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Joanna czekała w swoim mieszkaniu na informacje o posunięciach wroga. Miała je 

dostarczyć Wiktoria, działaczka Polskiej Organizacji Wojskowej oraz ukochana jej syna. Czuła, 

że Wielka Wojna powoli zmierzała ku końcowi, a państwa Ententy osiągną sukces i pokonają 

zniszczone czteroletnią wojną państwa centralne. 

Nim wybuchła wojna, z obawy przed powołaniem jej syna do wojska, skierowała go na 

studia w Londynie, a sama postanowiła działać w podziemnej armii wielkopolskiej, a potem w 

utworzonej Polskiej Organizacji Wojskowej. Czekając, przypominała sobie historię, od czego 

się to wszystko zaczęło. 

Urodziła się trzy lata przed powstaniem styczniowym. Niewiele z niego pamiętała, 

ponieważ rodzice chowali ją przed światem i wychowywali z dala od walk. Pozostało jej tylko 

wspomnienie, że wielokrotnie się przeprowadzali i choć w jednym miejscu jej się spodobało, 

nie dane jej było się do niego przyzwyczaić. 

Potem osiedli się na stałe w Poznaniu, gdzie ludzie wykazywali wielką chęć do pracy. 

Wychowywała się w polskim społeczeństwie, więc nie miała do czynienia z Niemcami, chociaż 

lubiła język niemiecki w szkole i uczyła się go z większą gorliwością, w porównaniu z 

pozostałymi dziećmi. Nauczyciele wskazywali ją jako wzór do naśladowania i przykład Polki, 

która bardzo sumiennie podchodzi do swoich obowiązków. Dzięki takim pochwałom ze strony 

nauczycieli niestety narastała do niej niechęć polskich dzieci. W społeczeństwie polskim była 

odtrącana i traktowana jako gorsza. Nie miała przyjaciół wśród Polaków, za to trzymała się z 

dziećmi niemieckimi. Rodzice niechętnie patrzyli na jej znajomości, ale nie robiła nic złego, 

więc nie ingerowali w nie. 

Gdy miała dwanaście lat, rodzice dość często angażowali się w prace pomocowe dla 

innych Polaków. Pomagali piekarzowi piec bułki dla Polaków, budowniczym w budowie domu 

lub remoncie mieszkania. Zauważyła, że każdy Polak pomagał tylko innemu Polakowi. Nie 

rozumiała, czemu ogarnia ich tak wielka niechęć do narodu niemieckiego. Wielokrotnie 

rozmawiała o tym z rodzicami, lecz oni tylko krzyczeli na nią, że nie rozumie historii i jest im 

wstyd, że córka jest proniemiecka. Wielokrotne kłótnie wzbudzały w niej niechęć do 

społeczeństwa polskiego. Nie mogła zrozumieć tej pracy zmierzającej do poprawy sytuacji 

Polaków w Wielkopolsce. Jej zdaniem Niemcy ostro reagują, bo Polacy są nieposłuszni władzy, 



która zmieniła się po trzecim rozbiorze. Gdyby byli posłuszni zaborcy, to nie musieliby cierpieć 

głodu. 

Podczas rozmowy z rodzicami wspominała o swoich spostrzeżeniach, lecz oni wciąż 

tylko krzyczeli na swoją córkę, że jest ich życiową porażką. Momentami żałowała, że urodziła 

się Polką. Żałowała tych wszystkich ludzi, którzy marnują czas, pracując na coś, co nie istnieje 

i co nie powstanie. 

Wybawienie z tej pustki emocjonalnej pojawiło się przez przypadek. Robiła wtedy 

zakupy na starym mieście, gdy nagle podszedł i zagadał do niej przystojny blondyn z szorstkim, 

lecz na swój sposób uroczym charakterem. Był Niemcem i przedstawił się jako Hans von Kenig. 

Natychmiast wpadła mu w oko i od tego momentu chciał ją widzieć codziennie. W trakcie 

spotkań opowiadał jej o wielkim świecie, o podróżach w różne strony świata i o osobistościach, 

z którymi rozmawiał. Opowiadał jej o wizytach w pałacu Buckingham i audiencjach z królową 

Marią Teck czy o podróżach do Białego Domu, gdzie rozmawiał z samym prezydentem 

Woodrowem Wilsonem. Joanna, słuchając go, była zauroczona tym światem, który zobaczył i 

także chciała go poznać. 

Spotykali się przez okrągły rok, nim Joanna postanowiła przedstawić go rodzicom i 

prosić o błogosławieństwo na ich ślub. Choć ciągnęło ją w stronę Niemiec, to jej rodzice 

wierzyli, że mimo wszystko wyjdzie za Polaka, który pokaże jej piękno polskiej kultury. 

Wszelkie ich nadzieje rozwiały się, kiedy przyprowadziła kilka lat od niej starszego, 

pochodzącego z rodu Van Kenig, Niemca. Ojciec o mało co nie postrzelił jej ukochanego i 

dopiero interwencja matki zdołała uspokoić ojca. Matka natomiast wygnała ją z domu. 

Zapłakaną Joanną Hans natychmiast zabrał w swoje rodzinne strony do Brunszwiku w 

dolnej Saksonii. Tam przedstawił ją swojej rodzinie, która początkowo patrzyła na Polkę z 

lekkim obrzydzeniem, jednakże później zaakceptowała wybór syna. Zwłaszcza wtedy, gdy 

Joanna pokazała, jak dobrze posługuje się językiem niemieckim. Jego rodzice szybko 

zaaranżowali ślub i tak oto przybrała nazwisko Kenig. 

Wielokrotnie odbywała z mężem podróże zagraniczne, w trakcie których poznawała 

wiele zagranicznych osobistości. Rozmawiała między innymi z samym Johnem Rockefellerem 

podczas otwarcia pierwszej giełdy na Manhattanie czy z Thomasem Edisonem tuż po otwarciu 

pionierskiego laboratorium o nazwie fabryka wynalazków. Z kimkolwiek podejmowała 

rozmowę, zawsze doceniano jej lekkość prowadzenia dyskusji i ogromną ciekawość. Bez 

przerwy zadawała pytania, co schlebiało jej rozmówcom, bo łechtała ich ego. 



Joanna nie kochała swojego męża tylko świat, który przed nią otworzył. Nieustannie 

jeździła z nim za granicę i nie miała czasu przejmować się uczuciami swojego męża. 

Małżeństwo przetrwało dziewięć lat. Gdy jej mąż umarł, rodzina z miejsca 

wydziedziczyła ją ze wszystkiego. Natychmiast przypomniało im się, że jest Polką i ma polskie 

korzenie. Od momentu jego śmierci nie chcieli mieć z nią nic wspólnego. Przez dwa lata szukała 

swojego miejsca na ziemi. Była na szczycie i miała cały świat u swoich stóp, lecz straciła go z 

dnia na dzień. Przez dwa lata była samotna, lecz nie opuściła Niemiec. Podejmowała się 

różnych prac, była kelnerką w barze, sprzątaczką w hotelu czy służącą w innych domach. Nikt 

jej nie poznał, co też uznała za szczęście. 

W tym czasie doskwierała jej samotność. Nie miała żadnych przyjaciół, a znajomi jej 

męża opuścili ją lub nie miała jak się z nimi skontaktować. Pozostało jej jedno wyjście. Wrócić 

do domu z podkulonym ogonem, co też zrobiła w tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym drugim 

roku. 

Matka przywitała ją jak ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym, natomiast jej 

ojciec wciąż miał jej za złe zdradę. Jej małżeństwo było dla niego ciosem prosto w serce i rana 

wciąż krwawiła. Długo nie odzywał się do niej i traktował ją z pogardą. Matka natomiast 

próbowała odbudować relacje z córką. 

Joanna nie miała wyboru i musiała wykonywać sumiennie obowiązki, którymi 

wcześniej gardziła. Pomagała polskim przedsiębiorcom rozwinąć swoje interesy, 

przekonywała potencjalnych kupców o wartości sprzedawanych przez nich towarów, a także 

pilnowała, aby produkty trafiały tylko do polskich rąk. Wciąż nie widziała w tym sensu, ale 

robiła to wyłącznie po to, żeby nie być obciążeniem dla rodziców oraz dla zabicia czasu. 

Odzyskiwała zaufanie wśród polskiego społeczeństwa, lecz ludzie wciąż patrzyli na nią 

podejrzliwie. 

W tym samym roku, gdy zmierzała ulicą Woźną w stronę Starego Rynku, od ulicy 

Ślusarskiej w jej kierunku podążał też pewien mężczyzna. Obydwoje byli zajęci swoimi 

światami, toteż dopiero gdy się zderzyli, zauważyli swoją obecność. Zwróciła uwagę na jego 

czarne bujne włosy, lekko zaczesane na bok oraz elegancki ubiór. Posiadał też teczkę, w której 

było mnóstwo papierów. Rozsypały się po ulicy i Joanna pomogła mu je poukładać. Podczas 

zbierania dokumentów mężczyzna, który przedstawił się jako Łukasz Wartecki, zaprosił ją na 

kawę. Zgodziła się od razu, przez wzgląd na poniszczone dokumenty i chęć naprawienia tej 

krzywdy. 



W trakcie rozmowy opowiadał jej o polskich korzeniach oraz o powodach tego, 

dlaczego Polacy tak nienawidzą Niemców. Opowiadał w przekonujący sposób, odpowiadając 

na pytania, które ona sama sobie zadawała od maleńkości. Aby pokazać jej, że Polska to coś 

więcej niż tylko plama na mapie, zaprosił ją do jednego z wielu utworzonych towarzystw 

gimnastycznych Sokół. Wchodząc do niego, zauważyła wielką siłę narodu polskiego, którą 

definiowała radość. Nie liczyły się wiek ani pochodzenie, liczyły się ćwiczenia i wzajemne 

pomaganie jeden drugiemu. Tworzyli zwarty organizm, w którym każde ogniwo było ważne. 

Jeden z chłopców porwał ją do ćwiczeń, nie chcąc słuchać jej sprzeciwu. Wykonywali 

proste ćwiczenia gimnastyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Po raz pierwszy poczuła 

się… wolna. Liczyła się tylko swoboda ruchów. Nie miała na sobie żadnych kajdan, bo tylko ona 

miała władzę nad sobą oraz nad tym, co robiła. 

Od tego momentu zmieniła swoje nastawienie do pracy organicznej. Potajemnie 

zaczęła uczyć, na swój sposób, dzieci i młodzież podstaw ekonomii oraz prawa. Często 

podawała praktyczne przykłady z działalności swojego męża, aby zobrazować opowiadane 

przez siebie kwestie. Dała im praktyczną wiedzę, po której dzieci wychodziły na ulicę i 

otwierały swoje małe przedsiębiorstwa. Sprzedawały cukierki albo zabawki zrobione przez 

siebie. 

Niemieccy żołnierze, widząc ich działalność, niszczyli cały ich trud włożony w tworzenie 

zabawek. Joanna zadbała, żeby w kwestii prawnej ich działalność była legalna, lecz w starciu z 

siłą niemieckich oficjeli nie miały nic do powiedzenia. Sąd również jej nie pomógł, bo trzymał 

stronę żołnierzy, podając wyjaśnienie, że dzieci „dewastują ulice”. 

Dopiero, kiedy zauważyła zawiedzione miny swoich uczniów, zrozumiała, że Niemcy od 

zawsze pogardliwie traktowali Polaków. Nie liczył się dla nich status urodzenia, tylko jego 

miejsce. Jeśli w dokumentach było cokolwiek, co wskazywało na polskie korzenie, było to 

równoznaczne z poniżaniem. 

Zrozumiała, jak wielki błąd popełniła i jak bardzo źle oceniała Polaków. Żeby dać 

pstryczka w nos szkierbom, wyszła za mąż za Łukasza Warteckiego. Kochała go oraz świat, 

który przed nią otworzył. Jeszcze w tym samym roku urodziła mu syna, któremu nadali imię 

Krzysztof. Gdy miał kilka lat, zapisali go do towarzystwa gimnastycznego Sokół, a także na 

polecenie matki załatwili mu lekcje samoobrony. 

Joanna w czasie wychowywania energicznego synka próbowała odnowić kontakty, 

które uzyskała jako żona Hansa von Keniga. Napotykała trudności, ponieważ adresy 



zamieszkania tych osób już się zmieniły i musiała się natrudzić, żeby je odnaleźć. Część z jej 

dawnych znajomych czekała na kontakt od niej, a część nie chciała z nią rozmawiać z uwagi na 

jej niski status materialny. Niemniej udało jej się nawiązać kontakt z angielskimi oraz 

francuskimi przyjaciółmi. 

Na początku XX wieku, kiedy Wielka Wojna wisiała w powietrzu, Joanna wiedziała, że 

to będzie szansa na odrodzenie Polski. Zaborcy prowadzili politykę przeciwko sobie. Francja i 

Anglia były antyniemieckie. Imperium Osmańskie było wrogo nastawione wobec Imperium 

Rosyjskiego. 

Łukasz, podobnie jak jego żona, również widział szansę, na lepszą przyszłość dla 

Polaków. Przekazał informacje wielkopolskiej armii podziemnej, która zarządziła, żeby nie 

epatować swoimi ambicjami, tylko czekać na odpowiedni moment. 

Wysłała swojego syna na studia do Londynu w obawie przed wcieleniem go do armii 

niemieckiej. Nie pomyliła się, bo gdy wybuchła Wielka Wojna, Niemcy zarządziły powołanie do 

wojska i wielu Polaków siłą zostało wciągniętych do armii. W trakcie wojny Joanna wraz z 

Wiktorią Rodnas pomagała w ucieczkach z armii lub w fałszowaniu dokumentów, aby 

przedstawić Polaków jako niezdolnych do dalszej walki. 

Części z nich nie udało się uciec i trafiali pod pluton egzekucyjny. Ci, którym ucieczka 

się powiodła, natychmiast trafiali do armii podziemnej. 

W drugim roku wojny powołanie otrzymał Łukasz Wartecki. Poszedł walczyć, aby zrobić 

miejsce dla dezerterów, którzy mieli małe dzieci do wychowania. Krzysztof, który miał 

chwilową przerwę w trakcie studiów, ciężko przyjął fakt powołania ojca do wojska. Choć w ich 

domowym budżecie się nie przelewało, to Joanna dbała o to, aby synowi niczego nie zabrakło, 

on w zamian często przyjeżdżał do Polski, kiedy tylko miał przerwę w zajęciach. Wtedy to 

pomagał mamie i Polakom przetrwać trud wojny. Ucieszyła się, widząc, że Wiktoria oraz 

Krzysiek mają się ku sobie. Obydwoje darzyli się wielką miłością i tylko śmierć mogła ich 

rozdzielić. 

Jednakże ciężko pielęgnować miłość w trakcie Wielkiej Wojny. Zwłaszcza gdy jedna ze 

stron igra z ogniem, aby wspomóc towarzyszy. Joanna zauważyła, że gubernator urzędujący w 

Poznaniu potrzebuje nowej sekretarki, która jest młoda i pracowita. Idealnie do tego nadawała 

się Wiktoria, która biegle posługiwała się językiem niemieckim. Stworzyli dla niej fikcyjne 

dokumenty i jako Weronika Rodschitz złożyła swoją aplikację. Otrzymała pracę od razu i od 



tego momentu armia podziemna zyskała kopalnię informacji dotyczących poczynań 

niemieckich zarówno na gruncie politycznym, jak i wojskowym. 

Joanna oraz jej syn ciężko przyjęli informację o śmierci Łukasza pod Verdun. Zauważyła, 

że w Krzyśku coś pękło. Oprócz chęci uzyskania wolności dla siebie i Polaków zauważyła w nim 

coś jeszcze – nienawiść. Nienawiść do każdego Niemca za śmierć jego ojca. Joanna 

znienawidziła Niemców za to, że nie potrafili pochować ich żołnierza z pełnymi honorami, tylko 

potraktowali go jak śmiecia. 

W czwartym roku Wielkiej Wojny, kiedy przegrana państw centralnych była tylko 

kwestią czasu, postanowiono przekształcić podziemną armię i nadać jej struktury. W tym celu 

piętnastego lutego utworzono Polską Organizację Wojskową dla Zaboru Pruskiego, którego 

komendantem został Wincenty Wierzejewski, dwudziestodziewięcioletni patriota. Od tej 

chwili wszelkie wieści o działaniach na froncie Wiktoria dostarczała do Polskiej Organizacji 

Wojskowej. Joanna też korzystała ze swojej sieci kontaktów we Francji oraz Anglii. 

Nie spotykali się w siedzibie Polskiej Organizacji Wojskowej na ulicy Szkolnej częściej, 

niż było trzeba. Jednakże pewnego razu Wiktoria długo nie przychodziła, dlatego Joanna 

zaczęła podejrzewać, że coś się stało. Po chwili nerwowego wyczekiwania ktoś zapukał do 

drzwi jej mieszkania. Z ulgą otworzyła drzwi i spostrzegła ją, lecz wyraz jej twarzy świadczył o 

tym, że informacje z wywiadu jej się nie spodobają. 

– Mów, co się dzieje? 

Wiktoria ciężko dyszała, ponieważ biegła, ile miała sił w nogach, żeby przekazać 

informacje usłyszane w ratuszu miejskim. Uspokoiła swój oddech i wyjawiła powód swojego 

pośpiechu. 

– Dowiedziałam się o kolejnej niemieckiej ofensywie na państwa Ententy. Szykują się 

kolejne powołania do wojska. 

– Przeklęte szkierby – wściekł się Wincenty Wierzejewski, gdy Wiktoria i Joanna 

przekazały mu informację o kolejnej ofensywie Cesarstwa Niemieckiego na Francję. – Nawet 

za przegraną sprawę będą walczyć. 

– Będą liczne powołania wśród Polaków, teraz już poszukują każdego zdolnego do 

noszenia broni. Jeśli ofensywa się powiedzie, wtedy zapewne i kobiety będą na front 

powoływać. 

W słowach Wiktorii nie było nic nieprawdziwego. Wiele kobiet w trakcie pierwszej 

wojny światowej brało czynny udział w działaniach swoich państw. Nie chwytały za broń, ale 



przygotowywały jedzenie dla żołnierzy, opatrywały rannych czy też służyły w wywiadzie. 

Wiktoria łączyła działalność pielęgniarki z wywiadem, a Joanna całkowicie skupiła się na 

wywiadzie. 

– Na pewno już coś podejrzewają, bo wielu Polaków uciekło ze służby. Zaczną się 

przeszukania poznańskich kamienic i powołania kolejnych ludzi na wojnę. 

 – Więcej nie damy rady już ukryć – oznajmiła Wiktoria. – Praktycznie wszystkie 

przyczółki są już obstawione. 

– A jeśli by w papierach uśmiercić tych co zdezerterowali? – zasugerowała Joanna. 

– Za dużo pracy, nie wyrobimy się. Część może udałoby się uśmiercić, ale to jak kąpiel 

z krokodylami. Któryś z nich w końcu zauważy naszą działalność. 

To, że do tej pory nikt z Niemców nie połapał się w podziemnej działalności w Poznaniu, 

Wartecka uznawała za ogromny sukces. Wielokrotnie i bez zapowiedzi wrogowie wkraczali do 

mieszkań Polaków, ale nic nie znajdywali. Wybierali sobie tylko przypadkowe domy, lecz 

osiągnęli zamierzony efekt, bo wprowadzili strach w polskie szeregi armii podziemnej. 

– To zbyt niebezpieczne, więc nie próbujmy tego. Zbrojny opór też odpada, bo wtedy 

połapią się w naszych działaniach – stwierdził założyciel Polskiej Organizacji Wojskowej. – W 

tej chwili widzę tylko jedno rozwiązanie. Trzeba przejąć listy z powołaniem. 

– Jak chcesz to zrobić? – spytała Wartecka. – Nie zależy nam na zbrojnym oporze, ale 

mimo to chcesz przejąć listy z powołaniem wprost z poczty głównej? 

– Chyba nie zamierzasz wejść do gmachu poczty głównej i zapytać: przepraszam, czy 

można prosić państwa o oddanie mi listów z powołaniem do wojska dla Polaków? Zamierzam 

je osobiście podrzeć. 

Nie zwrócił uwagę na ironię Wiktorii. Miał na to swój pomysł, który wymagał 

dopracowania. 

– Z tego, co wiem, to każda korespondencja do Poznania i z Poznania przechodzi przez 

pocztę główną, zatem trzeba się dowiedzieć, kiedy listy do niej dojdą. 

Sposób Wincentego Wierzejewskiego na przejęcie listów z powołaniem wydawał się 

Wiktorii kiepskim pomysłem, jednakże same z Joanną nie potrafiły wymyślić nic lepszego, 

dlatego zaufały działaczowi Polskiej Organizacji Wojskowej. 

Jej zadanie, w jego planie, polegało na dostarczeniu informacji o przekazaniu listów z 

powołaniem do poczty głównej w Poznaniu. Wiedziała, że taka informacja musi przejść przez 

gubernatorstwo, które znajdowało się w ratuszu na starym rynku. Wiktoria nie rozmawiała 



zbyt często z niemieckimi pracownikami i swoje kontakty z nimi ograniczała do minimum. 

Często w trakcie konwersacji pogardliwie zwracali się do Polaków pracujących w ratuszu i 

traktowali ich gorzej niż niewolników. Popychali ich, naśmiewali się z ich pracy i pozycji 

społecznej, specjalnie brudzili, żeby mieli dodatkową pracę, a także szydzili z ich pochodzenia. 

Wiktoria nie okazywała swojej niechęci do współpracowników z obawy przed wyjawieniem jej 

polskich korzeni. 

– Weronica – zwrócił się do niej nadburmistrz Poznania – proszę to nadać do Cytadeli 

w Poznaniu. 

– A co to jest? 

– Lista osób powołanych do wojska z Poznania i okolic. Życzenie od samego generała 

Ericha Ludendorfa, więc pośpiesz się, jeszcze dzisiaj mają one być wysłane. 

– Już się robi. 

Potem zniknął w swoim gabinecie. Wiktoria wstała od swojego biurka i zmierzała w 

stronę wyjścia z ratusza. Nim opuściła budynek, skręciła, aby skorzystać z telefonu, który 

znajdował się w księgowości. Wchodząc do tego działu, zauważyła trzech pracowników, którzy 

całą swoją uwagę skupili na stercie papierów leżących przed nimi. Nie zwrócili na nią uwagi. 

– Przepraszam, że przeszkadzam w pracy, ale mogę skorzystać z waszego telefonu? 

Chciałabym się dowiedzieć, czy u mojego synka wszystko w porządku. 

Zatrudniając się na stanowisku sekretarki, poinformowała burmistrza, że jest samotną 

matką i często musi korzystać z telefonu. Do dziś nikt nie potwierdził tej informacji, dlatego 

pozwolono jej korzystać z telefonu tylko w celu sprawdzenia, czy z synem wszystko jest w 

porządku. Pod tym pretekstem kontaktowała się z Polską Organizacją Wojskową i 

przekazywała informacje z wywiadu. Jedna z pracownic spojrzała na nią i machnięciem ręki 

wskazała na telefon. Wybrała odpowiedni numer. Po kilku sygnałach odebrał Wierzejewski. 

– I czego się dowiedziałaś? Czy cokolwiek więcej udało się ustalić, kiedy nadejdzie 

przesyłka listów? 

– Dobrze, że w domu wszystko w porządku. Jeśli Richard jest grzeczny, to jeszcze dzisiaj 

pójdziemy do sklepu i kupimy zabawkę. Wiem, jaka mu się podoba, więc na pewno się ucieszy, 

kiedy ją dostanie. 

Wierzejewski zrozumiał ukryty przekaz i zakończył połączenie. Wiktorię irytowało, 

ilekroć kończył połączenie, a nawet się nie pożegnał. Pracownicy księgowości i tak słyszą 

szmery dobiegające ze słuchawki, ale jeśli po jej słowach nie ma tych szmerów, to zaczną 



podejrzewać, czemu tak nagle kończy rozmowę. Wielokrotnie mu o tym wspominała, że w ten 

sposób ją naraża, jednak kiedy następuje pora działania, to wie, że Wierzejewskiego ciężko 

powstrzymać i nieczęsto postępuje racjonalnie. 

Odłożyła słuchawkę i wyszła z gmachu ratusza, zmierzając w stronę poczty głównej. 

 


