
Przygotowania do bankietu trwały w najlepsze. Joanna odwiedziła mieszkanie Wiktorii, 

aby przekonać się, czy dziewczyna ma odpowiednio dostojną suknię na tę uroczystość. 

Przeglądając jej szafę, głęboko westchnęła i wyszły po zakupy na Garbary. Tam wybrały 

odpowiednią suknię, która podkreśli jej wygląd oraz zadziała czarująco na niemieckich 

mundurowych. Zabrały ją do mieszkania Warteckiej. 

Wybiła popołudniowa godzina, kiedy przybyły do domu i rozpoczęły przygotowania do 

bankietu. Dla Weroniki wybrała suknię, która od pasa w dół była niebieska z różowymi 

wstawkami. Tego samego koloru była część gorsetowa. Zdecydowała się na wersję z długimi 

rękawami, bo w krótkich wyglądałaby jak ladacznica, natomiast w długich wyglądała jak dama. 

Na wysokości piersi były wyszywane lilie, symbol niewinności. A cały jej strój został dopełniony 

długimi, rozpuszczonymi blond włosami oraz niewinnym spojrzeniem. 

Wartecka o mało nie padła z wrażenia. 

– Dzisiaj każdy mężczyzna będzie się oglądał za tobą… 

– Mnie obchodzi to, żeby tylko ten jeden patrzył na mnie przez całe życie tak jak oni. 

– Wcale się nie dziwię, że Krzysiek się w tobie zakochał. 

Chwilowo obydwóm zabrakło obecności Krzyśka. Joanna tęskniła za swoim synem, a 

Wiktoria za ukochanym. Wiedziały, że ma ważną misję do wykonania, o której wiedzą 

wyłącznie Korfanty oraz Naczelna Rada Ludowa. Jednakże gdyby jej syn zobaczył, jak wygląda 

panna Rodnas, zapomniałby o nienawiści, jaką darzy szkierbów. 

Joanna wyciągnęła z szafy odpowiedni kapelusz i włożyła go na głowę Weroniki. 

Pomyślała, że wyglądała jak Wenus, która opuściła swoją muszlę i postanowiła założyć 

ubranie. Jakąkolwiek suknię ubrałaby Wiktoria i tak będzie pięknie wyglądać. Obydwie 

zauważyły, że za chwilę słońce będzie schodzić za horyzont, dlatego Wartecka pogoniła pannę 

Rodnas, by ta udała się do siebie. 

Gdy została sama, usiadła przy swojej toaletce i nałożyła troszkę pudru, podkreśliła usta 

oraz rzęsy. Jej przygotowania przypominają te, które robiła to jako panna Kenig. Nie było 

miesiąca, aby wraz z mężem nie zostali zaproszeni na bankiet. Było to trzydzieści lat temu, a 

teraz zapomniała, jak to jest wychodzić na takie uroczystości. Od momentu, kiedy odnowiła 

kontakty ze starymi znajomymi, wciąż jest zapraszana na większe wydarzenia. Już nie 

odbywają się one z taką intensywnością jak za czasów pierwszego małżeństwa, ale nie daje się 

zapomnieć gościom. 



Gdy słońce schowało się za horyzontem, pod jej kamienicę podstawiono dorożkę. 

Chwilę później woźnica zapukał do drzwi. 

– Otwarte. – Otworzył drzwi. Nie wchodził do środka, tylko przekazał informację przez 

próg. 

– Panno Kenig, wóz został przygotowany. Będę na panią czekał na dole. 

– Dobrze, dziękuję za informację. Zaraz zejdę. 

Woźnica zamknął drzwi, zostawiając Wartecką sam na sam ze sobą. 

Już dawno nikt nie używał jej nazwiska z pierwszego małżeństwa. Tylko osoby 

pochodzenia niemieckiego wciąż wypominały jej poprzednie nazwisko. Ludność polska 

zapomniała o jej niemieckim małżeństwie ze względu na działalność w Polskiej Organizacji 

Wojskowej dla Zaboru Pruskiego. Jednakże, póki może skorzystać na swoim niemieckim 

nazwisku, to nie zamierza się go pozbywać. 

Za dużo czasu spędziła przy toaletce. Spojrzała ostatni raz na swoje kasztanowe włosy, 

które zaplotła w kok. Było to niemodne, ale idzie na spotkanie z niemieckimi oficjelami, gdzie 

ostatnim tematem, jaki będzie poruszany, jest moda. 

Założyła futrzany płaszcz i zeszła do przygotowanego dla niej powozu. Z pomocą 

woźnicy usiadła na wygodnym fotelu. Jechali do zamku cesarskiego znajdującego się 

naprzeciwko poczty. Wciąż się zastanawiała, dlaczego Cesarz uparł się, że poczta w Poznaniu 

ma być naprzeciwko jego zamku. Były to chwilowe myśli, bo zostały zaraz zastąpione 

rozmyślaniami związanym z działaniami. Wiktoria miała skupić na sobie uwagę wszystkich 

oficjeli niższych rangą. Miała prowadzić z nimi rozmowę do momentu, kiedy Wartecka nie 

przekaże wyższym dowódcom informacji o planowanym buncie wśród niemieckich żołnierzy. 

Mimo iż Kilonia jest pierwszym przykładem buntu ich żołnierzy, to nie będą skorzy, by jej 

uwierzyć, gdy poinformuje ich o kolejnych rewolucjach. Pomoże w tym informacja, uzyskana 

niedawno od wywiadu francuskiego, że kolejne miasta z Hamburgiem na czele zbuntowały się 

przeciwko władzy. Tego już nie mogą potraktować jako przypadek. 

Dojechali na miejsce. Przed wejściem stał burmistrz Poznania Ernst Wilms i witał 

każdego gościa osobiście. Troszkę zdziwiło to Wartecką. Sądziła, że zrobią to służba lub 

ewentualnie kelnerzy. Ukrywając zaskoczenie, podeszła do wejścia i szeroko uśmiechnęła się 

do urzędnika miejskiego. 

– Pani Kenig, raduje się moje serce na pani widok. 



– Dziękuję za zaproszenie. – Miała wrażenie, że Niemcy nie patrzą podejrzliwie jedynie 

na szarmanckie maniery względem nich. – Postaram się najlepiej, jak mogę, uczcić tę 

uroczystość swoją osobą. 

Wchodząc do środka, spostrzegła Wiktorię, która jako druga witała gości. 

– Witam serdecznie, pani Kenig. Czy życzy sobie pani, abym była pani przewodnikiem i 

pozwoliła się oprowadzić po bankiecie? 

– Dziękuję, panno Rodschitz. -Nie zapomniała jej niemieckiej przykrywki. – Lubię sama 

się rozglądać. 

– Wiele się zmieniło, może się pani zgubić. Dlatego moja propozycja jest wciąż 

aktualna. – Mrugnęła porozumiewawczo, tak iż Joanna zrozumiała, że rozeznała się w sytuacji 

i może jej pomóc. 

– W takim razie będę zaszczycona. 

Przewodniczka Joanny poprowadziła ją przed przygotowane stoły, gdzie stali oficjele 

wojskowi. Joanna zauważyła, że żołnierze ustawili się według podziału na stopnie. 

Oberlautnauci rozmawiali przy jednym stoliku, hauptmani przy następnym i tak powoli 

Wiktoria prowadziła ją ku scenie i im bliżej się znalazły, tym z wyższymi dowódcami się mijały. 

Zauważyła krąg dyskutantów złożonych z dowódców batalionu, a potem tuż przy samej scenie 

stali dowódcy pułku, którzy mieli na wijącej się kokardzie wybite dwa medale. 

Później Wiktoria przyprowadziła ją do żeńskiego grona, gdzie znajdowały się żony 

szanowanych oficjeli. W odróżnieniu do tych pochodzących z Francji, one nie nawiązują jako 

pierwsze rozmowy z nowo przybyłą osobą. To ona musi się uprzejmie zapytać o to, czy panie 

życzą sobie jej obecności. Joannie to odpowiadało. 

– Mam nadzieję, że nie zawiodłam pani oczekiwań. – Weronika Rodschitz przerwała 

chwilę ciszy. 

– Absolutnie, dzięki pani łatwiej jest mi się odnaleźć wśród zebranych gości. 

– Pozwoli pani, że tutaj panią opuszczę. Myślę, że jeszcze będziemy miały czas, by 

porozmawiać. 

– Nie zatrzymuję pani. 

Weronika pokłoniła się i odeszła witać kolejnych gości. Joanna rozejrzała się dookoła. 

Wiedziała, gdzie miała się udać i zrobiła to od razu. Wybrała krąg, gdzie zbierają się 

oberleutnanci, czyli majorowie. Niemcy za wszelką cenę chcieli się odróżnić od innych armii. 

Tyczyło się to również stopni wojskowych i tak zamiast majora jest oberleutnant czy zamiast 



pułkownika jest oberst. Do wyższych nie opłacało się podchodzić. Oczywiście porozmawialiby 

z nią, bo część znała ją przez wzgląd na jej zmarłego przed wieloma laty męża, ale z punktu 

wywiadowczego nie osiągnęłaby takich rezultatów, jakich oczekuje Polska Organizacja 

Wojskowa z Wierzejewskim na czele. Najwyższy stopień przypisany do poszczególnego 

garnizonu to komendant, po niemiecku Offiziersstellvertreter. Jednakże to majorowie 

koordynowali ich działaniami. 

Wybrała stolik, przed którym stało kilku z nich. 

– Przepraszam, panowie oficerowie, czy mogę się przyłączyć do waszej dyskusji? – 

zapytała z nienagannym niemieckim akcentem. Choć przez wiele lat mieszkała w Poznaniu, nie 

zapomniała, jak Niemcy mają wyczulone zmysły, gdy ktoś niewyraźnie używa ich języka. 

– Oczywiście panno Kenig, zapraszamy – zaprosił jeden z nich. Miał strasznie długi nos 

oraz szorstki wyraz twarzy. Wiedziała, że nie chciałaby mieć z nim do czynienia i choć próbował 

być miły i tak ją tylko przerażał. 

Dołączyła do stołu. 

– Jest nam przykro z powodu pani męża. Wiemy, że minęło wiele lat, ale na pewno 

strata tak wielkiego patrioty musiała być dla pani bolesna. 

Joanna, oceniając jego „wielkość” z perspektywy czasu, nie rozumiała, o czym mówi 

oficer. Firma jej męża zajmowała się tworzeniem poszczególnych komponentów dla 

rozwijającego się przemysłu hutniczego oraz elektrycznego. Hans nigdy nie powiedział 

Joannie, jakimi dokładnie komponentami zajmuje się jego firma, lecz pewnie w latach 

dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku zadbano, żeby zajmowała się częściami do 

karabinów, czołgów, dział i innych elementów broni. Podobnie jak większość firm z tamtego 

okresu. 

– Trzeba jakoś żyć – odrzekła ze swobodą, zmieniając temat. – Choć nastały ostatnio 

dla nas smutne dni, musimy się cieszyć, bo obchodzimy wielką rocznicę. 

Kiedy tematy schodziły na interesy, potrafiła płynnie lawirować wokół kłamstw, które 

im mówiła. Tylko ona umiała rozróżnić, co jest kłamstwem, a co prawdą. Oficerowie uznali jej 

słowa za prawdę. 

– Faktycznie, ostatnio nasza armia nie ma dobrej passy – odpowiedział oficer, który 

martwił się o samopoczucie Warteckiej. Na plakietce przypiętej do munduru miał napisane: 

mjr Muller. – Jednakże wiem, że to tylko kwestia czasu, kiedy znowu staniemy się dominującą 

siłą w Europie i na świecie. 



Zważywszy na to, że cały świat jest przeciwko wam, na pewno wam się to uda – 

pomyślała Joanna, która przewidywała, że dla Niemiec nastąpią ciężkie czasy. 

– Też wierzę, że w końcu nastanie dla nas wielki czas – poparł go jeden ze 

współtowarzyszy broni, który odwrócił się, żeby wziąć od kelnerki usługującej na bankiecie 

kolejnego szampana. – Będzie o nas głośno, a chwała Cesarstwa Niemieckiego będzie się 

rozchodziła od Nowego Jorku aż po Tokio. 

Następny z oficerów też chciał wznieść okrzyk radości, lecz Muller podstawił nogę 

Polce, która wylała wszystkie kieliszki na szorstkiego majora. 

– Ty wredna, durna suko! – wrzeszczał na cały głos. – Patrz, co zrobiłaś mojemu 

mundurowi!!! – Leżącą dziewczynę pociągnął za włosy i skierował jej wzrok na swój 

poplamiony mundur. 

– Prze… Prze… – Głos jej się łamał i nie wiedziała, co powiedzieć. Była królikiem, który 

został pochwycony przez wilka i tylko czeka na jego wyrok. 

– Prze, co?! Jak mogłaś mi tak poplamić mundur, jak ja teraz wyglądam! 

Rzucił jej głową z całej siły na podłogę. Zderzyła się z twardą podłogą tak mocno, że w 

miejscu uderzenia powstała szeroka kałuża krwi. Wartecka natychmiast wzięła chustę ze stołu 

i nałożyła ją na twarz kelnerki. Spod szklących się oczu rannej widoczna była wdzięczność dla 

Warteckiej. 

Wokół majora zebrała się większość oficjeli niemieckich, którzy nie przejęli się ranną 

Polką, tylko rozpaczali nad mundurem, który teraz nadawał się do wyrzucenia. 

– Wredna polska suka, nawet kieliszków nie umie utrzymać – zelżył ją jeden z oficerów, 

który przybiegł, słysząc krzyk długonosego majora. 

Jednak to, co się stało później, zaskoczyło samą Wartecką. Poplamiony major 

wymierzył kelnerce cios pięścią w twarz. Młoda dziewczyna upadła na podłogę. Chciał 

wymierzyć kolejny, lecz Joanna stanęła w obronie dziewczyny. 

– Niech pan przestanie. – Wystawiła ręce w geście obronnym. – Już zrozumiała, że źle 

zrobiła, bo dalej nastąpi znęcanie się nad nią. 

– I dobrze, tym polskim świniom tylko to się należy. Jeszcze wyleje szampana na 

jakiegoś innego gościa, na którego nasz kochany burmistrz wydał tyle pieniędzy. 

Wartecka momentalnie cała zagotowała się z wściekłości. Słowa niemieckiego oficera 

oburzyły ją i chciała mu wymierzyć kilkanaście solidnych ciosów, by się opamiętał i zrozumiał, 



że takie sytuacje się zdarzają. Jednak w ich oczach jest Niemką. Już i tak przesadziła, że stanęła 

w obronie Polki, teraz musiała okazać swe niemieckie przywiązanie. 

– W tym stanie nie da rady już pracować. Na nikogo już nic nie wyleje. 

– Izowicz… – Z drugiego końca sali dochodził głos jej przełożonej, która widząc, do czego 

doprowadziła jej pracownica, pobiegła do niej i wytargała ją z sali. – Zaraz zostaniesz 

przetrzepana z gry na dół, policzę ci z całej wypłaty za wszystkie te szampany, które rozlałaś. 

Miesiąc będziesz… 

Weszła razem z nią do kuchni. Wartecka spojrzała w stronę Wiktorii, która stała przy 

burmistrzu miasta. Nieznacznie pokiwała głową z uznaniem. Wokół majora zebrała się spora 

grupa niemieckich oficerów. Jedyne słowa, jakie Joanna usłyszała, dotyczyły oblania munduru 

oraz ich ogólnej niechęci w stosunku do Polaków. 

– Takie to te polskie szmaty są, dasz im nieco swobody, a one zaraz niczym lwy pokazują 

zęby. 

– I jak my mamy być dobrzy dla nich? Banda polskich świń nawet zachować się nie 

umie. Toż to barbarzyństwo, a nie kultura. Przez lata dawaliśmy im szansę na normalne życie 

w naszym kraju, pozwalaliśmy się rozwijać, a oni tak nam się odwdzięczają. 

W swoim życiu Joanna słyszała różne kłamstwa, ale tym razem niemiecki żołnierz 

przesadził. Jedyne, co Polacy otrzymywali od Niemców, to upokorzenie. Gdyby zamiast Polki 

zrobiła to niemiecka kelnerka, skończyłoby się na przeprosinach i nikt nie robiłby z tego afery. 

Władze pruskie poczyniły zdecydowane kroki w celu zwalczania polskiej kultury. W tym 

celu utworzyli Hakatę – organizację, która miała za zadanie pomagać Niemcom osiedlić się w 

Wielkopolsce, zwłaszcza w Poznaniu. Jednak Polacy i na to znaleźli sposób, zatem Niemcy 

uchwalili ustawę kagańcową – kategoryczny zakaz używania języka polskiego. Karą za jego 

złamanie był kilkudniowy areszt w warunkach, w których nawet zbrodniarz cieszyłby się, że 

nie musi spędzić choćby minuty. 

Patrząc na Niemców, Wartecka chciała ich zgnieść niczym muchę na swoim ramieniu. 

Mimo że wielokrotnie w trakcie takich uroczystości widziała przykłady poniżania Polaków 

przez Niemców, jednak za każdym razem tak samo wszystko w niej wrzało. Głęboko 

odetchnęła i dopiero, gdy poczuła w sobie spokój, wróciła do majorów. Miała misję do 

wypełnienia, a więc sentymenty odstawiła na bok. 



Poplamiony major zniknął z towarzystwa. Joanna chciała rozpocząć rozmowę od 

wrzucenia pośród nich bomby informacyjnej, lecz przeszkodziło jej gorące powitanie ze strony 

gubernatora Poznania Alera von Hahna. Cała śmietanka towarzyska zbliżyła się pod scenę. 

– Szanowni goście, dziękuję za tak liczne przybycie. Dzisiaj obchodzimy wielki dzień, w 

którym armia niemiecka pokazała swoją potęgę na oczach całego świata. Oto do naszego 

Cesarstwa dołączyły ziemie Wielkopolski i ludność jednoznacznie opowiedziała się po naszej 

stronie. 

Opowiedziała?! Przecież siłą ich zmusiliście, żeby zaakceptowali wasze zwierzchnictwo! 

Ten, kto się opierał, natychmiast trafiał do więzienia i był przez was uciszany! – chciała 

odpowiedzieć Joanna, lecz jej słowa utknęły w myślach. Zebrani goście uwierzyli słowom 

gubernatora miasta i zaczęli żywo klaskać. Wartecka niechętnie się do nich dołączyła. Słuchała 

dalszego przemówienia. 

– W Wielkopolsce występuje przewaga ludności niemieckiej nad ludnością polską, 

która zaakceptowała naszą kulturę. Razem z nią stworzymy piękną historię potężnego 

Cesarstwa Niemieckiego. 

W myślach parodiowała słowa przedstawiciela wojskowego w Poznaniu. Powstania 

pokazały, jaka jest przewaga ludności niemieckiej nad Polakami. Brakowało im jedynie 

odpowiedniego uzbrojenia i wyszkolenia, żeby powstanie przerodziło się w zryw 

niepodległościowy. Przyjęcie kultury? – dobre żarty. Uczniowie z Wrześni pokazali, jak chętnie 

chcą się uczyć języka niemieckiego. Jednakże z potężnym Cesarstwem Niemieckim to już 

popłynął na całego. Było największym przegranym Wielkiej Wojny i na tej podstawie kraj ten 

będzie przechodził transformację ustrojową zmierzającą do demokracji. 

Dalej nie mogła już go słuchać i dlatego zaczepiła jednego z majorów. 

– Nadal wierzysz, że potęga Drugiej Rzeszy jest niezachwiana? 

– Oczywiście, że tak. Co to w ogóle za pytanie? – wyskoczył z pretensjami do swojej 

rozmówczyni. 

– Wiesz, Kilonia, Hamburg, Brunszwik, chyba nie tylko ja podejrzewam, że chyli się ona 

ku upadkowi. Poza tym, przegrana wojna i część ziemi odebranych na rzecz odradzającej się 

Polski. – Słysząc o tym kraju, Niemiec głęboko westchnął, bo tkwił w nim ogrom nienawiści 

skierowanej w stronę Polski za to, że obywatele śmieli im zabrać coś, co od wieku należało do 

nich. – Słyszałam, że Cesarz abdykuje i odejdzie z polityki. 



Spojrzał na nią, jakby oznajmiła największe oszczerstwo, jakiego mogłaby się dopuścić. 

Nie mógł tego słuchać. 

– Cesarz nigdy nie opuści swojej armii! – Niewiele brakło, a zacząłby krzyczeć. W jego 

obecności nikt nie miał prawa obrażać najwyższego dostojnika w państwie. Prawdopodobnie, 

gdyby się dowiedział, że zrobiła to Polka, potraktowałby ją tak samo, jak poplamiony major 

kelnerkę. 

– Rewolucja listopadowa się rozrasta. Rady robotnicze mają coraz więcej do 

powiedzenia. Strajki w niemieckiej armii to nie kwestia miesięcy tylko dni. 

Chociaż chciał zaprzeczyć, to nie mógł. Musiał przyznać jej rację i w zamian popatrzył 

na nią z wściekłością, lecz w tym stanie zabrakło mu słów, które mogłyby służyć jako 

kontrargument. 

– Niech pani nie przeszkadza. Słucham przemówienia. – Gdyby Wartecka nie zepchnęła 

go perswazyjnie do defensywy, pewnie kontynuowałby dyskusję. Teraz zakleił swoje uszy na 

słowa pani Kenig i z powrotem zaczął słuchać przemówienia Alera. Jednak wiedziała, jak 

zainteresować ponownie majora swoimi informacjami. 

– My dzisiaj świętujemy, ale inni w tym czasie planują ucieczki z armii. Zaczęło się od 

tych miejscowości, a potem, kto wie. Może zbuntują się jednostki w Dortmundzie, w 

Monachium, w Bonn, bądź co gorsza, w Poznaniu. 

Major ponownie odwrócił głowę w jej kierunku. Tym razem nie patrzył na nią 

nienawistnym wzrokiem, lecz był pełen strachu. Pragnął dostrzec, że sobie żartuje, ale jej 

poważny wzrok rozwiał wszelkie jego nadzieje. 

– Skąd pani wie o możliwych dezercjach w Wielkopolsce? 

– Panowie teraz się weselicie, ale nie dostrzegacie tych, którzy są pod wami – 

improwizowała. – Często mijam ich na ulicy i widzę, że oni nie chcą już tutaj być. Wolą być w 

swoich domach w Niemczech i skończyć z wojowaniem w imię Cesarza. Myśli pan, panie 

majorze, że oni tutaj mają luksusowe życie? Żyją w strachu, z którego chcą się uwolnić. Wcale 

się nie zdziwię, jeśli już planują ucieczkę z armii. 

Powiedziała wszystko, co ślina przyniosła jej na język. Miała obawy, czy wśród potoku 

słów nie wspomniała, choćby nie wprost, coś o Polakach, lecz przypominając sobie swoje 

słowa, doszła do wniosku, że nie. Mundurowy natychmiast przekazał jej relację swoim 

współtowarzyszom broni. Zareagowali podobnie jak on i natychmiast opuścili bankiet. 



Weronika spojrzała na panią Kenig, a ta puściła oczko w stronę działaczki Polskiej Organizacji 

Wojskowej. Misja zakończyła się sukcesem. 

Od tego momentu obydwie swobodnie rozmawiały w damskim gronie. Tutaj 

dominowały tematy mody, podróży oraz tego, jakie to one są nienowoczesne. Polkom 

słuchającym przechwałek żon oficerów robiło się niedobrze. Tyle pychy, ile pokazały te panie 

w trakcie tej rozmowy, one nie miały przez całe swoje życie. 

Ucieszyły się, kiedy bankiet zbliżał się ku końcowi. Mogły opuścić to towarzystwo, gdzie 

dało się odczuć wyższość Niemiec nad innymi narodowościami, zwłaszcza nad Polakami. 

Uznały ten czas za stracony, ale misję udało się wypełnić. Plotka została zasiana i teraz musi 

zebrać swoje plony. 


