
Lars dostał rozkaz od gubernatora Poznania, że ma poprowadzić pochód i pokazać 

polskim świniom, że Niemcy, choć otrzymały potężny cios, to są wciąż silne i mogą zagrozić 

Polakom w ich dążeniu do wolności. Razem z nim postanowili przejść od strony pałacu 

cesarskiego pod hotel Bazar, gdzie przebywał wielki Polak. Miał to być znak dla Paderewskiego, 

że nie jest mile widziany w Poznaniu i powinien natychmiast go opuścić. 

Sierżant Bairich postanowił wykorzystać tę akcję w celu upokorzenia Polaków i 

pokazania im, gdzie jest ich miejsce. Zebrał kilkanaście oddziałów, a każdy z nich miał co 

najmniej dwudziestu kilku wojskowych. Rozpoczęli marsz od pałacu cesarskiego. 

Wyćwiczonym krokiem spacerowali po środku ulicy. Nikt nie odstępował nawet na krok od 

ustalonego rytmu. 

Jeśli w którejś z kamienic dostrzegli rozwieszoną polską flagę albo flagę państwa 

Ententy, natychmiast tam wchodzili i ją zrywali. Gdy Lars dostrzegł, że jedna z kamienic jest 

ozdobiona polskimi proporcami, zebrał ze sobą jeden z oddziałów i wszedł do kamienicy. Była 

ona trzypiętrowa, więc od strony ulicy znajdowały się trzy mieszkania. 

Nie silił się na uprzejmości, wyważył drzwi i gdy gospodarz mieszkania próbował 

zatrzymać, Lars uderzył go kolbą w twarz, a następnie kopnął w piszczel, łamiąc mu ją. 

– Polski wieprzu – prychnął z pogardą, widząc skulonego mężczyznę, który trzymał się 

za ranną nogę. – Ciesz się, że za tę niesubordynację nie kazałem cię postawić przed pluton 

egzekucyjny. Choć jak teraz na ciebie patrzę, to troszkę żałuję, przynajmniej jednej świni mniej 

by było. 

Pozostali żołnierze rozwalali wszystko, co miało jakiekolwiek oznaki polskości lub 

krajów wrogich dla Niemiec. Wyrzucali ubrania z szafy i niszczyli, jeśli którekolwiek z nich miało 

choćby malutkie nawiązanie do państwa Ententy. Wyrzucali z szafek naczynia, żeby stwierdzić, 

że nie ma tutaj nic, co świadczyłoby o niesubordynacji względem Niemiec. 

Gospodarz miał pięcioletniego syna, który natychmiast rzucił się na Larsa, krzycząc z 

nienawiścią w jego stronę. Żołnierz zewnętrzną stroną dłoni z całej siły wymierzył cios 

chłopczykowi, który upadł na podłogę i rozciął wargę. Jednak Larsowi było mało, więc złapał 

go za szyję i dźwignął ponad sobą. 

– Puść go, to jeszcze dziecko! – błagała ze łzami w oczach jego matka, nie mogąc patrzeć 

na cierpienia swojego syna. – Nic złego nie zrobił, ukaż nas. 



Biegła w stronę syna i nie zauważyła, kiedy jeden z Niemców podstawił jej nogę i po 

chwili, podobnie jak pozostali członkowie rodziny, leżała na podłodze. Bairich odwrócił się w 

jej stronę i zaczął się z niej zjadliwie śmiać. 

– Polska dziwko, nawet chodzić nie umiesz, a chcesz uratować swojego syna. – Do jego 

śmiechu dołączyli się pozostali z niemieckiej armii. Po chwili jego twarz nie wyrażała już 

żadnego uśmiechu, a wręcz zwiastowała, że zaraz zostanie wydany wyrok śmierci. – To nie jest 

dziecko, tylko wróg narodu – konspirant, który burzy porządek państwa niemieckiego. 

Również i jego powinienem postawić prze plutonem egzekucyjnym. 

– Błagam, nie! – krzyczeli naraz mąż z żoną. 

– Panie Bairich, więcej polskich oznak nie znaleźliśmy tutaj – zameldował żołnierz, który 

trzymał w ręce proporce, flagi oraz polskie książki. 

– Dobra robota, żołnierzu, a teraz spalić mi to i zaprotokołować, że ustawa kagańcowa 

została złamana przez jego mieszkańców. 

Żołnierz zasalutował i wyszedł z mieszkania. Lars spojrzał na ranną nogę Polaka, która 

coraz mocniej zaczęła puchnąć. Rzucił chłopcem o ścianę, na której odbiła się krew lecąca mu 

z nosa. Niemiec podszedł do nogi mężczyzny i wyciągnął mausera. 

– To żebyście wszyscy zapamiętali. 

Z całej siły uderzył kolbą karabinu w miejsce złamania, na co mężczyzna mógł tylko 

krzyczeć. Później gniótł kość rannego kolbą karabinu, opierając się, a potem przekręcając nim 

tak, że wchodził coraz głębiej w nogę. Mężczyzna zemdlał z bólu, a Lars, widząc to, wyciągnął 

z niego karabin. Spojrzał na żonę i dziecko, którzy byli trzymani przez jego ludzi. Obydwoje 

zionęli nienawiścią w jego stronę. Im bardziej nienawistnie do niego podchodzili, tym bardziej 

zjadliwie się śmiał. Miał przewagę, mogli tylko próbować, bo Niemcy i tak mieli władzę nad 

Polakami. 

Zrobili porządek w tym mieszkaniu, mogli przejść do następnego. 

– Wychodzimy stąd – zarządził i na pożegnanie przekazał mieszkańcom jeszcze kilka 

słów. – Dzisiaj wam darujemy, ale następnym razem skończy się to egzekucją. 

Po czym wyszli z mieszkania. Z dwóch następnych zebrali podobną liczbę polskich 

symboli, które wynieśli na ulicę. Jeden z żołnierzy rzucił zapalniczkę i książki, flagi, proporce 

oraz wszelkie sztandary spłonęły na dużym stosie. Każdy z żołnierzy radował się ze swojego 

dobrze wykonanego zadania. Śpiewali przy tym patriotyczne piosenki i mówili: Posen ist ein 

deustche Stadt (Poznań jest niemieckim miastem). 



Lars, widząc kolejny budynek, miał wrażenie, że z czymś on mu się kojarzy. Po chwili 

domyślił się, że jest to siedziba Naczelnej Rady Ludowej. Miejsce, gdzie przechowuje się 

wszelkie polskie rozporządzenia. 

Wystarczy im dać odrobinę swobody, a oni już niczym złodzieje zagarną wszystko – 

pomyślał Bairich, który z kilkoma żołnierzami wyważył drzwi do polskiego urzędu. 

– Przepraszam, co panowie tu… 

Uderzenie kolbą nie pozwoliło mu dokończyć zdania. Żołnierze niemieccy rozpierzchli 

się po budynku niczym mrówki wokół mrowiska. Wchodzili do różnych działów urzędu i z 

każdego z nich wyrzucali wszelkie papiery, nie przeglądając nawet, co w nich jest. 

Po chwili przybył do pana Bairicha jeden z pracowników w kapeluszu na głowie. 

– Nie macie prawa wkraczać do polskiego urzędu bez zezwolenia gubernatora! 

– Mamy takie prawo, jeśli istnieje podejrzenie, że jest łamane prawo niemieckie. – 

Wystawił na wysokość twarzy Polaka dokument, który został spisany w języku polskim. – 

Gubernator Poznania zezwolił na utworzenie Naczelnej Rady Ludowej pod warunkiem, że 

efekty jej pracy będą zapisywane w języku niemieckim. 

– Jestem posłem Reichstagu i chroni mnie immunitet. Jeśli stąd nie wyjdziecie, zgłoszę 

naruszenie nietykalności posła do Berlina! 

Bairich nie mógł tego słuchać, dlatego z całej siły uderzył go pięścią. Dopiero gdy poseł 

leżał na ziemi, rozpoznał go, rzeczywiście był posłem do parlamentu niemieckiego. Wojciech 

Korfanty, czy jakoś tak – przypomniał sobie w myślach. Wrócił do głównego zadania, jakie 

wydał im gubernator Poznania. 

– Wynosimy te śmieci i palimy je. 

Wyszli na zewnątrz i tam utworzyli drugi stos z papierami Naczelnej Rady Ludowej oraz 

polskimi symbolami porwanymi z następnych kamienic. Podpalili je i kiedy płonęły, ponownie 

śpiewali niemieckie piosenki. Potem pochód zbrojny ruszył dalej w kierunku ulicy Nowej. Nadal 

zrywali flagi i niszczyli wszystko, co miało choćby zalążek Polski. 

Pochód niemiecki zmierzał do centrum. Wartecki dostrzegł, że z prezydium zmierza 

następny oddział, który połączył się na ulicy Nowej i szedł w stronę hotelu Bazar. Gdy Niemcy 

wchodzili do polskich kamienic, przepełniała go nienawiść, którą chciał jak najszybciej 

wyładować na niemieckich żołnierzach. Po raz kolejny przeszukiwali polskie mieszkania i po 

raz kolejny karali ludność Polski za to, że po prostu chciała być sobą i godnie żyć. Nikt nie ma 



prawa bezcześcić symboli, gdy on to widzi. Jego serce rwało się do walki, lecz umysł 

podpowiadał, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Posłuchał go i ruszył w stronę hotelu Bazar. 

Niemcy po raz kolejny spróbowali wyrzucić Paderewskiego z Poznania, mimo że jest on 

tu mile widziany przez polską stronę. Jednakże tym razem szkierby poszły o krok dalej. 

Zamierzają eksmitować go siłą poza granice państwa niemieckiego. Na to nie mógł pozwolić. 

Zastanawiał się, jak bardzo ten kraj jest słaby, że musi innym udowadniać swoją wielkość. Choć 

od urodzenia nienawidził Niemców, to mimo wszystko cenił ich za dobre przygotowanie do 

wojny. Wiele operacji nie poszło po ich myśli, ale gdyby się powiodły, Polska jeszcze przez 

wiele lat nie istniałaby na mapie, a Niemcy stałyby się supermocarstwem, o które tak mocno 

zabiegał Wilhelm II Hohenzollern. 

Teraz to nie miało znaczenia. Niemcy były największymi przegranymi Wielkiej Wojny i 

same doprowadziły się do takiego stanu, że nikt się już z nimi nie liczył. Dlatego próbują 

przywrócić swoją potęgę w sposób, który znany jest im najlepiej, czyli siłą. 

Znajdował się w pobliżu hotelu Bazar, więc cokolwiek szkierby zamierzają zrobić, on 

chciał te plany pokrzyżować. Chociaż to, co później z symbolami polskimi i Ententy robili 

żołnierze niemieccy, bardzo go rozsierdziło. Wciąż powracały do niego w myślach obrazy 

płonących pochodni, niczym piłka rzucana o ścianę, która natychmiast spada i nie daje o sobie 

zapomnieć. To, czego dopuścili się żołnierze, było już ciosem poniżej pasa. 

W aktówce miał Lugera, więc go wyciągnął i wycelował we wroga. Znajdowali się oni 

za daleko, żeby pocisk do nich doleciał, ale im bliżej byli, tym mocniej zaciskał palec 

wskazujący. Celował w głowę i wyobrażał sobie, jak pocisk skierowany w Niemca przebija się 

przez jego czaszkę, kiedy on niczego nieświadomy patrzy w innym kierunku. W ten sposób 

uciszyłby pyszałka przechwalającego się swoją wielkością, która zniknęła wraz z podpisaniem 

traktatu w Compiegne. 

Przeszukiwali mieszkanie za mieszkaniem, nie oszczędzili nawet tych domów, które nie 

miały wywieszonej flagi Polski albo innego kraju. Zatem przeszukanie miało tylko jedno na celu 

– wywołać strach wśród Polaków. 

Polegliście, jedyne, co czuję, to większą odwagę, żeby odpłacić wam za wszystkich 

Polaków, których znieważaliście – pomyślał Krzysiek. 

Znaleźli się w jego zasięgu, a jeśli jeszcze mocniej naciśnie spust, wówczas wypuści 

nabój niosący śmierć. Jednakże donośny huk, który naraz się uciszył, dochodził z innego 

miejsca. Odwrócił się tam, lecz nie widział, kto strzelał. Spojrzał na Niemców, którzy rozproszyli 



się i pochowali przed pociskami. Jeden z Niemców strzelił w stronę źródła dźwięku. Na ulicę 

wybiegli kolejni niemieccy żołnierze, którzy strzelali… do Niemców. 

Co tutaj się dzieje? – zastanawiał się Wartecki. Spod Prezydium Policji wyszli następni 

Niemcy, którzy strzelali do swoich. Nikt nie wiedział, o co chodzi, a tym bardziej nie było 

wiadomo, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. 

Wartecki skierował pistolet w jednego z Niemców i wystrzelił pocisk śmierci. 

Minimalnie chybił, trafiając w kolumnę. Żołnierz ewidentnie nie spodziewał się wystrzału i 

wymierzył mausera w jego stronę. Najwidoczniej rozpoznał w Krzyśku kogoś przyjaznego, bo 

gdy mu się przyjrzał, natychmiast opuścił broń i pukał się w czoło. 

– W swoich strzelasz kretynie?! – wrzasnął na niego. Krzysiek od razu go rozpoznał i 

przeprosił za próbę zabójstwa. Był to żołnierz, który stacjonował w forcie Rauchmana, jako 

jeden z żołnierzy Służby Straży i Bezpieczeństwa. Gdy rozwiązał sprawę z Krzyśkiem, odwrócił 

się i zaczął nacierać na żołnierzy niemieckich. Gdy przebiegał na drugą stronę ulicy, trafił go 

jeden ze szkierbów i padł na ziemię, jakby naraz jego głowę odcięto od nóg. Wił się z bólu, ale 

nie przeszkodziło mu to, by chwycić mausera i wymierzyć kilka strzałów. Dopiero po dłuższej 

chwili przybiegło do niego dwóch Polaków i wyciągnęli go spod linii ognia. 

Syn Joanny Warteckiej zdawał się sprawę, że to kwestia czasu, kiedy Niemcy 

zreorganizują swoje siły i podejdą pod hotel Bazar. Nie spoczną, póki nie doprowadzą 

wielkiego polskiego patrioty do dworca kolejowego. Ignacy Paderewski jest w wielkim 

niebezpieczeństwie i trzeba go przed nim uchronić. 

Ruszył sprintem do hotelu. Zastanawiał się, skąd mogą wyjść Niemcy, żeby zaatakować 

Bazar. Oczywiście główne oddziały uderzą z Cytadeli, lecz nim dojdą do starego miasta, 

spotkają się z oddziałami Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz Straży Ludowej z fortów 

Radziwiła i Raucha. Zatrzymają oddziały niemieckie na dłuższą chwilę i będą musieli zwołać 

posiłki, żeby przełamać podwójną linię polskiej defensywy. 

Wtem przypomniał sobie, że jeszcze mogą wyruszyć na hotel spod koszar Ósmego 

Pułku Ciężkiej Artylerii. Jeśli rzeczywiście stamtąd napadliby na hotel, wtedy nawet wszystkie 

oddziały połączonych trzech polskich organizacji im się nie przeciwstawią. Póki jeszcze jest 

możliwość, trzeba wyprowadzić mistrza Paderewskiego z Poznania. 

Przed wejściem do hotelu stał żołnierz Straży Ludowej, który rozpoznając Warteckiego, 

wpuścił go do środka. Już u wejścia panował rozgardiasz i nikt nie wiedział, co się dzieje, tylko 

na zewnątrz strażnik wydawał się spokojny, co dało mylne wrażenie, że w środku wszystko jest 



w porządku. Odgłosy ostrzałów miały swój wpływ na gości i pracowników hotelu. Jeden przez 

drugiego pytali o sytuację. Każdy z nich miał szczątkowe informacje, lecz były one tak małe, że 

nie dało się ich połączyć w logiczną całość, a gdy człowiek opiera swój osąd na niepewnych 

informacjach, wtedy łatwo o panikę. 

Zaczepił jednego z żołnierzy Straży Ludowej. 

– Widziałeś, czy Paderewski wychodził z hotelu? 

– Wciąż tam jest i zachowuje wyjątkowy spokój, słysząc te strzały. 

W przeciwieństwie do żołnierza Straży Ludowej Wartecki nie był zdziwiony postawą 

pianisty. Z cięższymi przeciwnościami musiał walczyć, więc kilka wystrzałów nie mogło 

pogrzebać drzemiącej w nim odwagi. 

– Gdzie go znajdę? 

– Na pierwszym piętrze. Chcesz mu coś zrobić? 

– Tak, ratować – odrzekł, po czym pobiegł na pierwsze piętro. 

Tym razem nie silił się na wyszukane maniery. Wpadł do pokoju bez pukania, czym od 

razu wywołał zdziwione spojrzenie państwa Paderewskich. Ich postawa świadczyła, że słyszeli 

strzały i gdzieś w głębi duszy obawiali się, że jeden z wystrzałów będzie skierowany w ich 

stronę. Jednakże zachowali postawę godną polityka lub wyrafinowanego kanciarza, który 

kontroluje sytuację, mimo iż wszystko się wali. 

– Panie Krzysztofie, czy coś się stało? – spytał Ignacy, emanując spokojem. 

– To miejsce nie jest dla pana bezpieczne. Trzeba pana stąd wyprowadzić. 

– Myślisz, że zostawię to, do czego dopuściłem?! – Zdenerwował się na chłopaka, choć 

zdawał sobie sprawę, że powinien być ostatnim adresatem jego zdenerwowania. 

– To nie pan dopuścił do powstania. 

– Czyżby? A więc moje oczy się myliły i nie widziałem wiwatujących tłumów na mój 

widok, a ich serca nie zostały napełnione odwagą i siłą do walki z okupantem? 

Pod tym względem Wartecki tego nie rozważał. Faktycznie mistrz Paderewski był 

entuzjastycznie witany przez mieszkańców Poznania, lecz oni jeszcze bardziej chcieli mu 

podziękować za jego zasługi wniesione w odbudowę Polski. Był ideą, którą oni wyznawali i 

traktowali go jako swojego wybawiciela, ale nie jako dowódcę powstania. 

– Wszyscyśmy są wdzięczni za to, co mistrz zrobił dla nas, ale to nie na pańskie sumienie 

spada wina za kolejne przeszukania w polskich mieszkaniach. 



– Nie kłóćmy się o to, chłopcze. – Miał ważniejsze sprawy na głowie, niż sprzeczka ze 

studentem. Przede wszystkim chciał ugasić ten pożar, który się rozpętał. 

– To prawda, lecz jest pan w niebezpieczeństwie. 

– Nie sądzę, bym gdzie indziej czuł się bezpieczniej. Tutaj mam status dyplomaty, który 

jest w trakcie misji, nie mogą mi nic zrobić. Poza tym, jestem ochraniany przez Straż Ludową 

więc… 

– Padnij! 

Wartecki z krzykiem rzucił się na mistrza Paderewskiego, a chwilę później nabój przebił 

się przez szybę i zatrzymał w ścianie. Ignacy spojrzał na szybę i na wyżłobiony utwór w ścianie, 

następnie na chłopaka, który usunął go z toru lotu pocisku. Jego spojrzenie było pełne 

wdzięczności, lecz zrozumiał jedno. Dla Niemców nie ma żadnego znaczenia, czy Polak jest 

politykiem w trakcie misji, czy zwykłym mieszkańcem. Polak jest Polakiem i z taką samą 

pogardą traktują wszystkich. 

Wybawiciel wyjrzał przez okno. Przed hotelem Bazar zebrało się kilku Niemców, którzy 

byli gotowi na oddanie kolejnych strzałów. Spod hotelu wybiegły oddziały  Służby Straży i 

Bezpieczeństwa oraz Straży Ludowej i rozpoczęła się regularna wymiana ognia. Wartecki 

wyjrzał z okna na ulicę i gdy dostrzegł Niemca przeładowującego mausera, wyciągnął pistolet 

i strzelił do niego. Trafił go w bark, a siła uderzenia wyrwała mu z rąk karabin. 

Niemcy zaczęli się wycofywać, a Polacy zyskiwali nad nimi przewagę. Gdy walki spod 

Bazaru przeniosły się w inne części Poznania, zrozumiał, że Paderewski będzie tutaj 

najbezpieczniejszy. 

– Jednak niech pan tutaj zostanie. 

– Musze pomówić z gubernatorem Poznania – oznajmił, lecz wciąż był wdzięczny 

chłopakowi za uratowanie mu życia. – Dziękuję ci, chłopcze. 

– Niemcy zaatakowały o jedną osobę za dużo. Czas, żeby za to zapłacili. 

– Co zamierzasz zrobić? 

– Próbowałem uciec przed wojną, ale ona i tak mnie odnalazła. Czas wyjść jej 

naprzeciw. 


