcu ktoś musiał za to zapłacić. 

 Nie podejrzewał, że miał w sobie tyle odwagi, żeby zabić człowieka. Opisywał siebie, 

jako pacyfistycznego człowieka i nawet wymienianie się obelgami traktował, jako przejaw 

obrazy. Niemniej teraz zrozumiał, że nienawiść do Niemców była w nim od zawsze i potrzebny 

był impuls, żeby się z niego wylała. 

 Wcześniej nie interesowało go mieszkanie, do którego przez przypadek wleciał, lecz 

gdy spostrzegł flagę w czarno-biało-czerwone pasy, ponownie się wzburzył. Zerwał flagę, 

podpalił ją i wystawił przez okno. Gdy powstańcy z ulicy dostrzegli płonący symbol tyranii, 

ściągnęli rogatywki i rzucali nimi do góry. Gwizdali z radości w stronę Krzyśka, na co on 

odmachiwał im. Gdy ogień strawił większą część flagi wyrzucił ją na ulicę, gdzie powstańcy ją 

zdeptali i potargali. 

 Wrócił do mieszkania i rozpoczął w nim dogłębne przeszukanie. Dostrzegł, że rodzina, 

która tu mieszkała na szybko je opuściła i wielu z rzeczy nie udało im się zabrać. Spojrzał do 

jednej z szaf, gdzie znalazł dodatkowe naboje do swojego mausera oraz bagnet do niego. Kiedy 

spostrzegł apteczkę przypomniała mu się rana na ręce, którą zrobił w swoim domu. Apteczka 

była odpowiednio wyposażona, toteż zmienił opatrunek w swojej ręce.  

 Widząc, że nic więcej nie znajdzie, wyszedł na zewnątrz. Oddziałowi Edmunda udało 

się dostać do ulicy Rycerskiej i parli w stronę Prezydium Policji. Wartecki dołączył do oddziału, 

czym ucieszył i jednocześnie rozzłościł Krausego. Wziął go za mundur i mocno przystawił do 

ściany. 

 - Żadnej więcej takiej akcji! – W jego głosie było więcej radości niż złości, lecz próbował 

złością przemówić do rozsądku Krzyśka. – Teraz ci się udało, myślisz, że za każdym razem ci się 

uda? 

Krzysiek nie rozumiał złości podporucznika. Skupił cały ogień z budynku na sobie, przez 

co oni mogli zająć się żołnierzami z pozostałych kamienic. Czemu nie może tego docenić? 

- Sam pan nie słucha wszystkich rozkazów przełożonych, więc proszę mi tego nie 

wypominać! 

- Ale, nie rzucam się na stado wilków mając wałek kuchenny! Żadnej takiej akcji czy to 

jest jasne żołnierzu!? 

Teraz połapał się, do czego zmierzał podporucznik Krause. Gdyby nadmienił o swoim 

pomyśle, pewnie nie miałbym teraz przykrej reprymendy w tej sprawie, bo on nie raz łamał 

rozkazy wyższych dowódców i wychodziło na jego, kiedy samowolka była mile widziana. 

Pewnie niezbyt często miał do czynienia z sytuacją, gdy ktoś pod jego komendą łamał rozkazy, 

chociaż czy tak naprawdę znajdował się po jego nadzorem? Dla Warteckiego liczyło się to, że 

nazwał go żołnierzem. 



- Tak jest! 

Dowódca widząc, że przemówił do chłopaka poklepał go po ramieniu, mówiąc. 

- Swoją stroną niezła akcja, a teraz w taki sam sposób dokopmy tym pozostałym 

szkierbom. Czas pokazać im, że Wielkopolska nie jest i nigdy ich nie była.  

Słysząc tak zachęcające słowa ruszył wraz z nim Rycerską do góry, w stronę Prezydium 

Policji. 


