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Krzysiek nie mógł się pogodzić z tym, że Niemiec, który był odpowiedzialny za to 

wszystko, już dwukrotnie uszedł spod jego topora. Nie potrafił znieść, że wróg zagrał mu na 

nosie, a nawet śmiał grozić jego ukochanej. W myślach wielokrotnie obiecywał swojemu ojcu, 

że odpłaci się każdemu Niemcowi za wszystkie lata niewoli, ale jak miał to zrobić, skoro ktoś 

potrafił uciec spod jego ręki? Nie interesowało go to, że jednego z nich zabił w brutalny sposób. 

Zasługiwał na to. Podobnie jak ten, który go dwukrotnie pokonał, też na to zasłużył. 

Widząc, że dalsza jego obecność w tym miejscu będzie powodować nostalgię za 

dawnymi czasami, zamknął teczkę i odłożył ją z powrotem na półkę. Wyszedł z budynku i udał 

się w stronę Polskiej Organizacji Wojskowej. Na ulicach miasta nie było nikogo oprócz 

żołnierzy. Zauważył, że z wielu okien wystawały głowy przerażonych obywateli. Ci, którzy 

krótko na niego spoglądali, natychmiast chowali się przed jego wzrokiem. Nie dostrzegłszy 

polskich odznak, traktowali go jak Niemca. 

Po półgodzinnym marszu dotarł do siedziby Polskiej Organizacji Wojskowej. Zauważył 

wszystkich najważniejszych dowódców. Byli Paluch, Wierzejewski, Lange, Krause oraz jeden z 

działaczy, którego nie poznał. 

– W końcu raczyłeś przyjść – zaczepiła go Wiktoria. Lubiła mu żartobliwie dogryzać, 

ilekroć miała ku temu okazję. Podobało jej się, jak Krzysiek denerwuje się na żarty, bo robił to 

w taki sposób, że jeszcze bardziej się rozczulała. Aczkolwiek zauważyła, że dziś nie jest w 

nastroju do żartów. 

– Co tu się działo? 

– Wybrano dowódcę powstania – wskazała na nieznajomego działacza. – Major 

Stanisław Taczak. Służył w armii niemieckiej w trakcie Wielkiej Wojny. Podobnie jak Paluch i 

wielu żołnierzy z Polskiej Organizacji Wojskowej. 

Niedawno musiał nastąpić jego awans, bo wciąż miał trzy gwiazdki na mundurze. 

– Coś mnie jeszcze ominęło? 

– Próbują ustalić, w jaki sposób ma przebiegać powstanie. Nikt nie wie, co się dzieje, a 

ja i kilka dziewczyn odbieramy meldunki z pozostałych miast. Tak oto dowiedzieliśmy się, że 

zostało wyzwolone Gniezno oraz kilka pobliskich miast. 



– Dziękuję ci bardzo. – Przytulił ją, a ona była zaskoczona jego subtelnością. Była na 

niego zdenerwowana, że próbuje dociec prawdy, która już nic nie zmieni, ale kiedy znajdowała 

się w jego objęciach, nic nie miało dla niej znaczenia. – Dziękuję, że tak się o mnie troszczysz. 

– Chyba nie sądziłeś, że będzie inaczej, głuptasie. – Lekko się zaśmiał, po czym puścił ją 

i udał się do dowódców. – Krzysiek. – Troskliwa nutka w jej głosie odwróciła jego głowę. Jej 

oczy zaczynały nabierać łez, ale próbowała je powstrzymać. – Uważaj na siebie, proszę cię, 

gdziekolwiek cię wyślą, uważaj na siebie. Nie wytrzymam, jak i ciebie jeszcze stracę. 

– Obiecuję, że będę uważał. 

Poszedł do dowódców, a ona wróciła do opuszczonego stanowiska telegrafistki. 

Pierwszym, który go wypatrzył, był Krauze. 

– Majorze Taczak, to jest właśnie ten młodzieniec, który jako pierwszy wszedł do 

Prezydium Policji i skupił ogień na sobie. Pomogło to nam wejść do gmachu i uwolnić naszych 

żołnierzy. 

Major z odznaczeniem kapitana spojrzał z podziwem na studenta. 

– Tak więc, to ty jesteś Krzysztof Wartecki. – W odpowiedzi kiwnął głową. – Taką 

odwagę należy docenić, więc w imieniu Polskiej Organizacji Wojskowej awansuję cię do 

stopnia kaprala. 

Tylko chłopak był zaskoczony wyróżnieniem. Pozostali zgromadzeni przy stole 

dowódcy spodziewali się tego. 

– Nie wiem, co powiedzieć. – Przez zaskoczenie miał problem z wypowiadaniem słów. 

– Serdecznie dziękuję. 

Później wrócili do przerwanej dyskusji o dalszej walce z okupantem. 

– Zatem szkierbów nie ma już w Kłecku, Witkowie, Powidzu, Trzemesznie, Wrześni oraz 

Gnieźnie – zaczął major. – Czy wiemy już coś więcej na temat oddziałów tam stacjonujących? 

– Niewiele – odparł Paluch. – Oprócz Gniezna, nie mamy wielkich oddziałów, a 

prawdopodobnie kilkudziesięciu ludzi. 

– Musimy wzmocnić tamte oddziały. Niemcy na pewno już planują odbicie tych miast. 

Dodatkowo z Wrześni musimy ruszyć na Środę Wielkopolską. 

– W jakim celu? – Dla Wincentego Wierzejewskiego krok ten wydawał się pozbawiony 

sensu. 

– Pozwoli nam szybko ruszyć na południe, bo od strony Śląska na pewno postanowią 

ruszyć na Poznań. Nie wiem, w jakim stopniu są przygotowani do kontrataku, ale… 



– Panie majorze, ważny komunikat! – Z drugiego końca sali odezwała się Wiktoria, 

która odbierała komunikat przez prowizoryczną stację radiotelefoniczną, a gdy nadawca 

skończył odłożyła telefon. – Niemcy formułują oddziały w Bydgoszczy, żeby odbić Gniezno. 

– Wysyłamy oddziały do Gniezna – zarządził Paluch, jakby to on wydawał dyrektywy 

zamiast Taczaka. – Stamtąd wyruszymy do ataku, by zdobyć Wielko… 

– Wiem o tym, panie poruczniku, jednakże na atak jest jeszcze zbyt wcześnie. Nie 

wiemy, jakimi dokładnie oddziałami szkierby przybyły do Bydgoszczy. Jednak zbliżymy się do 

nich i poczują twardy mur, gdy będą próbowali przedrzeć się do Gniezna. 

– Już biorę oddziały i tam idę. – Paluch ruszył, jakby słowa Taczaka uznał za rozkaz. 

– Co pan taki w gorącej wodzie kąpany? Spokojnie, każdy z nas będzie miał swój udział 

w walkach. Dajmy się naszemu nowemu kapralowi wykazać. 

Paluch dyskretnie spojrzał na Krzyśka Warteckiego. Nie miał nic do niego, tylko do 

rozkazu Taczaka, z którym się nie zgadzał. Uznał, że to on, jako doświadczony żołnierz, 

powinien uczestniczyć w samym środku bitwy. To nie jest miejsce dla nieopierzonego 

żołnierza. 

– Ilu ludzi mam zabrać? – spytał młody kapral. 

– Weźcie dwa oddziały z Cytadeli. W Gnieźnie dysponujemy czterystoma ludźmi. Myślę, 

że więcej nie jest potrzebne. Jeszcze jakieś pytania, kapralu? – Wszystko już wiedział. – 

Jesteście wolni, odmaszerować. 

– Tak jest. – Zasalutował i wyszedł z siedziby Polskiej Organizacji Wojskowej. 

Udał się do Cytadeli Poznańskiej. Pierwszy raz miał do czynienia z wojskiem, gdy 

dołączył do oddziału Krauzego w trakcie szturmu na Prezydium Policji. Nie minął dzień od tej 

chwili, a już dostał swój pierwszy oddział do sformowania. Zmierzając na miejsce, zastanawiał 

się, czemu tak łatwo przychodzi mu strzelanie do człowieka. Ilekroć polował z tatą, tylekroć 

uciekał od późniejszego patroszenia zwierzyny. Ojciec zajmował się tym, ilekroć widział, jak 

jego syn brzydzi się usuwaniem wnętrzności ze zwierząt. Wiedział, że jest zbyt delikatny, aby 

komukolwiek wyrządzić krzywdę. 

Jednakże okazało się, że strzelenie do człowieka przyszło mu dość łatwo. Oprócz 

pocisku wypuszczonego w stronę Polaka żadnego ze swoich strzałów nie żałował. 

Wchodził do wojskowego obiektu. Miał wrażenie, że początek ich walki o wolność 

przypomina jedno wielkie zamieszanie, które panuje w całym Poznaniu. Również i w Cytadeli 

panował chaos. Żołnierze chodzili w swoje wyznaczone punkty, a niektórzy nawet nie 



wiedzieli, gdzie mają iść. Zawsze wydawało mu się, że wojsko jest czymś uporządkowanym i 

działającym, niczym zegar szwajcarski. 

Próbował się jakoś odnaleźć w tym rozgardiaszu. Rozglądał się za chętnymi do walki. 

Major Taczak spokojnie wydał rozkaz, lecz młodzieniec zrozumiał, że musiał go wykonać 

natychmiast. Widział, jak poznaniacy chcieli przekazać armaty czy ciężkie karabiny do 

odpowiednich oddziałów, ale sami nie byli pewni, które z nich miały je otrzymać. Uznał, że nie 

ma sensu szukać dowódcy. 

– Zbieram ludzi do Gniezna. Kto chce iść ze mną, niech wystąpi. – Ci, którzy usłyszeli, 

stanęli nieruchomo. Nikt go nie znał, toteż nie miał wśród nich żadnego poważania. Nie był 

Wierzejewskim czy Paluchem, z którymi uczestniczyli w akcjach. 

– A kim ty jesteś? – spytał z pogardą powstaniec, który wyglądał na starszego od 

Krzyśka. – I od kiedy to dzieci dowodzą wojskami? 

– Jestem kapral Krzysztof Wartecki i z rozkazu majora Taczaka zbieram oddziały do 

Gniezna. Niemcy obwarowali się w Bydgoszczy i zamierzają ruszyć na miasto. Jeśli ich nie 

wspomożemy, oddziały stamtąd mogą nie przetrwać. 

Nikt się już nie odezwał, lecz nikt też nie chciał wspomóc powstańców z Gniezna. 

Krzysiek patrzył i nie dowierzał. Miał wrażenie, że wzrok go oszukuje i tworzy mu alternatywną 

rzeczywistość, gdzie nikt nie chce iść do walki. Jednakże to nie była alternatywa, wszystko to 

działo się naprawdę i żaden z mężczyzn nie chciał wspomóc go w walce o Gniezno. 

Zaczynał tracić nadzieję, że ktoś się do niego przyłączy. Już miał siłą zmusić 

przypadkowych ludzi do walki o ojczyznę w Gnieźnie, ale chwilę później dołączył do niego 

jeden z ochotników. Wyglądał na niewiele starszego od niego, lecz z jego twarzy biła 

determinacja podobna jak u Krzyśka. Widząc zapał młodzieńca, dołączył następny żołnierz i od 

tego momentu inni również dołączali się do oddziałów Warteckiego. 

W krótkim czasie udało mu się zebrać określoną liczbę żołnierzy i jako ich dowódca 

zwrócił się do nich. 

– Dostaliśmy rozkaz, żeby jak najszybciej dotrzeć do Gniezna. Koni na tyle nie mamy, a 

patrząc na porę dnia, to piechotą dojdziemy tam w środku nocy. Dlatego też pojedziemy 

pociągiem. Ostatni dojedzie tuż przed ośmą. – Spojrzał na swój zegar przypięty do płaszcza. – 

Mamy dokładnie dwie godziny, aby zebrać najpotrzebniejsze rzeczy. Piętnaście minut przed 

ósmą zbiórka na dworcu głównym. Odmaszerować. 



Większość jego oddziału stanowili dezerterzy z armii zaborcy lub żołnierze Straży 

Ludowej i Służby Straży i Bezpieczeństwa, zatem główny ich ekwipunek znajdował się w 

Cytadeli miejskiej. Krzysiek natomiast musiał udać się do swojego mieszkania. 

Dotarł do niego pół godziny później. Zabrał z niego wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy 

i udał się na dworzec główny, na którym był pół godziny przed odjazdem pociągu. Pięć minut 

później zjawiły się pierwsze osoby z jego oddziału, a pięć minut przed uzgodnionym czasem 

zjawił się cały oddział. Wartecki widział, że wielu traktuje go jako młokosa, który na wojowaniu 

się nie zna. Sam się tak czuł, a nie chciał tworzyć sztucznej bariery między nimi. 

– W dwuszeregu zbiórka. – Ich przeszłość w niemieckiej armii była aż nadto widoczna. 

Ustawili się wzorowo od najmniejszego do największego i mausery trzymali pionowo, gotowe 

do strzału. – Spocznijcie, widzę to po was, że wielu z was traktuje mnie jak dzieciaka, który z 

wojną nie ma nic wspólnego. Wcale wam się nie dziwię, bo sam się zastanawiałem, czemu ja i 

gdy major Taczak przekazał mi mój awans, to sądziłem, że upadł na głowę. 

Taki sposób przekazywania słów przez dowódcę musiał być dla nich nowy, bo wielu 

patrzyło na Warteckiego, jakby nie wiedział, co robi. 

– Jednakże zamierzam mu udowodnić, że się nie mylił – kontynuował Krzysiek – a także 

chcę wam udowodnić, że możecie mi zaufać. Nie znam się na wojskowym rzemiośle. 

Studiowałem w Londynie, a przyjechałem do Wielkopolski, żeby walczyć o możliwość życia w 

wolnej Polsce. Dlatego proszę o waszą pomoc i radę w każdej sytuacji. To ja jestem dla was, a 

nie wy dla mnie. Tylko razem możemy stworzyć zwarty oddział i chcę, byście wiedzieli, że 

jakikolwiek rozkaz wam wydam, będę go wykonywał jako pierwszy. Jeśli każę wam się rzucić 

w wir walki, wiedzcie, że ja pójdę tam jako pierwszy. 

Deklaracja była dość odważna i wielu żołnierzy z jego armii spojrzało z szacunkiem na 

młodego kaprala. Pozostało mu tylko dotrzymać słowa. 

– Póki będę wami dowodził, chcę byście wiedzieli, że jestem przy was i póki me serce 

bije i ciało nie odmawia mi posłuszeństwa, będę walczył o naszą wolność. – Następnie 

powiedział im o śmierci swojego ojca oraz o sprawie, którą wyjawiła mu Wiktoria. Gdy 

skończył, wszyscy patrzyli z nienawiścią w stronę Krzyśka, ale złość nie była skierowana na 

niego, tylko na tych, którzy mu to uczynili. Pragnęli, aby ten pociąg jak najszybciej przyjechał, 

żeby mogli ruszyć na wroga. Przyjechał chwilę później. – Zatem chodźmy dokopać tym 

szkierbom za sto dwadzieścia trzy lata niewoli. Niech wiedzą, że z Polakami się nie zadziera. 



Podobnie, jak rycerze przed bezpośrednim starciem z wrogiem krzykiem zaznaczali 

swoją obecność, tak i oni odpowiedzieli na wezwanie Krzyśka krzykiem na całe gardło. 

Brakowało tylko wystrzałów z karabinu, lecz znajdowali się w miejscu publicznym, a poza tym 

trzeba było oszczędzać amunicję. 

Wsiedli do pociągu i ruszyli do Gniezna. 

 

Do miasta przyjechali dwie godziny później. Na ulicach zapadł zmrok i tylko latarnie 

oświetlały okolicę. Była dziesiąta i choć miasto już spało, im sen nie będzie dany. 

– Musimy udać się do Polskiej Organizacji Wojskowej w tym mieście. 

Nigdy w nim nie był, ale jak się dowiedział, w pociągu od jednego ze swoich żołnierzy, 

znajduje się w pobliżu bazyliki św. Wojciecha. Wychodzili z dworca, gdy nagle przed nimi 

pojawił się żołnierz w mundurze niemieckim z biało-czerwonym proporcem. 

– Kapral Krzysztof Wartecki? 

– Tak, to ja – potwierdził, choć zastanawiał się, skąd on wie, jak się nazywa. 

– Zostałem poproszony przez komendanta miasta Zygmunta Kittla, żebym 

przyprowadził was do Polskiej Organizacji Wojskowej w naszym mieście. 

– Będziemy zaszczyceni. 

Żołnierz, pomimo początkowej elokwencji, nie wydawał się zbytnio rozmowny. Została 

w nim naleciałość niemiecka i na jakiekolwiek pytania Krzyśka odpowiadał krótko i konkretnie. 

Krzysiek odniósł wrażenie, że dąży do skończenia dyskusji. Dopiero, gdy zmienił temat na 

planowaną walkę z Niemcami, ten nieco bardziej się otworzył. 

– Zygmunt Kittel formułuje oddziały do ataku na Bydgoszcz i Inowrocław. Naczelna 

Rada Ludowa zdaje sobie sprawę, że zajęcie tych miast będzie kluczowe. 

– Czy czasem w Inowrocławiu nie ma więcej Niemców niż Polaków? 

– Zgadza się, ale jeśli podbijemy Bydgoszcz, a Inowrocław zostawimy, narazimy się na 

odwet. Trzeba podbić miasto, żeby szkierbów móc wyrzucić na zachód. Niech sobie siedzą w 

swoim Berlinie, a trzymają się z dala od Polski. 

Młody kapral zgadzał się z gnieźnieńskim żołnierzem. Już za długo Niemcy czerpali 

korzyści ze swojego postoju w Wielkopolsce. Czas, żeby zapłacili za swoją obecność. 

Zbliżali się do siedziby organizacji, a przynajmniej tak stwierdził Krzysiek, bo wraz z 

kolejnymi pokonywanymi ulicami pojawiało się coraz więcej powstańców. W porównaniu z 

tymi z Poznania oni mieli świadomość swoich obowiązków. Choć Gniezno zostało odbite przez 



Polaków, to wciąż zaznaczały swoją obecność niemieckie jednostki paramilitarne, oczywiście 

nie było ich tyle, żeby stworzyć zalążek armii, ale uprzykrzały życie polskim mieszkańcom. 

Weszli do środka, gdzie panowała zażarta dyskusja. Krzysiek nigdy nie widział 

komendanta Poznania, lecz spodziewał się, że będzie on w samym środku tłumu żołnierzy. 

– Przepuśćcie mnie, z rozkazu komendanta przyprowadziłem posiłki z Poznania. 

Żołnierze zaczęli się rozsuwać i spoglądać na przybyszy ze stolicy Wielkopolski. W 

siedzibie Polskiej Organizacji Wojskowej zebrało się ponad sto osób, a kapral nie miał czasu 

ich wszystkich zliczyć, lecz było ich wystarczająco dużo, żeby ruszyć na wroga. Gdyby to od 

niego zależało, zaatakowałby go teraz, mimo nieprzespanej nocy. 

– Witajcie przyjaciele – przywitał się komendant miasta, który stał przy stole, na którym 

była rozłożona mapa Wielkopolski. Wartecki uścisnął jego dłoń. – Cieszymy się, że Poznań już 

o nas myśli. 

Wśród słów komendanta Wartecki odczytał ironię skierowaną w jego stronę, lecz gdy 

spojrzał mu w twarz, dostrzegł niczym niezmąconą powagę. Z wyglądu prędzej przypominał 

mu cukrownika aniżeli żołnierza, a mąka gdzieniegdzie wychodziła spod jego płaszcza. 

Wyglądał na czterdziestolatka, o nieskazitelnej twarzy, co zdziwiło Warteckiego. Nie miał na 

sobie żadnych blizn i śladów po wojnie, jakby w ogóle nie został powołany do armii 

niemieckiej. 

– Śpieszyliśmy się, jak mogliśmy, lecz transportu nie przyśpieszymy – odparł, nieco 

usprawiedliwiając swój późny przyjazd. 

– Dobrze, że dotarliście cali i zdrowi. Mam nadzieję, że również i tacy wrócimy. 

Poznajcie doktora Wojciecha Jedlina Jacobsona – przedstawił mężczyznę z wysokim czołem 

stojącego po drugiej stronie stołu. W porównaniu z komendantem ten posiadał już mundur 

armii niemieckiej, do którego oprócz biało-czerwonych proporców dodał koniczynkę. W armii 

niemieckiej musiał być co najmniej sierżantem. 

– Jest mi niezmiernie miło poznać pana kaprala. – Uścisnął dłoń Krzyśka. – Nie 

zaprzeczam, że spodziewaliśmy się kogoś starszego, ale major nie bez powodu musiał dać wam 

awans. 

To, co Kittel ukrywał między słowami i mimiką, Wojciech stawiał na stół. Wartecki 

również był szczery i dlatego polubił doktora, choć w pierwszych słowach już go obraził. 

Krzysiek lekko się zaśmiał, bo były ważniejsze sprawy niż kłócenie się o kompetencje. Dostrzegł 

to również komendant. 



– Posłałem po posiłki z Wrześni oraz odebrałem depeszę, że oprócz was przybędzie 

jeszcze jeden oddział z Poznania. 

To dlaczego Taczak kazał mi jechać od razu do Gniezna, a nie mogłem poczekać na ten 

nowo utworzony oddział? Wolałbym poznać się z nimi wcześniej, a nie mieć z nimi do czynienia 

dopiero, jak bitwa się rozpocznie – pomyślał zirytowany Krzysiek, ale po krótkiej chwili doszedł 

do wniosku, że major powiedział mu, że ma się udać do Gniezna. Nie wspomniał, że od razu. 

– Kiedy przybędą? 

– Prawdopodobnie jutro, więc do jutra macie czas, żeby odpocząć. Z waszych twarzy 

aż bije brak snu. Wyśpijcie się i z rana tu przyjdźcie, przygotowaliśmy dla was miejsce w 

koszarach – oznajmił doktor Jacobson. 

– Naprawdę nic nam nie jest, możemy iść już walczyć. 

– Takimi oddziałami? – zaśmiał się Kittel. – Wiemy o czterystu skurczybykach, którzy z 

zmierzają do nas z Bydgoszczy. Nie wiemy, ilu ich jest dokładnie, a nawet jeśli tylko tylu, to i 

tak za dużo na nas wszystkich. Musimy czekać na posiłki. 

Wartecki rozejrzał się i niechętnie przyznał rację komendantowi. Było ich za mało i 

dodatkowo byli za słabo uzbrojeni. Niemcy wystrzelają ich jak kaczki, nim zdołają oddać 

choćby jeden strzał. Ponadto, gdy doktor wspomniał o śnie, młodzieniec poczuł, że oczy mu 

się same zamykają i ma problem, by bez przerwy trzymać je otwarte. 

– Dobrze, zatem prowadźcie – uległ im. 

Młodzieniec, który przyprowadził ich do siedziby Polskiej Organizacji Wojskowej 

zaprowadził ich do koszar w mieście. Okazało się, że są one w pobliżu dworca miejskiego. 

Wartecki aż się zastanawiał, czemu ich nie spostrzegł wcześniej, ale zrozumiał, że był zbyt 

mocno zaangażowany w dyskusję z młodym żołnierzem, żeby zwracać uwagę na otoczenie. 

Weszli do koszar i tam żołnierz skierował ich w stronę byłych cel, w których mieszkali 

teraz powstańcy. Wielu z nich grało w karty lub inne gry przez siebie wymyślone. Bawili się, 

opowiadali kawały, a jeśli ktoś miał jakiś instrument muzyczny, to grał znane piosenki i razem 

z nim śpiewali pozostali. Panowała radosna atmosfera, która jednak nie udzieliła się Krzyśkowi. 

Za bardzo przypominało mu to okres, kiedy czas płynął beztrosko i nic się nie liczyło oprócz 

zabawy. 

– Jeśli chcecie się zabawić, to śmiało, nie mam nic przeciwko, tylko nie zapomnijcie 

wstać z rana wypoczęci. 



Pokiwali głowami i wielu z nich dołączyło do grup bawiących się żołnierzy. Wśród nich 

były również kobiety. Kiedy organista przygrywał wesołą piosenkę, mężczyźni porywali panny 

do tańca i choć na zewnątrz był solidny mróz, to alkohol rozgrzał ich tak, że nie zwracali uwagi 

na zimno. 

Krzysiek w końcu wszedł do jednej z byłych cel. O łóżku mógł pomarzyć. Gniezna jeszcze 

nie stać, żeby wszystkie prycze w więzieniu zamienić na wygodne łóżka. Koc i poduszka musiały 

mu wystarczyć. Położył się i pomyślał jeszcze chwilę o Wiktorii. Zastanawiał się, jaki ona będzie 

miała wpływ na ich walkę. Wielokrotnie bał się o nią, gdy przebywała w pobliżu niemieckich 

żołnierzy. Choć płynnie lawirowała wśród nich, zdawał sobie sprawę, że każdy szpieg w końcu 

zostanie wykryty. Mata Hari czy Edith Cavell też w końcu zostały nakryte i ich los skończył się 

tragicznie. Nie chciał, żeby i ją spotkało to samo, jednakże nie mógł jej zabronić walczyć o 

wolność. Miała umiejętności, które mogły się przydać polskiej armii. 

Gdy rozmyślał, powieki coraz mocniej mu się zamykały, aż w końcu nie miał sił, by 

ponownie je otworzyć. 

 


