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Od kilku dni funkcję dowódcy Polskiej Organizacji Wojskowej pełnił Mieczysław 

Andrzejewski, który walczył na froncie zachodnim po stronie Ententy. Na życzenie 

Wierzejewskiego zastąpił go w sprawowaniu kontroli nad organizacją. Joanna, Wiktoria oraz 

Lange przyjęli rezygnację założyciela ze stoickim spokojem, jedynie dla Palucha był to cios. Do 

jego kaprysów zdążył się już przyzwyczaić praktycznie każdy z działaczy. Wojciech Korfanty 

starał się uczestniczyć w zebraniach Polskiej Organizacji Wojskowej, jeśli tylko miał taką 

możliwość. Ostatnio brakowało mu czasu ze względu na prace podczas obrad sejmu 

dzielnicowego i to właśnie jedna z uchwał sejmu mocno nie spodobała się Paluchowi. 

– Panie pośle! – Porucznik nie krył się już z ironią skierowaną w jego stronę – Może 

wyjaśni nam pan, w jaki sposób Naczelna Rada Ludowa chce wywalczyć wolność dla 

wielkopolan bez walki zbrojnej? 

– Niemcy przegrały wojnę i muszą pójść na liczne ustępstwa. Sejm dzielnicowy pokazał 

krajom Ententy, do jakiego państwa chce przynależeć Wielkopolska. Kwestia czasu, kiedy 

państwa Ententy zatwierdzą uchwałę o przynależności Wielkopolski do Polski. 

– Sam pan chyba w to nie wierzy, panie pośle. Od podpisania traktatu pokojowego w 

Compiegne minął już miesiąc i jakoś nie widzę, żeby zostały w tym celu poczynione 

jakiekolwiek kroki. 

– Uważa pan, że nic nie robimy, tylko zbijamy bąki? 

– Ja nie uważam. Jestem o tym przekonany, tam samo jak byłem przekonany o 

utworzeniu Grenzschutzu w Poznaniu. 

Minęły dwa tygodnie od rozmowy Korfantego z przedstawicielem władzy niemieckiej, 

a mimo to Paluch wciąż mu to wypominał. Ilekroć była taka możliwość, to podważał jego 

wpływy i pozycję w Polskiej Organizacji Wojskowej. Pozostali członkowie nie dawali się złapać 

na zagrywki dezertera armii niemieckiej. 

– Tak czy inaczej, mamy do czynienia z Grenzchutzem w Poznaniu i utworzeniem Wach-

und Sicherheitsdienst – dostrzegła Joanna. – Jeśli przybędą tutaj te oddziały, to ludność miasta 

może zapomnieć o spokoju. 

– Straż Ludowa jest tylko polską organizacją – nadmienił Lange. – Na Genzchutz nic nie 

poradzimy, ale członków Wach-und Sicherheitsdienst możemy przystosować pod siebie. 



– Co ma pan na myśli? – dociekał Paluch. 

– Jakoś trzeba przystosować Wach-und Sicherheitsdienst do warunków poznańskich. 

– I niby co, podejdzie pan do Niemca, oprowadzi go po Poznaniu i powie, co powinien, 

a czego nie powinien robić? 

– Niezupełnie musi to być Niemiec. – Spokojny głos Warteckiej skierował na nią 

zainteresowanie porucznika oraz pozostałych członków. Patrzyli, jakby co najmniej postradała 

rozumy. Co ona myśli o naprowadzeniu Polaków przeciwko sobie? Nie rozumieli jej intencji. – 

W Wach-und Sicherheitsdienst nie muszą być Niemcy. 

– Prosimy o wyjaśnienie – zachęcił Andrzejewski. 

– Z tego, co wiem, Niemcy w ogóle nie wiedzą o naszych polskich nazwiskach, mimo że 

zostały one zarejestrowane w urzędach niemieckich. My z Wiktorią w ogóle nie powinnyśmy 

być zapraszane na niemieckie bankiety, a mimo to nadal jesteśmy. 

– No zgadza się, ale co to ma wspólnego z utworzeniem Wach-und Sicherheitsdienst? 

– Chociażby to, że wciąż traktują nas jako Niemki. Skoro nas traktują jako Niemki, to 

tym bardziej będą traktowali tak tysiące Polaków, którzy w trakcie Wielkiej Wojny walczyli po 

stronie niemieckiej. 

Nikt nie czytał w myślach Joannie, choć każdy z nich próbował zrozumieć, do czego 

zmierza pani Wartecka. Kontynuowała. 

– Mówiłaś Wiktoria, że gubernator prowincji poznańskiej wciąż zbiera listę osób, które 

powinny zostać powołane do nowo formowanych oddziałów. 

– No tak, ale pani Joanno, proszę przejść do rzeczy, bo niczego nie rozumiem. – 

Podobnego zdania byli pozostali dowódcy Polskiej Organizacji Wojskowej. 

– Wprowadźmy listę osób, gdzie będą sami Polacy, ale pod niemieckimi nazwiskami. 

Pomysł Joanny wydawał się tak szalony, że wszyscy uczestnicy obrad aż prychnęli 

śmiechem. Najgłośniej zrobił to Paluch. 

– Z całym szacunkiem, pani Joanno, ale widać, że nie zna się pani na Niemcach i ich 

metodzie kontroli. Owszem, wielu z nich wciąż kojarzy nas z niemieckimi nazwiskami, ale ich 

urody nikt z nas nie posiada. Szybko nas wykryją i całą naszą mistyfikację trafi szlag. 

– Przepraszam, panie poruczniku, przed chwilą chciał pan walczyć, a teraz pan ucieka? 

– Nie uciekam przed walką ze szkierbami! – Oskarżenie o tchórzostwo obudziło w nim 

bestię. – Jestem wściekły za każdy dzień, w którym te skurczybyki przebywają w Polsce i 

traktują nas gorzej niż niewolników! – Specjalnie użyła tych słów, żeby wzburzyć porucznika, 



bo wiedziała, że ze względu na szacunek, jakim ją darzy, opanuje się. – Chcę walczyć w każdej 

chwili, lecz walka to nie skierowanie pistoletu do swojej głowy i naciśnięcie spustu. Trzeba dać 

sobie szansę na to, aby zawalczyć z tak wymagającym przeciwnikiem. 

– Właśnie taką szansę sobie damy. Niemcy utrzymają naszych żołnierzy. 

Porucznik, Wiktoria oraz pozostali uczestnicy obrad zastanawiali się nad słowami 

Joanny. Próbowali znaleźć przeszkody w jej planie podrzucenia Niemcom listy żołnierzy. 

Pierwszą z nich znalazła Wiktoria. 

– Listy tej pilnuje nasz niemiecki znajomy, Lars Bairich. Wybiera dokładnie tych ludzi, 

którzy następnie przejdą jego wnikliwą obserwację. 

– Jak wielki oddział Wach-und Sicherheitsdienst zamierza być sprowadzony do 

Poznania i Wielkopolski? – spytał Wierzejewski. 

– Ma się składać z sześciu tysięcy ochotników. Przynajmniej o takiej liczbie mówią 

oficjalnie – zaznaczył Paluch, który od momentu zamachu na ratusz jest na bieżąco z 

informacjami dotyczącymi planów wojskowych na terenie Poznania i Wielkopolski. 

Wincentemu najwidoczniej zrodził się w głowie jakiś pomysł, lecz Paluch go obalił. 

– A skąd oni wezmą aż tylu Niemców? – zastanawiała się Wartecka. – Nie mają nawet 

żołnierzy, żeby pilnować swoich garnizonów w Niemczech, a będą tutaj sprowadzać 

kilkutysięczne oddziały? Są zmuszeni zwerbować do oddziałów szkierbów, którzy są w 

Wielkopolsce, a wtedy łatwo o pomyłkę. 

Pomyłki chodzą po ludziach, nie po lesie. Początkowo szalona koncepcja Joanny 

zaczynała nabierać kształtów także wśród wątpiących. 

– Ale jak my to zrobimy? – spytał Andrzejewski i na to Wartecka nie miała pomysłu. 

– Uśmiercimy naszych – wyskoczył Paluch, na co wszyscy spojrzeli na porucznika, jakby 

ten oznajmił im o ponownym przyjściu Chrystusa na ziemię. – W papierach rzecz jasna. – 

Nawet takie sprecyzowanie niewiele im wyjaśniało. – Sama pani powiedziała, że Niemcy 

zapisują nas pod niemieckimi nazwiskami, a nie znają polskich. 

– No tak, ale… 

– Wiem, że jeśli uśmiercimy naszych Polaków, to ktoś ich musi zastąpić, aby liczba się 

zgadzała. 

– Tylko jak my uśmiercimy naszych i wpiszemy ich pod niemieckimi nazwiskami? 

Wejście do ratusza od momentu naszej brawurowej akcji nie będzie problemem, ale jak my tę 



listę podrzucimy Bairichowi? Zwłaszcza że on osobiście pilnuje, aby wybrać odpowiednich ludzi 

do oddziałów. 

W tym momencie nikt nie miał odpowiedzi na to pytanie. Joanna kojarzyła sierżanta 

Bairicha jako jednego z najbardziej ambitnych i oddanych niemieckich żołnierzy, dlatego też 

do wszelkich obowiązków przykłada się, jakby miały one zaważyć na przyszłym być albo nie 

być kraju niemieckiego. 

– Dobrze, w tym momencie najważniejsze jest, żebyśmy stworzyli tę listę – postanowił 

Andrzejewski. – Dziwnie będzie, jeśli szkierby zauważą, że Niemcy, którzy są według nas 

martwi, cudownie zmartwychwstali. 

– Tutaj trzeba będzie się trzeba dogadać z grabarzami. – Jak już porucznik wpadł na 

jakiś pomysł, to było to równoznaczne ze skupieniem na sobie uwagi wszystkich członków 

Polskiej Organizacji Wojskowej. Były to pomysły tak innowacyjne, iż nikt nie zakładał, że można 

tak daleko wybiec z wyobraźnią. – Pochowamy Polaków wracających z frontu pod polskimi 

nazwiskami, a szkierbom damy tych samych ludzi pod niemieckimi. Upieczemy dwie pieczenie 

na jednym ogniu, bo jeszcze uśpimy ich czujność. 

– To ma sens – dostrzegła Wartecka. – Będziemy mieli ludzi, którzy umarli i będziemy 

mieli ludzi, którzy ich zastąpią. To brzmi racjonalnie. 

– To jedną kwestię mamy rozwiązaną. Panie poruczniku, odpowiada pan za 

uzgodnienie tej wersji z polskimi grabarzami i ustalenie tego faktu z rodzinami poległych. 

Chyba nie muszę zaznaczać, jak ważne jest, żebyśmy zapamiętali, pod jakimi nazwiskami i kogo 

pochowaliśmy. 

– Przyjąłem – odparł Paluch jak zwykle w bojowym nastawieniu. 

– Teraz trzeba wybrać konkretne osoby – zauważyła Joanna. – I najlepiej, żeby były 

pochowane na kilku cmentarzach. Im bardziej będą rozproszone, tym większa szansa na 

pomyłkę. 

– W radzie wojskowej mam dostęp do informacji, którzy żołnierze wracają z frontu i do 

których rodzin. Zarządzę szeroką akcję w swoim oddziale, żebyśmy wtajemniczyli odpowiednie 

rodziny. Potrzebuję na to kilku dni. 

– Chyba tygodni – zażartowała Wiktoria. 

– Nie. Dosłownie kilka dni mi wystarczy. 

– Dobrze – odrzekł Andrzejewski. – W takim razie niech pan rozpocznie działanie i za 

kilka dni oczekujemy pierwszych efektów. 



Paluch zasalutował i wyszedł z siedziby. Nastała chwilowa cisza z powodu drugiej części 

brawurowego planu. Nikt nie chciał go rozpocząć, choć każdy wiedział, że to jest kwestia, którą 

jako pierwszą należało rozstrzygnąć. Jak dostarczyć zmodyfikowaną listę Bairichowi? 

– Nie wątpię, że Paluchowi się powiedzie – rzekł Wierzejewski. – Tylko jak my ją 

dostarczymy Niemcom? 

– Praktycznie się z nią nie rozstaje – zauważyła Wiktoria. Podobnie jak Joanna dość 

często przebywała w niemieckim towarzystwie i z wieloma przedstawicielami władzy, zarówno 

wojskowej, jak i cywilnej, obie miały dobre kontakty. Nie spoufalały się z nimi, ale też 

wiedziały, na ile mogą sobie pozwolić, aby przez przypadek żaden z nich nie połapał się w ich 

akcji. 

– A więc jakoś musi się z nią rozstać. 

– Łatwo powiedzieć. 

– Któraś z nas będzie musiała zagadać pana sierżanta i jakoś podrzucić mu tę listę. 

Choć było to oczywiste rozwiązanie, wielu z nich nie chciało się na nie zgodzić. Pojawiły 

się podejrzenia, że szkierby podważają niemiecką przykrywkę misternie stworzoną przez 

działaczki. Nikt ich nie złapał na gorącym uczynku, lecz od pewnego momentu zaczęły 

dostrzegać „przypadkowych” Niemców, którzy śledzili je, kiedy wychodziły na ulicę. 

– Pójdę tam. 

– Ani mi się śni, Wiktoria! – stanowczo zaprzeczyła Joanna. – Mój syn nie wybaczy mi, 

jeśli pozwolę ci na to szaleństwo. A nigdy się do mnie nie odezwie, gdy coś ci się stanie. Sama 

tam pójdę i z przyjemnością porozmawiam z panem Bairichem. 

Słowa te miały dwuznaczny wydźwięk, lecz nikt z Polskiej Organizacji Wojskowej nie 

podejrzewał Joanny o zdradę. Chociaż zastanawiali się, jakie tematy będzie podejmować z 

niemieckim mundurowym. 

– Więc wszystko mamy – podsumował Wierzejewski. – Potrzeba tylko twojej 

akceptacji, Andrzejewski. 

– Mogę was zapewnić, że jeśli cała ta akcja nam się powiedzie, to zwątpię w niemiecką 

inteligencję. 

 

8 grudnia 1918 roku, Cytadela, Poznań 

 



Rzeczywiście, kilka dni to było za dużo dla Palucha. Już dwa dni później przekazał 

Polskiej Organizacji Wojskowej informację o liczbie Polaków, którzy zginęli na froncie 

zachodnim i mają być przetransportowani w trumnach do Poznania. Porucznik rozkazał 

żołnierzom natychmiastowe udanie się do poszczególnych rodzin i wyjawienie im planu 

działania. Nie spodziewał się, że będą przeciwko podpisaniu nagrobków członków ich rodziny 

innym nazwiskiem. Zwłaszcza gdy dowiedzą się, jakiej akcji dotyczy to działania. Jednakże, jeśli 

wyrażą sprzeciw, to mieli ich zapewnić, że gdy wszystko minie, to nazwiska na nagrobkach 

zostaną zmienione. 

Akcja okazała się sukcesem i żadna z rodzin nie protestowała. Wręczono im od razu 

nazwiska żołnierzy, które przyjmą członkowie ich rodziny. 

Teraz należało wprowadzić polskich żołnierzy, pod płaszczem niemieckim, na listy 

Bairicha. Paluch postarał się, żeby każdy z Polaków znajdował się w Poznaniu. Kazał im wykuć 

na blachę swoje nowe tożsamości i bezzwłocznie wypełnić rozkaz, gdy niemiecki żołnierz 

przyjdzie do nich do domu. Jednak nim do tego dojdzie, trzeba dodać je do listy Bairicha. 

Joanna była gotowa do rozmowy z panem sierżantem, a w Cytadeli miał czekać na nią 

Paluch. Zgodnie z informacjami od Wiktorii mundurowy trzymał całą listę w jednym zeszycie. 

Żeby się nie pogubić w tym przekręcie, należało całość przepisać w tym samym stylu, w jakim 

pisał sierżant. Do tego potrzebny był zeszyt pana Bairicha, aby skopiować jego charakter pisma 

i przepisać dokładnie całą listę do stworzonego przez Polską Organizację Wojskową zeszytu. 

Wchodziła do Cytadeli Poznańskiej. Przy bramie przeszła szczegółową kontrolę, po 

której weszła do wnętrza wojskowego obiektu. Na placu żołnierze ćwiczyli strzelanie, musztrę, 

oporządzanie karabinu i inne czynności typowe dla wojskowych. Ilekroć z mauserów 

wydobywał się huk wystrzału, Joanna kuliła się ze strachu. Przeczucie podpowiadało jej cały 

czas, że któryś z wystrzelonych pocisków trafi w nią. 

Gdy została zaprowadzona do pokoju Alera von Hahn, zauważyła Palucha, który skinął 

w jej kierunku. Nieznacznie mu odpowiedziała. Później już go nie widziała, tylko słyszała jego 

kroki. Szedł po pozostałych żołnierzy, żeby byli gotowi do skopiowania charakteru pisma 

niemieckiego żołnierza. 

Joanna lekko się wzdrygnęła, gdy wchodziła do środka, Choć została zaproszona do 

pokoju gubernatora, oczekiwała tylko na sierżanta, ale gubernator postanowił do nich 

dołączyć. Uwagę jednego mogła odwrócić, ale zmylenie dwóch stanowiło już poważne 



wyzwanie. Odbyła z Alerem von Hahnem niewiele rozmów i w większości kończyły się na kilku 

zdaniach. Teraz musi podtrzymać dyskusję z dwoma niemieckimi żołnierzami. 

Weszła do środka i nim dostrzegła niemieckich mundurowych, rzuciła jej się w oczy 

nieoczekiwana przestronność pokoju, który w niczym nie przypominał typowych wojskowych 

pomieszczeń. Prędzej czuła się jak na dworze habsburskim niż w niemieckim gmachu 

wojskowym. Skojarzenie habsburskie przeszło jej przez myśł, gdy jej oczy zarejestrowały 

zniszczonego wojną Larsa Bairicha oraz dostojnego gubernatora Alera von Hahna, który 

pierwszy przywitał panią Wartecką. 

– Pani Kenig, bardzo ucieszyła nas wiadomość, że chce pani z nami pogadać. 

Joanna za każdym razem obawiała się, ilekroć ktoś wypowiadał jej nazwisko z 

pierwszego małżeństwa, czy nie kryje się w tym ironia, po której nastąpi zdemaskowanie jej 

polskiego pochodzenia. Wiedzieli, że jest Polką i że tego pochodzenia kiedyś się wyrzekła, ale 

nie wiedzieli, że postanowiła naprawić swój błąd. 

– Cieszę się, że panowie znaleźli dla mnie czas w tej trudnej sytuacji politycznej i 

wojskowej. 

Podeszła do stołu, przy którym przyjmował gości gubernator Poznania. Bairich odsunął 

jej krzesło i pozwolił usiąść, co bardzo ją zdziwiło. Wiedziała, że potrafił zachować się 

szarmancko, lecz nie spodziewała się, że dzisiaj dostąpi ją taki zaszczyt z jego strony. 

Wyciągnęła papierosa, którego gubernator pomógł jej odpalić. 

– Trzeba szukać pozytywnych stron tej ciężkiej sytuacji. Gorzej już być nie może. 

Przyjęła słowa pana Bairicha z przekąsem. Sytuacja dla nich będzie gorsza i miała tego 

pewność. Po to tu przyszła, żeby jeszcze bardziej pogorszyć ich położenie. 

– Właśnie w tej sprawie przyszłam do panów. – Bairich wydawał się zaintrygowany jej 

słowami, lecz zakładała, że to tylko gra pozorów. Doceniała go za sposób, w jaki potrafił 

lawirować pomiędzy myślami innych, tylko za pomocą mimiki. Nie chciała wciągać się w jego 

grę, więc zwróciła się do pana Bairicha. – Ostatnio na bankiecie powiedział pan, że znajduje 

się tam Polak w niemieckim mundurze. Czy dużo takich jest? 

– O nim wiem na pewno – odrzekł. – Wielu Polaków zdezerterowało w ostatnim roku 

trwania wojny, ale niewielu było na wyższych stanowiskach. Zrobiliśmy błąd, że później 

sprowadzaliśmy ich do Wielkopolski. Dzięki temu pomogliśmy im stworzyć armię, która nam 

teraz zagraża. 



Stworzyć armię, która nam teraz zagraża? Czy on wie o Polskiej Organizacji Wojskowej? 

– obawiała się w myślach. Starała się tego nie okazywać, ale ta wiadomość zmieniła jej pogląd 

na ich tajne akcje. Ponownie obawiała się, że weszła do paszczy lwa, która właśnie się zamykała 

i to nieodwołalnie. 

– Armia, która nam teraz zagraża? 

– Zgadza się – wtrącił się gubernator, który nie dostrzegł problemu. – Kilku 

poruczników i kapitanów dostało przydział w Wielkopolsce, na takich ludziach można już 

tworzyć armię. 

– Sądzi pan, że takich jak on jest więcej? 

Głównym celem pytania Joanny było sprowokowanie Bairicha do wyciągnięcia zeszytu. 

Jeśli Wiktoria miała rację i Bairich się z nim nie rozstaje, to w końcu musi go pokazać, gdy 

będzie bardziej drążyła temat. Jeszcze jest za wcześnie, aby odkryć swoje karty. 

– Jestem wręcz o tym przekonany, że jest ich więcej. Pytanie tylko, kiedy się ukażą. Do 

Poznania i okolic przybywa sporo polskich świń od momentu, gdy Moraczewski wydał 

komunikat o przyłączeniu Wielkopolski do nowo utworzonego państwa polskiego. 

Ilekroć słyszała o polskich świniach, tylekroć się w niej gotowało i chciała wymierzyć 

karę tym, którzy to określenie stosują. 

– Kilku z nich ostatnio się wprowadziło do mojej kamienicy. Jak im nie wstyd, żeby 

zabierać to, co kiedyś należało do państwa niemieckiego i od zawsze należy do Niemiec? 

Złodzieje po prostu. 

– Widzę, że pani tak samo jak my reaguje na tę falę imigracji do Wielkopolski. – 

podsumował gubernator, ale Joanna dostrzegła coś innego. Nie przekonała go swoim 

wyznaniem. 

– Słyszałam, że Grenzchutz zostanie sprowadzony do Poznania, czy to prawda? 

– Wolimy Wach-und Sicherheitsdienst – odpowiedział Bairich. – I nie ma się czego bać, 

osobiście odpowiadam za ich listę. 

Wyciągnij ten cholerny zeszyt – chciała go o to wprost poprosić. 

– Czym ona się różni od Heimtschutzu? 

– Heimatschutz składał się z ochotników, Grenzchutz to już będą byli żołnierze i nasza 

policja, a takim oddziałom wiele nie ujdzie. Wielu z nich osobiście wybieram na to stanowisko. 

W końcu, jak na życzenie Joanny, Lars wyciągnął brązowy zeszyt w twardej oprawie i 

położył go na stole. Choć chciała, by to zrobił, to podejrzewała, że nie było to bez powodu. 



Mimo iż trzymała się blisko z niemieckimi żołnierzami, to wciąż była cywilem, a takich 

informacji nie przekazuje się cywilom. Położył go na stole, jakby czekał na reakcję pani 

Warteckiej. Matka Krzyśka starała się nie zwracać uwagi na notatnik, ale był on dla niej niczym 

święty Graal wywołujący chęć posiadania. 

– Cieszę się, że bezpieczeństwo poznaniaków jest dla pana tak bardzo istotne. – 

Skończyła palić papierosa. W głowie wciąż obmyślała sposób na chwilowe przywłaszczenie 

zeszytu. Musiała ich czymś zająć i szybko przyszedł jej pomysł. 

– Czy mogę zapalić jeszcze jednego papierosa? – To było bardziej stwierdzenie aniżeli 

pytanie. Wyciągnęła następnego papierosa i przyłożyła go do ust. Lars natychmiast uznał to za 

prośbę o zapalenie jej rurki pełnej śmiercionośnej nikotyny. 

Pochylił się do niej, to była jej szansa. Nawet gubernator nie spoglądał na nią, tylko 

właśnie na odpalanego papierosa. Lars nie zwracał uwagi na jej ręce, które niczym woda 

rozlewały się po stole i w pobliżu zeszytu. Odpalała papierosa do momentu, aż nie schowała 

zeszytu do torebki, a gdy to zrobiła, odchyliła się na siedzenie i chwyciła się za głowę. 

– Dobrze się pani czuje? – zmartwił się gubernator. 

– Nie bardzo, mam wrażenie, że coraz bardziej kręci mi się w głowie. – Chciała sama 

sprowokować wyjście ze względu na kiepski stan zdrowia, ale skoro gubernator zamierzał jej 

w tym pomóc, to warto z tego skorzystać. 

– Pomóc pani? – swoją pomoc zasugerował Bairich. 

– Tak, poproszę. 

Złapał ja za rękę i razem zmierzali do wyjścia. Aler początkowo był zmartwiony nagłym 

pogorszeniem stanu zdrowia pani Kenig, lecz im bliżej wyjścia się znajdowała, tym bardziej 

wątpił, czy jej wyjście jest spowodowane względami zdrowotnymi. 

Wyjście Warteckiej razem z Bairichem bardzo zaskoczyło Palucha. Nim zdążyła mu się 

pojawić jakakolwiek myśl na ten temat, to schował się za ścianą, obserwując z odległości 

przebieg zdarzeń. Jego wyuczony instynkt wojskowy podpowiadał mu, żeby najpierw działać, 

potem myśleć. Wielokrotnie uratowało go to przed przykrymi konsekwencjami spotkania z 

pociskiem moździerzowym lub granatem. 

Przy wejściu zostało kilku jego żołnierzy. Joanna upadła na kolana, mocno trzymając się 

za głowę. Od razu spostrzegł, że ma otwartą torbę. Tam musiała mieć swój zeszyt. Działacze 

Polskiej Organizacji Wojskowej natychmiast podeszli do Joanny, martwiąc się o jej zdrowie. 



– Idioci, weźcie ten zeszyt. – Dla Palucha było to oczywiste, że Wartecka udaje, aby 

mogła przekazać im skarb Bairicha. 

Jednakże oni nie zrozumieli ukrytego podstępu. Wielu z nich pomagało Joannie w jej 

fikcyjnej chorobie. Dopiero, gdy ona sama skierowała jednego z nich na swoją torebkę, 

zrozumieli jej mistyfikację. Gdy Bairich przejmował się jej zdrowiem, jeden z żołnierzy Palucha 

zwinnie wsadził rękę do jej torebki i wyciągnął z niej skarb. Paluch zacisnął rękę w pięść i głośno 

westchnął. Udało im się. 

– Wracajcie do swoich obowiązków. Skoro nie pomagacie, to chociaż nie 

przeszkadzajcie – rozkazał Bairich, na co oni zawrócili w stronę Palucha. 

Przekazali mu zeszyt. Nie mogąc dłużej czekać, porucznik otworzył go i przeglądał jego 

zawartość. Pan Bairich miał pismo typowo nieżołnierskie. Pisał wręcz kaligraficznie, każda z 

jego liter wyglądała tak samo i nawet w drukarni mieliby problem napisać dwie tak samo 

wyglądające litery. Aczkolwiek, gdy przewracał kartki, jego pismo nie było już tak 

charakterystycznie pięknie. Wyglądało, jakby w trakcie pisania coraz bardziej się męczył i 

później nie zwracał uwagi na staranność. 

Paluch zrozumiał, że pierwsza strona musi być wręcz idealnie piękna. Nie może być 

nawet zaciągnięcia. Tego nie dadzą rady sami zrobić. 

– Muszę się udać do drukarni. 

– Po co? – spytał ktoś z jego oddziału. 

– Musimy mieć szablon do podrabiania. Jego pismo jest strasznie kaligraficzne. 

Przekażcie Warteckiej wiadomość, że misję musimy rozłożyć na dwa etapy. Nie podrobimy go 

w jednej chwili. 

– Ale jak mamy to zrobić? 

– Troszkę wyobraźni. Czy nie miałeś czasem jakiejś sprawy do Bairicha? 

 


