
Zapadał zmrok, gdy Wartecki i jego oddział pomagali pozostałym powstańcom w 

przygotowaniach do obrony miasta. Rozdzielano pociski artyleryjskie, ustawiano karabiny 

maszynowe na ważniejszych ulicach miasta. Od strony ulic, przez które mogą przechodzić 

Niemcy, ustawiano patrole po kilku żołnierzy. Część z nich uzbrojono w lekkie maximy i 

udostępniono im kilka taśm z nabojami. Pouczono ich, że mają z nich korzystać tylko wtedy, 

gdy są pewni, że wiele z nich trafi w cel. Zapasy arsenału gnieźnieńskiego nie były wielkie, toteż 

należało się liczyć z każdym nabojem. 

W trakcie prac Wartecki złapał wspólny kontakt z Wojciechem Jedlinem Jacobsonem. 

Już wcześniej dostrzegł jego szczerość, a teraz dołożył do niej konkretność w działaniu. Od 

kiedy komendant miasta ruszył na negocjacje z Niemcami, doktor był niespokojny, gdy musiał 

czekać, aż coś się wydarzy. Chciał działać dla dobra innych i to natychmiast, podobnie jak 

Krzysiek. 

– Dobrze, że widzimy to tak samo – powiedział, gdy spoglądali na żołnierzy pracujących 

przy ustawianiu armat przed poligonem wojskowym. – Nie możemy tak tutaj siedzieć. Szkierby 

to wykorzystają. 

– Wielokrotnie o tym mówiliśmy – odrzekł Krzysiek, który wyciągnął papierosa i 

poczęstował Jacobsona. – Też uważam, że nic nie zyskamy, zostając tutaj. Tylko atak może 

nam pomóc i to teraz, póki są nieuzbrojeni w Zdziechowej. Nie znam wsi, ale wątpię, by mieli 

się gdzie tam pochować, będą na widoku, wystrzelamy ich jak myśliwi w trakcie sezonu. Nie 

rozumiem, czemu Kittel nie chce atakować. 

– A żebym to ja znał odpowiedź na to pytanie. 

Wielokrotnie rozmawiali o rozkazie Kittla w trakcie dzisiejszej pracy. Żołnierze też się 

pchali do walki i jedynym, który nie miał bojowego nastawienia, był zarządca tego miasta. 

Wartecki mocno zaciągnął się papierosem. 

– Czy ci z Wrześni w końcu zamierzają przyjść? – Wypuścił dym z ust. 

– Długo się zbierają. Wcale się nie zdziwię, jeśli zmieniliby zdanie. 

Wartecki dostrzegł, jak do koszar wchodził oddział liczący na oko pięćdziesięciu ludzi. 

Już na pierwszy rzut oka nie wyglądali, jakby pochodzili z Gniezna. Szwendali się tam i z 

powrotem, rozglądając się za dowódcą garnizonu. Wchodzili innym żołnierzom w paradę i 

przeszkadzali w trakcie przygotowań. Gdy komendanta nie było, to doktor sprawował władzę 

nad oddziałami w mieście, toteż razem z Krzyśkiem podeszli do nich. 

– Który z was dowodzi oddziałem? 



Do oddziału było im daleko. Krzysiek dostrzegł, że dowódcą musiał być młokos, który 

nigdy nie widział wojny na własne oczy albo żołnierze z jego oddziału byli biernymi 

uczestnikami wydarzeń wojennych. Pytanie tymczasowego dowódcy zbiło ich z tropu, bo 

zaczęli się rozglądać. 

Więc nawet nie mieli swojego dowódcy? Choć Wartecki również nie miał 

doświadczenia wojskowego, to przynajmniej starał się, żeby jego armia trzymała jakieś 

standardy. 

Po chwili rozsunęli się, a przed grupę wyszedł żołnierz, który urodził się z krokiem 

marszowym. Podobnie jak wielu żołnierzy z jego oddziału miał mundur niemiecki, do którego 

dołączył kilka biało-czerwonych odznak. Spojrzenie Krzyśka przykuło kilka blizn po pociskach z 

broni palnej na jego twarzy. Usunął je w wyobraźni i wyszła mu osoba, która wyglądała 

młodziej od niego. 

– Podporucznik Alojzy Nowak, taki miałem stopień w armii cesarskiej. Teraz jestem 

kapralem oddziału z Wrześni. 

Na Warteckim postawa dowódcy z Wrześni zrobiła duże wrażenie. Był młodszy od 

niego, a już miał wielkie doświadczenie wojenne. Inaczej nie zyskałby nominacji na 

podporucznika już w wieku dwudziestu kilku lat. Jedlin Jacobson nie był tak zachwycony jak 

Krzysiek. Nastąpiły oficjalne przywitania, po których Wojciech rozkazał zaangażować żołnierzy 

w przygotowania do obrony miasta. Po kilku słowach kaprala oddział rozszedł się po całych 

koszarach. 

– Jeszcze przybędzie do nas drugi oddział z Wrześni pod dowództwem Władysława 

Wiewiórkowskiego – oznajmił kapral z blizną. 

Krzysiek oraz Wojciech przyjęli tę informację bez entuzjazmu. Czekali z niecierpliwością 

na drugi oddział z Wrześni. W trakcie oczekiwania rozmawiali o sytuacji w Gnieźnie i w jego 

okolicy. Wszyscy trzej dowódcy byli tego samego zdania, że należy rozpocząć szturm na wieś. 

Trzeba wykorzystać okazję, póki Niemcy nie przygotowali się do jej obrony. 

– Czy Naczelna Rada Ludowa została poinformowana o sytuacji w Gnieźnie i w 

Zdziechowej? – spytał Nowak. 

Choć to Taczak wydawał komendy dotyczące inwazji na poszczególne miasta, to 

kontrolę nad całym powstaniem sprawowała Naczelna Rada Ludowa. Nie zabiegała o 

rozpoczęcie powstania, lecz skoro już wybuchło, to chciała, żeby rozwijało się powoli, aby nie 

skakano z miasta na miasto, jak żaba. Zależało jej, żeby zdobyć i umocnić miasta na wypadek 



kontrnatarcia niemieckiego. Wartecki nie uważał, żeby to był zły pomysł, lecz nie wyzwolili tak 

dużo miast, żeby mieli gdzie się umacniać. 

– Co to za klaun idzie? – doktor skierował wzrok wszystkich na wejście do koszar, gdzie 

właśnie wchodził trzydziestoosobowy oddział. Wojciech zwrócił uwagę na dowódcę, który 

bardziej przypominał mu austriackiego gospodarza aniżeli żołnierza. Miał bujne wąsy sięgające 

do ust, czapkę z wgłębieniem na górze i zamiast mausera przewieszonego przez ramię miał 

lornetkę. 

– Nie szata zdobi człowieka! – zbulwersował się kapral Nowak. Prawdopodobnie 

człowiek ten był dla niego autorytetem. – To jest właśnie drugi oddział z Wrześni, o którym 

mówiłem. 

Krzysiek też nie był zadowolony z uwagi doktora, ale szybko o niej zapomniał, bo 

dostrzegł, że oddział jest dobrze uzbrojony. Oprócz mauserów kilku z nich niosło lekkie 

maximy, a następnych kilku pchało dwa ciężkie karabiny. Teraz zrozumiał, czemu się spóźnili. 

Wybiegł im jako pierwszy na spotkanie. 

– Witajcie serdecznie, przyjaciele. Jestem kapral Krzysztof Wartecki. 

– Bardzo mi miło, kapralu. Podporucznik Władysław Wiewiórkowski. 

Zatem Września posiadała wysoko uzdolnionych dowódców. Nie dziwne, że tak szybko 

się wyzwoliła – stwierdził Krzysiek. – Zainteresujcie się, co zrobić z karabinami. Muszę poznać 

sytuację w mieście – rozkazał swoim żołnierzom. 

Poprowadził go ku doktorowi, który zażartował na temat jego wyglądu. Podporucznik 

zaśmiał się, a potem dyskutowali o sytuacji w Gnieźnie. 

 

30 grudnia 1918 roku, Koszary, Gniezno 

 

W trakcie rozmowy o dalszym losie powstania do koszar przybył następny oddział, o 

którym nie wiedział nawet doktor Jedlin Jacobson. Wartecki, widząc ich, wpadł w euforię. W 

Gnieźnie było ponad czterystu ludzi, a więc mogli podjąć równorzędną walkę z wrogiem. Już 

chciał ruszyć do bitwy, lecz gdy dostrzegł ponurą minę dowódcy przybyłego oddziału, jego 

zapał zgasł. 

Krzysiek zawiesił wzrok na dowódcy. Dopiero, gdy dłużej się przypatrzył, rozpoznał tę 

osobę. Był to jeden z pionierów nowoczesnego mleczarstwa w Wielkopolsce. 

Zrewolucjonizował on sposób prowadzenia spółdzielni mleczarskich, podnosząc ich 



efektywność. Pionier mleczarstwa, widząc Krzyśka i pozostałych wielkich dowódców, podszedł 

do nich. 

– Kapitan Władysław Sczaniecki. – Uścisnął dłoń wszystkich, po czym kontynuował. – 

Razem ze mną przybyło osiemdziesięciu żołnierzy. Jesteśmy gotowi do walki. 

– To chyba dobrze? Bo jakoś nie widzę radości na waszych twarzach. 

Wtedy kapitan wskazał na jednego ze swoich żołnierzy, który wyciągnął list spod 

płaszcza i przekazał go Wojciechowi. Wszyscy dowódcy skupili się przy doktorze, który czytał 

na głos. Był to rozkaz z Naczelnej Rady Ludowej, który… zakazywał im ataku na Zdziechową. 

Gdy dowódcy zapoznali się z listem, mieli ochotę rozszarpać go na strzępy, pognieść, podeptać 

i zapomnieć. Jednakże pochodził on wprost z Naczelnej Rady Ludowej. 

– To nie ma żadnego sensu – odparł Krzysiek. – To, że komendant nie chce nawiązywać 

walki, to jeszcze mogę wytłumaczyć obawą o cywili, ale Naczelna Rada Ludowa? 

– Stojąc tutaj, nie wygramy powstania – dodał kapral Nowak. 

Podobne zdanie do nich mieli doktor Jakobson oraz podporucznik Wiewiórkowski. 

Zgadzali się z Krzyśkiem, że należy zaatakować ich już teraz i nie ma innej możliwości. 

– Rozkaz to rozkaz – odrzekł po dłuższej chwili Wojciech Jacobson, lecz słowa były 

niewspółmierne do tego, co naprawdę sądził o takim rozwiązaniu. 

Krzysiek posłał jednego ze swoich żołnierzy, żeby przekazał rozkazy dowództwa 

każdemu napotkanemu żołnierzowi. Wielu z nich nie wiedziało, w jakiej są sytuacji, toteż chciał 

ich uświadomić. 

Do koszar wszedł komendant miasta. 

– Niemcy odrzucili nasze warunki – rzekł, gdy podszedł do Wojciecha i zgromadzonych 

wokół niego dowódców. Przedstawił im się i wymienili uściski, po czym pokazano mu rozkaz. 

– To pan przyniósł rozkaz z Naczelnej Rady Ludowej? – spytał jednego z żołnierzy pod 

dowództwem kapitana Sczanieckiego. 

– Tak, jestem doktor Bronisław Szulczewski i przywiozłem rozkaz z Naczelnej Rady 

Ludowej. 

Coś za dużo jest osób w armii, która jest przeszkolona do innej specjalności, niż 

wojskowa – pomyślał Krzysiek. Nie przeszkadzało mu to, lecz utwierdzało go w przekonaniu, 

że armia jest słabo przygotowana do powstania. Dowodzić takimi oddziałami powinien 

doświadczony pułkownik, a nie były cukrownik i doktor. Powstanie wybuchło za wcześnie, ale 

co się stało, to się nie odstanie. Teraz trzeba popchnąć ten wózek dalej. 



– Dobrze, w takim razie nie podejmujemy walki zgodnie z zakazem Naczelnej Rady 

Ludowej, ale jeszcze dzisiaj pójdę ponownie porozmawiać z Niemcami. Musimy dojść do 

konsensusu. 

– Panie komendancie, zdaje pan sobie sprawę, że rozmowy ponownie zakończą się 

fiaskiem – rozpoczął Wojciech, lecz Zygmunt nawet nie chciał słyszeć słów sprzeciwu. Zwrócił 

się jedynie do kaprala Nowaka oraz podporucznika Wiewiórkowskiego. – Dziękuję panowie, 

żeście przybyli, możecie odejść. 

Wojskowi uznali to za kpinę. 

– Przybyliśmy tutaj walczyć, a nie chować się za okopami. Wielka Wojna się skończyła, 

toteż sposób walki ulega zmianie. Póki się nie umocnili, musimy iść… 

– Żadnej walki! – Zmęczenie długim marszem brało górę nad zdrowym rozsądkiem i nie 

chciał kontynuować rozmowy o możliwym ataku. – Przepraszam za moją ostrą reakcję, 

podporuczniku, ale dzięki szkierbom musiałem wracać na nogach ze Zdziechowej i jestem po 

prostu zmęczony. Trzeba umocnić miasto, a o świcie z panem doktorem Szulczewskim i z 

panem kapitanem Sczanieckim pójdziemy na negocjacje do Zdziechowej. Potrzebujemy czasu, 

żeby zebrać większe oddziały. Wykonać. 

Wyszedł z koszar. Wybiła pierwsza w nocy. Przygotowania przerwano i wielu z żołnierzy 

poszło spać. Krzysiek też uznał, że najwyższa pora, aby odpocząć po dniu pełnym oczekiwania 

na dalszą przyszłość. 

 

Słońce zbudziło Krzyśka dopiero przed dziesiątą. Spał tak twardo, że nie słyszał nawet 

dzwonów wieży kościoła. Gdy spostrzegł, że słońce góruje na horyzoncie, szybko zerwał się na 

nogi, doprowadził się do ładu i wybiegł na plac. Natychmiast odnalazł Jedlina Jacobsona, 

którego grymas twarzy trzymał wszystkich na dystans. Rozumiał jego zdenerwowanie, sam był 

w podobnym stanie, lecz nie okazywał tego. 

– Dzień dobry, gdzie są wszyscy? – Brakowało mu kaprala Nowaka, podporucznika 

Wiewiórkowskiego, kapitana Sczanieckiego, doktora Szulczewskiego, a przede wszystkim 

komendanta Kittla. 

– Kittel razem ze Sczanieckiem i Szulczewskim udali się do Zdziechowej. Nowak i 

Wiewiórkowski wrócili do Wrześni. 

– Dawno wyszli? 

– Przed chwilą. 



Młodzieniec nie zgadzał się z rozkazem Kittla. Odegnanie dowódców, którzy mieli 

doświadczenie wojskowe, było błędem. Nie można pozbywać się kogoś, kto wiedział, jak 

przygotować miasto do obrony. Wiedza Wiewiórkowskiego i Nowaka bardzo pomogłaby im, a 

teraz wszystko muszą przygotować sami, choć gdy spoglądał na doktora, nie był taki 

przekonany, czy on faktycznie zamierza przestrzegać rozporządzenia komendanta. 

– Czy jest coś, o czym chce mi pan powiedzieć? 

– Jako że Kittla nie ma, to ja go zastępuję w zarządzaniu miastem. – Był to fakt, lecz 

Krzysiek miał wrażenie, że Jacobson zmierzał do czegoś, co nawet jemu łatwo nie przejdzie 

przez gardło. I faktycznie, to, co potem powiedział, zaskoczyło jego samego. 

 

*** 

 

– Zatem jakie są nasze postulaty? – zapytał kapitan Sczaniecki Zygmunta, gdy zmierzali 

do Zdziechowej. 

– Chcemy zyskać na czasie. W miarę możliwości ofiarujemy im coś w zamian, aby dali 

nam kilka dni na przygotowanie się do obrony Gniezna. 

Według Sczanieckiego zmierzali na negocjacje bez planu. Niemcy, jeśli mają przewagę, 

nie pójdą na kompromis. Jest to strata czasu. 

Zbliżali się do wsi, której punkty obronne były gęściej obstawione niż poprzednim 

razem. Co kilkadziesiąt metrów stacjonował oddział z karabinem maszynowym. Komendant 

Gniezna dostrzegł lekkie maximy i gdzieniegdzie ich ciężkie odpowiedniki. W centrum wsi 

mijali żołnierza za żołnierzem, było ich jak pszczół w ulu. 

A oni zamierzali zaatakować wieś – wyśmiał ich chęci w myślach. 

Zsiedli z konia i momentalnie zostali otoczeni przez niemieckich żołnierzy. Nie 

podziałało to, że podnieśli ręce do góry, szkierby osobiście musiały się przekonać, czy nie mają 

broni. Gdy to zrobili, pognali ich do dworu. Chwilę później byli już przed jego wejściem. 

– Panie doktorze, niech pan zostanie i przypilnuje naszych koni. – Doktor chciał 

zaprotestować, lecz ten dyskretnie przewrócił oczami i rozejrzał się po okolicy. Doktor 

zrozumiał ukryty przekaz, który dla Niemców był niedostrzegalny. Później wszedł z kapitanem 

do dworu. Poprowadzono ich do pokoju, gdzie ponownie znajdowali się trzej mundurowi. Tym 

razem wcześniej wykazali zainteresowanie przybyszami. 



– Spodziewaliśmy się was – oznajmił jeden z nich. Sczanieckiego irytował śmiesznie 

poważny ton Niemca, za którym kryła się wyłącznie pogarda do Polaków. 

– Mamy wspólny interes. Chcemy nie dopuścić do planowanej walki i niepotrzebnych 

ofiar. 

– Właśnie. Tylko, że to wy rozpoczęliście tę walkę, więc wy musicie ponieść karę. 

Sczanieckiemu dłoń coraz bardziej zaciskała się w pięść. Gdyby nie Kittel, 

prawdopodobnie wylądowałaby już na twarzy zarozumiałego Niemca, ozdabiając ją 

fioletowym kolorem. W trakcie podróży do wsi uznali, że to cukrownik będzie prowadził 

negocjacje, ponieważ będąc dyrektorem jednej z cukrowni, nabył doświadczenie w kontaktach 

z ludźmi. 

– Prawda, lecz to wy nas zmusiliście do takiego czynu. 

– Słucham?! – oburzył się jeden z dowódców, zerwał się z krzesła i momentalnie znalazł 

się przy nim. Nie miał skłonności do walki, ale chciał się upewnić, czy dobrze usłyszał. Powaga 

Kittla nie pozostawiała złudzeń. – To my jesteśmy dla was dobrzy, dawaliśmy wam możliwość 

życia jak ludzie, a nie jak świnie, a wy tak nam się odwdzięczacie? 

– Właśnie dzięki wam żyliśmy jak świnie i nic nieznaczące bydło, a teraz chcemy żyć jak 

ludzie! – Sczaniecki już nie wytrzymał i wbrew wcześniejszym ustaleniom wtrącił się do 

negocjacji. 

Zygmunt uznał negocjacje za przegrane. To był zbyt mocny cios, żeby niemieccy 

oficerowie mogli wobec niego przejść obojętnie. Ich duma została mocno nadszarpnięta i teraz 

nie zdecydują się na żadne ustępstwa. Aczkolwiek oficerowie niemieccy nie wyglądali na 

rozgniewanych słowami kapitana, wręcz zaczęli się z nich śmiać. 

– Trzeba ci to przyznać chojraku, masz tupet, żeby przychodzić tutaj do nas i oceniać 

nas, jak was traktowaliśmy. – Nastąpiły kolejne salwy śmiechu. Próbowali coś odpowiedzieć, 

lecz uniemożliwił im to śmiech Niemców. Polacy sądzili, że ci zaraz umrą ze śmiechu, ponieważ 

mieli problem z opanowaniem go. Dopiero po dłuższej chwili ponownie nałożyli na siebie 

poważne maski, a jeden z nich powiedział: 

– Do jutra czekamy na kapitulację Gniezna, a wszyscy mają rzucić broń, zanim 

przyjdziemy do miasta. Ponadto władza niemiecka zostanie przywrócona w mieście. 

Nim Kittel odparł Niemcowi, zmuszony był powstrzymać Sczanieckiego, którego ręka 

świerzbiła, żeby wybić zęby zarozumialcowi. 

– A co zyskamy w zamian? 



– Nie wkroczymy do miasta i nie zbombardujemy go. Wyjdziecie na tym bardzo dobrze, 

bo pokażecie skruchę, którą docenimy podczas procesu dowódców zbrodniczego czynu. 

To już było za wiele dla Sczanieckiego. Złapał niemieckiego oficera za mundur i 

popchnął go na stół. Rzucił się na niego, a w powietrzu zawisła już ręka, która miała spaść na 

niego. W ostatniej chwili komendant złapał go, a oficerowie z całej siły walnęli go w brzuch. 

Gniew kapitana był zbyt wielki, aby takie uderzenia mogły mu wyrządzić szkodę. Ponownie 

chciał wymierzyć cios, lecz Kittel złapał go za ręce i pociągnął do wyjścia. 

Gdy znaleźli się w bezpiecznej odległości, oficerowie pomogli wstać swojemu koledze, 

który otrzepał się z brudu. Komendant modlił się, żeby oficerowie nie zmienili warunków 

przyszłego pokoju i nie rozpoczęli szturmu na Gniezno już dzisiaj. Jego obawy nie potwierdziły 

się. Gdy przeciwnik Sczanieckiego przywołał się do porządku, nawet nie wypomniał mu jego 

ataku. 

– Czekamy na odpowiedź do godziny dwunastej jutrzejszego dnia – odrzekł oficer 

pobity przez Sczanieskiego, po czym wygonił ich z pokoju. 

  

Sczaniecki był wściekły na Kittla, że ten powstrzymał go przed atakiem na wroga. Nie 

mógł zrozumieć, jak takie słowa mogły po nim spłynąć, jak woda po kaczce. Przecież Niemiec 

obraził wszelkie wartości, na których podstawie rozpoczęli walkę o wolność. Nazwanie 

Polaków zbrodniarzami, to był już cios poniżej pasa. To Niemcy wyrządzili im szkodę, a oni 

próbowali walczyć z nimi na swój sposób. 

Kittel nie zwracał uwagi na wściekłość kapitana. Dali mu czas do namysłu, mógł 

przedyskutować decyzję z Naczelną Radą Ludową i na jej podstawie podjąć dalsze kroki. 

Doktor Szulczewski nie aprobował żadnego ze stanowisk. 

– A co, jeśli Naczelna Rada Ludowa nie zgodzi się na żądania niemieckie? – spytał doktor 

po dłuższej chwili milczenia. 

– Wtedy będziemy walczyć. Jednakże, niech to będzie w Gnieźnie, w mieście, gdzie 

możemy się do tego przygotować. Nie na wolnej przestrzeni, skąd w każdej chwili może paść 

strzał w naszą stronę. 

Kapitan nie zgadzał się w zupełności z komendantem miasta, lecz już się nie odzywał. 

Uznał, że nie ma to większego sensu, skoro Kittel jest tak uparty i nie zmieni swojego zdania. I 

tak pozostanie przy swoim, choćby wyłożył mu najbardziej racjonalne argumenty. Nie 

wiedział, w jaki sposób zarządzał cukiernią, ale cukiernia nie jest wojskiem. Tu potrzebne są 



silne i zdecydowane kroki, a miał wrażenie, że Kittel z każdym chciał się dogadać, nawet ze 

swoim wrogiem. 

Byli w połowie drogi między Zdziechową a Gnieznem, gdy spostrzegli w oddali 

mnóstwo sylwetek zbliżających się w ich stronę. Byli zbyt daleko, żeby móc jakkolwiek ich 

opisać. 

– Czy to Niemcy do nas idą? – przestraszył się doktor. 

– Niemożliwe – uspokoił go kapitan. – Od strony Gniezna nie ma Niemców, są tam tylko 

nasze wojska. 

– To w takim razie, kto do nas idzie? Przecież to nie mogą być nasi, skoro kazaliśmy 

czekać im w Gnieźnie na dalsze rozkazy. 

Kazaliśmy im czekać, dobrze powiedziałeś, panie doktorze – pomyślał Kittel, który 

szybko znalazł odpowiedź na pytanie Szulczewskiego. Oddziały gnieźnieńskie złamały jego 

rozkaz i zamierzają walczyć z niemieckimi oddziałami pod Zdziechową. Jednak są na tyle 

nierozważni, że podejmują się tak szalonego i jednocześnie głupiego pomysłu. 

– Trzeba powstrzymać tych durniów, przecież wielu z nich tam zginie. Sami widzieliście, 

jak dobrze są przygotowani do obrony wsi. Wystrzelają ich jak kaczki. 

Obaw komendanta nie potwierdził Sczaniecki, który cieszył się z niesubordynacji 

Jacobsona i Warteckiego. Oberwie im się od Naczelnej Rady Ludowej, ale nie było sensu czekać 

na Niemców w Gnieźnie, atak w końcu musiał nastąpić. 

Kittel pognał konia i ruszył powstrzymać ich przed największym błędem w ich życiu. 

 

*** 

 

Wartecki razem z Jedlinem Jacobsonem stwierdzili, że pertraktacje nie mają sensu. 

Niemcy wzmocnią swoje pozycje w okolicach Zdziechowej i za chwilę ruszą na Gniezno, które 

nie jest gotowe do obrony. Postanowili, że najlepszą obroną jest atak. Utworzyli w koszarach 

oddział złożony z czterech pododdziałów po sto ludzi. Śmiałków nie brakowało, lecz nie miał 

kto nimi dowodzić. Jedlin Jacobson nie miał doświadczenia wojskowego. Nowaka oraz 

Wiewiórkowskiego odesłano do Wrześni, a kapitan Sczaniecki poszedł razem z Szulczewskim 

oraz Kittlem na negocjacje. Potrzebny był dowódca z wyższym stopniem niż kapral. Po długim 

poszukiwaniu udało się znaleźć sierżanta Teofila Bojanowskiego. 



Służył on w armii austriackiej, w której doszedł do stopnia sierżanta. Opuścił ją po 

przerwaniu ofensywy Kiereńskiego w trzecim roku Wielkiej Wojny. Uciekł z armii i dostał się 

do Szubina, skąd później przeniósł się do Gniezna. Długo nie wykazywał prowyzwoleńczej 

postawy, lecz gdy pojawiła się okazja, dołączył do nowo utworzonych oddziałów. 

Krzysiek i doktor powierzyli mu kierownictwo nad oddziałem, który zmierzał na 

Zdziechową. 

– Mamy ciężki orzech do zgryzienia, zdajecie sobie z tego sprawę, panowie? 

– Wiemy. – Jednak Jacobsona zmartwiło co innego. – Naczelna Rada Ludowa nie 

pochwali naszej niesubordynacji. 

– Nie ma innego wyjścia – skontrował Wartecki. Szanował Korfantego i pozostałych 

członków organizacji, lecz w tym wypadku nie mieli racji. Trzeba wygonić Niemców z okolic 

Gniezna, inaczej źle się to skończy dla mieszkańców miasta. 

Tylko oddział kawalerii podróżował konno. Reszta szła pieszo. Gdy byli w połowie drogi 

do Zdziechowej, dostrzegli trzech mężczyzn na wierzchowcach. Młody kapral od razu 

zauważył, iż jednym z nich jest komendant miasta, który zmierzał do nich kłusem. Im bardziej 

się zbliżał, tym bardziej Krzysiek widział, że nie jest mu do śmiechu. 

– Co to za niesubordynacja! – Swoją złość skierował na Jacobsona, bo to on w 

zastępstwie za cukiernika zarządzał miastem. – Nie taki był rozkaz Naczelnej Rady Ludowej! 

–  Naczelna Rada Ludowa w tym wypadku się myli – postawił się doktor. – Musimy 

ruszyć na Zdziechową, inaczej podbiją całe Gniezno. Trzeba ich powstrzymać. 

– Skażecie się na śmierć! 

– Jest ich tam podobna liczba jak nas. – Wskazał mu na oddziały, które zmierzały za 

nim. 

Komendantowi opadła szczęka, lecz szybko przywołał się do porządku. Choć nie chciał 

tego robić, to w myślach przyznał zastępcy, że zrobił dobrą robotę. Aczkolwiek to nie 

usprawiedliwiało złamania jego rozkazów. 

– Naczelna Rada Ludowa nie bez powodu zakazuje nam walki z okupantem. Zdaje sobie 

sprawę, że ją przegramy, jeśli ruszymy na wroga. Macie natychmiast zawrócić! 

Krzyk komendanta rozszedł się wśród wszystkich żołnierzy niczym błyskawica 

zstępująca na ziemię. Wielu z nich zaczęło dyskutować ze sobą na temat walki z Niemcami. 

Krzysiek dostrzegł, że władczy ton komendanta wywołał w nich strach i obawę o represje ze 

względu na nieposłuszeństwo względem władz. Na Warteckim natomiast ton komendanta nie 



zrobił większego wrażenia, wręcz utwierdził go w przekonaniu, że atak nie jest pozbawiony 

sensu, tylko może przynieść wiele pożytku. 

– Z szacunku do pańskiej pozycji odmawiam wykonania rozkazu – zaoponował doktor 

Jacobson. 

Zarządca miasta nie spodziewał się sprzeciwu. Sądził, że jego pozycja pozwoli mu na 

powstrzymanie oddziałów Jedlina Jacobsona i zawrócenia ich w stronę Gniezna, lecz zastępca 

komendanta był pewny co do słuszności wydanego rozkazu. Komendant niczego nie wyrażał, 

tylko pognał konia w głąb armii Jacobsona. 

– Właśnie wracamy ze Zdziechowej. Jeśli ktoś z was chce walczyć, niech się mocno 

zastanowi. Wieś jest dokładnie otoczona, Niemców jest tam jak mrówek. Skażecie się na 

śmierć, jeśli tam pójdziecie. 

Choć początkowo wśród żołnierzy panował entuzjazm do uczestnictwa w walce, to 

teraz bardzo opadł. Krzysiek nie chciał, żeby ktoś szedł do walki, jeśli nie był pewny, że 

faktycznie chce w niej uczestniczyć. 

– Jeżeli wśród was są ci, którzy boją się walki, niech wrócą razem z komendantem do 

Gniezna. – Jedlin spojrzał szerokimi oczami na Krzyśka. Tego nie uzgadniali między sobą. – 

Potrzebujemy każdego z was, lecz potrzebujemy tych, którzy nie boją się postawić własne życie 

na szali. Teraz macie ostatnią szansę, żeby się wycofać i nikt nie będzie wam tego wypominał. 

Zapewne oprócz Wojciecha i Teofila, bo ci patrzyli na Krzyśka i w wyobraźni chcieli go 

obedrzeć ze skóry. Część z nich zawróciła i razem z komendantem wracali do Gniezna. Z 

czterystu osobowego oddziału pozostało nieco więcej niż stu żołnierzy. 

– Panie kapralu, nie tak się umawialiśmy – oznajmił ze złością Jacobson, gdy żołnierze 

odeszli od nich. Doktor zwracał się do osób bezpośrednio, wyjątkiem były osoby, które 

zszargały jego nerwy. – Straciliśmy trzy czwarte żołnierzy dzięki panu. 

Miał rację. Z Krzyśka oddziału pozostało kilku żołnierzy, w tym najbardziej 

doświadczeni. Większość odeszła w obawie przed walką. Ich główna armia zmierzająca na 

Zdziechową składała się w przeważającej części z ochotników, których zwerbował Teofil 

Bojanowski. 

– Bez urazy, panie doktorze, ale wydaje mi się, że młody Wartecki ma rację – poparł 

Krzyśka. – Ciężko planować jakikolwiek atak, jeśli ktoś boi się o własne życie. 

– Jednak trzeba jakoś zaradzić tej sytuacji. Jeśli komendant miał rację, to nie mamy 

szans w walce ze szkierbami. 



– Mówcie głośniej, panie Kapralu, niech się wystraszą i ci, co przy nas zostali. – Student 

już zrozumiał, że Jacobson wykorzysta każdą okazję, żeby nabijać się z wyczynu Warteckiego. 

Krzysiek był pewny uczestnictwa tych żołnierzy, którzy z nimi pozostali. Widział w nich 

determinację i wolę walki, których nie złamało nawet silne wystąpienie komendanta miasta. 

Doktor potrzebuje czasu do przyswojenia tej informacji. 

– Nikt już nie odejdzie. Dobra, chodźmy, bo jest zimno, a śnieg prószy. I tak zaatakujemy 

dopiero, gdy się ściemni. 

Weszli do budynku, w którym wytwarzano cegły, lecz z niewiadomych przyczyn od 

pewnego czasu stał opuszczony. W środku nadal znajdowały się czynne piece, które 

zamierzało rozpalić kilku żołnierzy. 

– Nawet nie próbujcie mi ich rozpalać – surowo przykazał doktor. – Ogień z kominów 

zwabi tu szkierby. Znajdźcie cieplejsze miejsca i bądźcie gotowi w każdej chwili na nasz rozkaz. 

Jeśli skurczybyki się pojawią, macie nie strzelać. 

Następnie w trójkę udali się do większego z pokoi, gdzie Jacobson ustawił kilka 

połamanych cegieł, które miały służyć za plan wsi. Warteckiemu widok ten przywołał na myśl 

tylko jedno pytanie. 

– Tak więc panowie, jak odbijemy wieś? 


