
Wcześniejsze negocjacje ze stroną niemiecką Kittel, Sczaniecki i Szulczewski odbywali 

ze świadomością mentalnej przewagi po stronie niemieckiej. Tym razem przewaga należała do 

powstańców. Jacobson ze Sczanieckim zamierzali ją wykorzystać. 

Zmierzając do dworu Edwarda Wendorffa, mieli zawieszoną białą flagę. Nie poddawali 

się, ale pokazywali brak wrogich zamiarów. Z tyłu głowy tkwiła im świadomość, iż Niemcy 

mogą się nie przejmować, w jakiej sprawie przychodzą do nich i nacisną na spust mausera. 

Wielu Niemców spoglądało na nich wrogo, lecz nie mieli zamiaru ich zastrzelić. Sczaniecki 

próbował doliczyć się żołnierzy stacjonujących we wsi. Przerwał, gdy doliczył do stu, a nawet 

nie przebyli połowy drogi. 

– Za dużo ich tutaj jest. – Kapitan przerwał niezręczną ciszę. – Nie dość, że jest ich dużo, 

to jeszcze są dobrze uzbrojeni. Mam nadzieję, że posiłki z Gniezna do nas przybędą. 

– Szczerze? Nie liczyłbym na to – zniechęcił go Jacobson. – Kittel będzie przestrzegał 

rozporządzenia Naczelnej Rady Ludowej, nawet gdyby podjęli najbardziej idiotyczną decyzję. 

Pod jakimś względem kapitan rozumiał decyzję Kittla, zwłaszcza że sam początkowo 

był niechętny do walki. Jednakże teraz nie rozumiał, jak mógł nie martwić się o żołnierzy, 

którzy poszli walczyć za wolność ich wszystkich? To cud, że nikt nie zginął w trakcie tego 

brawurowego ataku na szkołę, ale jeśli nadal będą pozostawieni sami sobie, w końcu kogoś 

pogrzebią. 

Zbliżali się do dworu. Przed wejściem stanęło kilku żołnierzy z lufami mauserów 

wymierzonymi w ich stronę. Zeszli z koni i podnieśli ręce do góry. 

– Czy oni naprawdę myślą, że wejdziemy w gniazdo szerszeni i zaczniemy je drażnić? 

– Najwidoczniej tak, panie kapitanie. Chociaż odpuściłbym sobie porównanie do 

szerszeni. – Choć doktor nie miał doświadczenia wojskowego, do każdej sytuacji podchodził z 

pozytywnym nastawieniem. Nie tracił go nawet, gdy śmierć zaglądała mu w oczy. – Uważaj, 

bo mam bombę pod płaszczem. 

Żart doktora przestraszył żołnierzy, a jeden z nich powalił go na ziemię i zaczął wnikliwie 

przeszukiwać. Widząc, że dowcip wyszedł, zaczął się głośno śmiać. Sczaniecki kręcił głową z 

dezaprobatą. Gdy żołnierz sprawdził obecność fikcyjnej bomby, pośpieszył ich, by nie tracić już 

na nich więcej czasu. 

– Chyba nie rozumieją pańskiego poczucia humoru. – Żeby jeszcze kapitan go rozumiał. 

– Mówiłem, że jedziemy ich nastraszyć. – Jedlin Jacobson był dumny ze swojego 

dowcipu, w przeciwieństwie do swego kompana. 



Weszli do dworu. Dwóch żołnierzy zaprowadziło ich do swoich dowódców. Jacobson 

czuł się jak Minotaur w labiryncie, natomiast Sczaniecki czuł się jak u siebie. Wrogowie 

zaprowadzili ich do pokoju dowodzenia, gdzie znajdowało się trzech niemieckich dowódców. 

W przeciwieństwie do pierwszego spotkania Sczanieckiego z dowódcami, tym razem 

oficerowie byli w posępnym nastroju, co podniosło kąciki ust kapitana. 

– Popatrzcie – jeden z nich zwrócił uwagę pozostałych na gości – przybyły polskie 

wieprze, które nie umieją dotrzymać warunków umowy. 

– Nie przypominam sobie, abyśmy obiecywali nie atakować do dwunastej jutrzejszego 

dnia. 

Urażona duma niemiecka podniosła się z krzesła i z wrogim nastawieniem zbliżała do 

Polaków. Ich oczy wyrażały chęć wyrządzenia krzywdy psychicznej, ale nie mieli ku temu 

sposobu, toteż byli czołgami bez amunicji. 

– Czego chcecie?! 

– Nasze stanowisko chyba jest jasne i nie powinno was dziwić – wtrącił Jacobson. – 

Macie opuścić Zdziechową i nie wracać. 

– Nie bądź taki do przodu. To, że raz wam się udało wygrać, nie oznacza już kolejnego 

zwycięstwa. 

Jacobson chciał odpowiedzieć, ale Sczaniecki go powstrzymał. Potrafił działać 

racjonalnie, jeśli widział szansę na uzyskanie czegoś więcej w negocjacjach. Gdy był tu 

poprzednim razem z Kittlem i Szulczewskim, za często dawał się ponieść emocjom. Nie dość, 

że rozbawiał Niemców swoimi nagłymi zrywami emocjonalnymi, to jeszcze nic nie udało im się 

zyskać. Teraz miał wróbla w garści i należało go nauczyć życia w klatce. 

 – Drodzy panowie, widzieliście, jak zwinnie podeszliśmy pod szkołę. Nie 

potrzebowaliśmy wielu ludzi, aby pokazać wam wasze miejsce w szeregu. Tak więc naprawdę 

myślicie, że macie nad nami przewagę? 

Doktor nie reagował, choć nieznaczny grymas przeszedł po jego twarzy. Spodziewał się 

kłamstw Władysława, a tymczasem powiedział on prawdę. 

– Może przekonamy się o tym, gdy ruszymy na szkołę ze wszystkimi naszymi 

oddziałami? 

– Próbujcie szczęścia – drażnił niedźwiedzia, by wpadł we wnyki. – Jednak pragnę 

zauważyć, że wtedy nasze oddziały kawalerii z Bojanic, Świętnik Wielkich oraz Modliszewa 



przybędą nam na ratunek. Znajdziecie się między młotem a kowadłem. Czy więc nadal chcecie 

próbować szczęścia? 

Reakcja oficerów mocno zaniepokoiła polskich dowódców. Wszyscy trzej naraz zaczęli 

się śmiać, a powstańcy patrzyli na nich, jakby postradali rozumy. Uświadomił ich o podbiciu 

wymienionych miejscowości przez polskich kawalerzystów, a oni się śmieją? Czy zatem w 

międzyczasie stracili kontrolę nad tymi miejscowościami? 

– Naprawdę myśleliście, że damy się nabrać? – Jeden z nich usiadł na fotelu i rozłożył 

ręce, niczym pan litujący się nad swoim chłopem. – Mogę w tej chwili zadzwonić do moich 

ludzi stacjonujących w tych miastach i zaraz się przekonacie o rzekomej obecności swoich 

oddziałów. 

Pewność, z jaką oficer wypowiadał te słowa, wywołała lekkie obawy w polskich 

dowódcach. Ich myśli napełniły się czarnym scenariuszem, który zakładał utratę panowania 

nad tamtymi wsiami. Jeśli rzeczywiście tak się stało, zostaliby otoczeni w szkole bez możliwości 

powrotu. 

Niemiec opuścił śmiejących się współtowarzyszy i udał się do telefonu. Wybrał 

odpowiedni numer i z radosną miną czekał na potwierdzenie swoich przypuszczeń o obecności 

niemieckiej armii we wsiach wymienionych przez Sczanieckiego. Im dłużej trwała rozmowa, 

tym bardziej słabnął uśmiech niemieckiego oficera. Dopytał się o szczegółowy raport z 

miejscowości i gdy jego podwładny streszczał sytuację, oficer coraz bardziej się irytował, aż w 

końcu ze złością odłożył słuchawkę. Wpłynęło to na pozostałych dowódców, którzy 

momentalnie przestali się śmiać. 

– Może to wam się udało wygrać tę bitwę, ale do końca wojny jeszcze dużo czasu. 

– Prawda, lecz krok po kroku jesteśmy bliżsi wyzbycia się waszej kontroli – oznajmił 

Jacobson z rozbrajającą szczerością. – Zatem nasze warunki są nadal takie same. Macie opuścić 

Zdziechową i rzucić broń. Inaczej my upomnimy się o swoje. 

Żaden z wrogów nie wyśmiewał już warunków postawionych przez Polaków. Był to cios 

w ich zawyżone ego, lecz nie mogli na niego odpowiedzieć. Przez moment strona polska i 

niemiecka mierzyły się wzrokiem. Niemcy każdym najmniejszym gestem pokazywali rosnącą 

w nich złość, na co Polacy okazywali rozbawienie, które narastało wraz z potęgowaniem się 

ich zdenerwowania. 

Po dłuższej chwili wpatrywania się w Polaków zdali sobie sprawę, że groźnymi minami 

nie zmniejszą żądań polskiej strony. 



– Musimy omówić te warunki. Przyjdzie do was człowiek, kiedy ustalimy, co zrobić. 

– Ooo! – Jacobson kiwał przecząco palcem. – Nie ma tak. Tu i teraz chcemy uzyskać 

odpowiedź. Możemy poczekać najwyżej pół godziny. 

Współtowarzysz docenił determinację doktora. Sam chciał postawić im taki warunek, 

bo nigdy nie podejmie się dobrej decyzji pod wpływem wzburzenia emocjonalnego. 

– W takim razie poczekajcie na zewnątrz. Zawołamy was, kiedy się naradzimy. 

Polacy pokiwali głowami i zostawili ich samych. Pół godziny ciągnęło się niczym 

nieznośnie nudne przedstawienie w teatrze. Ucieszyli się, gdy już minęło i zawołał ich 

niemiecki żołnierz. Wrócili do miejsca negocjacji i tam czekali na nich dowódcy, stojąc na 

baczność, jakby witali samego cesarza Wilhelma Hohenzollerna. 

– Przedyskutowaliśmy pańskie warunki. – Niechętnie spojrzeli po sobie, bo nikt z nich 

nie chciał ogłosić prawdy, która stanęła im przed oczami. – Zgadzamy się na wasze żądania, 

ale mamy jeden warunek. 

– Odrzucamy go – wypalił Jacobson, a Sczaniecki spojrzał gniewnie na towarzysza. 

– Jaki to warunek? – spytał kapitan. 

– Oddajecie nam połowę zrabowanej broni i wszystkie karabiny maszynowe, które 

przejęliście ze szkoły. Jeśli zwrócicie nam je jutro z rana, do południa nas już nie będzie. 

Jacobson uznał to za kpinę. 

– Zgadzamy się. – Głowa doktora momentalnie obróciła się do kapitana. Patrzył na 

wojskowego, jakby spadł z nieba i nie wiedział, jakie są zasady na wojnie. Mieli przewagę, to 

dlaczego ją tracili? Mogli wytargować coś więcej, a on jeszcze chciał, żeby to Polacy stracili? – 

Zatem do jutrzejszego popołudnia zwrócimy wam wszystkie karabiny ze szkoły. Przyniosą wam 

je nasi żołnierze pod dwór. Jeśli cokolwiek im zrobicie, zrywamy nasze warunki. 

– Podobnie, jeśli wy nie dotrzymacie swojej części umowy. 

Bez dodatkowych słów pożegnania wyszli z dworu. Jacobson rzucił się pięściami na 

Sczanieckiego. 

– O co panu chodzi? – Odepchnął go od siebie, ale to tylko rozzuchwaliło bestię. 

– Po co w ogóle walczymy, skoro im wszystko oddajemy! 

– Co im oddamy? Dwadzieścia mauserów? 

– I do tego wszystkie karabiny maszynowe, które tak ciężko zdobyliśmy. 

Do maxima zdobytego przez Bojanowskiego i kaprala Warteckiego dołożyli jeszcze trzy 

zdobyte w Bojanowicach. 



– A niby dlaczego mamy je oddawać? – Jacobson już nie wiedział, czy to Sczaniecki jest 

aż tak głupi, czy on coś źle zrozumiał. Niemniej doktor na chwilę opanował swoje nerwy. – 

Niemcy nie miały żadnego maxima w szkole. Wszystkie karabiny, które zdobyliśmy, nie 

pochodziły ze szkoły. Zapomniał pan o tym? 

Zapomniał. Oficerowie zaznaczyli, że karabiny miały pochodzić ze szkoły, a nie 

wspominał o ogólnie zdobytej broni. Zatem zwrócą im tylko dwadzieścia mauserów, na 

których i tak im nie zależało. 

– Cwany z pana negocjator – docenił go Jacobson. 

– Jako mleczarz się nauczyłem. – Dosiedli koni i wrócili do szkoły. Zbliżała się dziesiąta 

i po ciężkim dniu chcieli odpocząć, chociaż kilka godzin. 

 

Pół godziny od wyjścia kapitana i doktora ze szkoły Bojanowski z Warteckim dosiedli 

koni i pognali w stronę kawalerii stacjonującej w Bojanicach. Oddział ten liczył trzydziestu 

kawalerzystów, nad którymi komendę trzymał Antoni Skwerens. Władysław wydał im rozkaz 

o zabezpieczeniu szkoły przed ewentualnym atakiem, podczas gdy oni będą negocjowali z 

Niemcami warunki kapitulacji. Nim wyruszyli spod szkoły, Wartecki przekazał dowodzenie 

jednemu ze starszych w swoim oddziale. 

Bojanowski był niechętny opuszczeniu swego stanowiska. To Krzysiek przekonywał go, 

że trzeba zaatakować Niemców, póki przechodzą do defensywy. Pod wpływem jego 

argumentów w końcu mu uległ, choć nadal nie był przekonany co do słuszności łamanego 

rozkazu. Tylko dzisiejszego dnia złamał więcej rozkazów niż podczas kilkuletniej służby w armii 

austro-węgierskiej. 

W drodze do Bojanic Krzysiek jechał przed sierżantem, który doceniał jego oddanie w 

sprawę, lecz dostrzegał w nim też wielką nienawiść skierowaną w stronę narodu niemieckiego. 

Oczywiście, każdy z Polaków ich nienawidził, lecz miał wrażenie, iż kapralowi zwykła nienawiść 

nie wystarczyła. Nie wie, jakie emocje w nim drzemią, ale na podstawie kilkugodzinnej 

obserwacji zauważył, że Warteckiemu nie wystarczy wyzwolić Polaków spod opresji zaborcy. 

On pragnie ich zniszczyć. Wytępić każdego, kto choć trochę popiera flagę, godło oraz inne 

symbole niemieckie. Już w trakcie podboju szkoły był przecież zmuszony go powstrzymać 

przed dalszym okładaniem wrogów. Miał świadomość, jak wielką krzywdę Niemcy mu 

wyrządzili i rozumiał jego nienawiść, lecz wiedział też, że to uczucie całkowicie go zniszczy. 



Będzie miał problem, aby pozbierać się po wojnie, pozostaną w nim liczne rany mentalne i nie 

będzie umiał sobie z nimi poradzić. 

Dojechali w końcu do pierwszych budynków we wsi. Z oddali widoczny był już oddział 

kawalerii Skwerensa. Stali na przeraźliwym mrozie i nie wiedzieli, co mają zrobić. 

– Przynosimy rozkaz od kapitana Sczanieckiego. Mamy zaatakować Mączniki – skłamał 

Wartecki i wywołał tym mocne zamieszanie wśród kawalerzystów, którzy rozpoczęli dyskusję 

na temat prawdziwości jego słów. 

– Przecież kapitan kazał nam tu czekać, póki nie wróci z negocjacji – oznajmił jeden z 

nich. 

– Negocjacje się przeciągają – sierżant pociągnął dalej kłamstwo Warteckiego. – 

Kapitan ma obawę, że Niemcy mogą ten czas wykorzystać do przygotowania ataku na szkołę. 

Dlatego musimy zablokować im drogę ucieczki. 

– Już to zrobiliśmy. Stacja w Łopiennie jest pod naszą kontrolą. 

Była to nowość dla kaprala i sierżanta. Stacja kolejowa w Łopiennie była najbliższą 

drogą ucieczki, skąd Niemcy mogli się wycofać do Bydgoszczy, do której było jeszcze z 

szesnaście kilometrów. Nie daliby rady tak szybko jej podbić, jednocześnie wrócić tutaj i 

opanować wsi w pobliżu Zdziechowej. Dowódcy szukali odpowiedzi u siebie nawzajem, lecz 

żaden z nich nic z tego nie rozumiał. 

– To w takim razie, kto tam jest? – spytał kapral. 

– Z nas nikt. Dostaliśmy informację, że nasi z Kłecka podbili ją na życzenie 

Sczanieckiego, by powstrzymać transport Niemców w te rejony. – Zatem kapitan przewidywał 

jeszcze więcej niż się Krzyśkowi wydawało. – Mówił również, że jak wróci, znajdzie sposób, 

żeby zniszczyć ich działa artyleryjskie. 

– To Niemcy przyprowadzili tu ciężką artylerię? – Jeśli to prawda, to Wartecki już 

zupełnie nie rozumiał Kittla. Jeśli ustawiliby je pod Gnieznem, wtedy zmusiliby powstańców 

do wyjścia z ukrycia. Dzięki nim mogliby zrównać miasto z ziemią. 

– Kilka lekkich dział w Mącznikach. Stacjonuje tam kilkunastu żołnierzy. 

– W takim razie oni nie strzelają, bo są pewni, że wieś jest pod panowaniem 

niemieckim? 

Wniosek Krzyśka również dla sierżanta był aż nadto oczywisty. Choć nie taki był zamiar 

kaprala, to ocenił, że zmusi go do walki z Niemcami. 



– Ma pan rację, panie kapralu. W takim razie musimy podbić Mączniki, zanim 

wiadomość o ataku do nich dojdzie. 

Sierżant jako pierwszy ustawił się przed szeregiem, przejmując dowodzenie nad 

oddziałem. Zdezorientowani kawalerzyści przyjęli nowego, tymczasowego dowódcę i jego 

zastępcę Krzyśka, który ustawił się tuż obok sierżanta. 

– Kompania. – Przywódca wyciągnął szablę i podniósł ją do góry. – Kłusem marsz. 

Pognali w stronę Mączników. Początkowo nie forsowali tempa, bo sierżant chciał się 

zapoznać z sytuacją we wsi, więc przywołał żołnierza, który zjawił się momentalnie. 

– Wiecie żołnierzu, gdzie są te działa? 

– W południowej części wsi. Wszystkie skierowane na Zdziechową. Zakładamy panie 

sierżancie, iż szykowali się do walki na otwartym terenie. 

Wartecki tego nie zakładał. Był przekonany, że szkierby tylko czekały na Polaków, by 

przywitać ich ogniem artyleryjskim, a jednocześnie wspomóc swoje oddziały wycofujące się ze 

wsi. 

– Dziękuję, możecie odejść – odegnał informatora i zwrócił się do kaprala. – Atak musi 

być szybki. Wygląda, że niewiele wiedzą o sytuacji w Zdziechowej, a jeśli wiedzą o szturmie, to 

najwidoczniej zabroniono im strzelać z dział. 

– Myśli pan, że szkierby byłyby takie delikatne? 

– Kapralu, fakty są takie, że nie strzelają, nie obchodzi mnie, jacy oni są z natury. Nie 

zapominajmy, że w Zdziechowej jest jeszcze mnóstwo szkierbów i mają kogo stamtąd 

wycofywać. Więc jeśli zamierza pan stosować taką ironię, to radzę ją pięć razy przemyśleć. 

Krzysiek nie ironizował i zdziwił się, że sierżant tak odebrał jego słowa. Przepraszać nie 

zamierzał, bo nic złego nie powiedział. 

– Co się ze mną stało? – pomyślał Krzysiek, który jeszcze dwa tygodnie temu 

przepraszał rozmówcę przy najmniejszym swoim przewinieniu, żeby nie poczuł się urażony. 

Teraz nawet nie czuł się winny, choć niechcący obraził wyższego stopniem żołnierza. 

Sierżant machnął na to ręką, bo jego myśli zaprzątnięte były ważniejszymi sprawami. 

Oto zbliżali się do wsi, która była przykryta ciemną kołdrą. Nie świeciły się żadne latarnie, a 

domy pojawiały się w ostatniej chwili. Sierżant przystanął przed pierwszym z nich. Skupił wokół 

siebie wszystkich żołnierzy. 

– Mączniki od południowej strony są gęsto zabudowane? 

– To otwarte tereny – odrzekł kawalerzysta. – Nie zauważyliśmy, żeby były jakoś ukryte. 



– Wychodzi na to, że sprytem ich nie zdobędziemy. Musimy je przejąć siłą i zrobić to 

bardzo szybko. Dlatego spokojnie zbliżmy się do tamtego gospodarstwa. – Wskazał jedno z 

większych gospodarstw we wsi z dużą stodołą i wielkim chlewem. – A gdy dostrzeżemy, gdzie 

są te działa, to cwałem na nie szturmujemy. 

Młodzieniec był zdziwiony, że Niemcy nie pozostawili żadnych oddziałów do obrony 

wsi, tylko rozkazali kilkudziesięciu żołnierzom stać przy działach. Oczywiście mogą nie 

spodziewać się ataku z tyłu, ale na atak od wschodu lub zachodu już powinni być przygotowani. 

Najwidoczniej Niemcy byli zbyt pewni ataku od południa. 

Weszli do gospodarstwa, które wyglądało na opuszczone lub Niemcy wykorzystali je 

dla swojego tymczasowego miejsca pobytu. 

– Czekajcie tutaj – zarządził sierżant. – Razem z kapralem pójdziemy zbadać, gdzie są 

te działa. Nikt nie może się stąd ruszyć. 

Sierżant zmienił plan. Jeśli wszyscy naraz pójdą szukać tych dział, to nigdy się nie 

odnajdą i atak wykona kilku żołnierzy, a nie cały oddział. Zsiedli z koni i brodząc w śniegu, szli 

po polanie w kierunku południowej części wsi. Tym razem odpuścili sobie czołganie się po 

śniegu, bo mieli do czynienia armatami. Nie obrócą ich tak szybko, nawet gdy wcześniej ich 

zobaczą. Kucając, pokonywali kolejne metry. 

Zauważyli je na drugiej stronie polany. Były ustawione szeregowo, a przy każdej z nich 

stało trzech żołnierzy. Trzęśli się z zimna i wielu z nich klęło na głos, że są zmuszeni odbywać 

służbę w tak zimnej porze. Zatem zawrócili do żołnierzy, dosiedli konie i rozkazali atakować 

działa. 

Przyjęli rozproszoną formację, by Niemcy mieli utrudnione zadanie. Tętent kopyt i 

gniecionego śniegu zbudziłyby nawet smoka wawelskiego, lecz teraz nie miało to znaczenia. 

Szybko zbliżali się do dział i gdy dostrzegli ich przeciwnicy, to natychmiast zaalarmowali 

pozostałych. Odwrócili się, przeładowali broń i rozpoczęli ostrzał powstańców. Żaden z nich 

nie trafił w cel, wyrzucili naboje z mausera i wpuścili następne do luf. Ponownie strzelili. Tym 

razem ranili konia jednego z powstańców, który runął jak długi w zaspę śniegu. 

Krzysiek miał problem z trafieniem Niemców na siodle, za to sprawnie szło mu 

przeładowywanie. Pognał przed oddział i niczym Achilles pod Troją sam chciał rozstrzygnąć 

bitwę. Wrogowie skupili swój ogień na pozostałych powstańcach i tylko jeden z nich chciał 

strącić Warteckiego. Młodzieniec przeładował broń i wypuścił ołowiany pocisk śmierci, który 

przeszył głowę żołnierzowi. 



Pozostali kawalerzyści dołączyli do Krzyśka i razem zmierzali do zadania decydującego 

ciosu wrogom, którzy odsuwali się od dział. Początkowo spodziewali się tylko kilku 

przeciwników, lecz gdy z ciemności wyłoniło się więcej sylwetek powstańców, zaczęli się 

wycofywać, aż któryś z nich upadł na ziemię i podniósł ręce do góry. Pozostali jeszcze chcieli 

walczyć, ale strach zjadł ich odwagę i rzucili broń. 

Młody kapral zeskoczył z konia i poszukiwał wśród nich tego, który ranił wierzchowca 

kawalerzyście. Kiedy go odnalazł, wymierzył mu kolbą w szczękę. Przeciwnik zanurzył głowę w 

śniegu, a ze szczęki wylała się obfita struga krwi. Krzysiek uznał, że ten dostał jeszcze za mało. 

Podniósł swój karabin i chciał jeszcze raz wymierzyć cios, ale wtedy powstrzymał go 

Bojanowski. 

– Poddał się! Nie strzelał więcej! – przypomniał Warteckiemu. 

– Jeszcze ich pan broni! Oni by żadnemu z naszych nie odpuścili! 

– I to nam pozwala postępować tak samo jak oni?! 

Złość Warteckiemu nie przeszła. Nadal chciał ich okładać kolbą karabinu, pięścią i 

czymkolwiek mógł. Póki Niemiec będzie żył, nie powinien mieć nic do powiedzenia. Odpuścił, 

choć nie wygasła w nim żądza zemsty. Bojanowski też to dostrzegł, jednakże w armii 

austriacko-węgierskiej nauczył się ignorować takie zachowania. Zwrócił się do jednego z 

żołnierzy. 

– Razem z kapralem przyprowadzimy kolejnych zakładników do Zdziechowej. 

Pójdziemy okrężną drogą, a wy weźcie wszystko, co się da i przybądźcie też do wsi. – Zrozumiał 

rozkaz. 

Polacy kazali przeciwnikom rzucić broń i całą amunicję, a po szczegółowym 

sprawdzeniu zmierzali okrężną drogą do szkoły w Zdziechowej. Krzysiek i Teofil wybrali kilku 

kawalerzystów do pilnowania zakładników, których poganiali, gdy uznali, że idą za wolno. 

Spodobało się to Warteckiemu, natomiast sierżant patrzył krytycznie na takie zachowania. Nie 

miał nic przeciwko pośpieszaniu ich, lecz nie musieli ich bić, żeby ten cel osiągnąć. 

Krzysiek ponownie pomyślał o swoim ojcu. 

Czy Niemcy też tak cię poganiali w trakcie Wielkiej Wojny? – zadał w myślach pytanie 

zmarłemu Łukaszowi Warteckiemu. Ponownie obudziła się w nim  nienawiść. Ilekroć żołnierze 

kopali albo bili zakładników, Krzysiek pragnął śmiać się złowieszczo z ich cierpienia. Miał 

ochotę oznajmić im, że to samo czuli żołnierze, którzy w wielkiej wojnie walczyli nie za swoją 

sprawę. 



Z nienawiści i z tęsknoty za ojcem po policzka popłynęły mu łzy. Szybko je powstrzymał, 

ale zdążył to dostrzec sierżant. Nie skomentował tego, lecz tylko lekko uniósł kąciki ust do góry 

i skinął głową w kierunku zakładników. Krzysiek zrobił tak samo. 

Pół godziny później byli już we wsi. Dochodziła dziesiąta i w końcu zauważyli Jacobsona 

oraz Sczanieckiego, którzy wracali z negocjacji. Jako pierwszy dostrzegł ich Sczaniecki i nie krył 

zdziwienia z racji opuszczenia przez nich posterunku. Najpierw chciał im wymierzyć ostrą 

reprymendę, lecz widząc jeńców, skierował kilku kawalerzystów w drogę do Gniezna. 

Żołnierze nie kryli rozdrażnienia spowodowanego tym rozkazem, ale teraz z powrotem 

komendy wydawał Sczaniecki i nie było żadnej dyskusji. 

– Gdzie wyście poszli walczyć? – Sposób, w jaki patrzył na kaprala i sierżanta, 

jednoznacznie wskazywał chęć obdarcia ich ze skóry lub poddania jednej z wielu kar 

przysługujących niezdyscyplinowanym żołnierzom. 

– Postanowiliśmy odciąć Niemcom drogę. I nam się udało – powiedział dumnie 

Wartecki. 

– Co to ma znaczyć, że postanowiliśmy?! – Jacobson wszedł do środka, bo czuł, że 

Sczaniecki nie odpuści tak łatwo niesubordynacji, jak Kittel. – Jaki wydałem panom rozkaz? 

Choć nie wywiązali się z polecenia, to Wartecki sądził, że Sczanieckiego ucieszy 

informacja o odcięciu drogi ucieczki wrogom. Postanowił bronić swoich racji. 

– Oni się przygotowywali do ostrzału artyleryjskiego w Mącznikach. Trzeba było ich 

zaatakować, zanim oni zaatakują nas. 

– Doskonale o tym wiem, Wartecki, lecz teraz daliście powód wrogom w Bydgoszczy, 

żeby wsparli oddziały w Zdziechowej. Już i tak jest ich tu za dużo. – Argumentacja kapitana 

przekonała Krzyśka. – Powinienem was za to ukarać, ale potrzebujemy każdego żołnierza, aby 

bronił wsi. Do środka, trzeba ustalić, co teraz robić. 

Kiedy wchodzili do szkoły, na jej placu pojawili się kawalerzyści Skwerensa. Kapitan 

spojrzał na nich z dezaprobatą, że posłuchali rozkazu sierżanta i kaprala, niższych stopniem od 

niego. 

– A gdzie armaty? – spytał Krzysiek. 

– Atakowaliście Mączniki?! – Kapitan nie wściekł się, a był tylko zaskoczony podjęciem 

ataku na północną wieś. Wartecki potwierdził. – To co zrobiliście z armatami? 



– No… – żołnierz stał się celem oskarżeń, przez co miał problem z wypowiedzeniem 

prostych słów. – Panie sierżancie, sam pan kazał nam zabrać wszystko, co się da, armat nie 

daliśmy rady zabrać. 

– Zostawiliście je tam?! – wrzeszczał Władysław. 

Żołnierz niemrawo potwierdził, a dowódcy najchętniej wylaliby w tym momencie 

wiadro pomyj na nieszczęsnego żołnierza i kazali mu się w nich wykąpać, ale najpierw należało 

naprawić błąd niemyślących strategicznie żołnierzy. Sczaniecki natychmiast wsiadł na konia i 

cwałem ruszył w stronę Mączników. Tak samo zrobili Krzysiek i Bojanowski, do których 

dołączyło kilku kawalerzystów. 

Nie zwracali uwagi na to, czy są wystarczająco daleko, żeby nie dosięgły ich niemieckie 

karabiny. W ich myślach znajdowały się wyłącznie działa, które zostawili nieopatrznie 

powstańcy. Pośpieszali konie, które w tą mroźną noc próbowały wykrzesać z siebie jeszcze 

nieco sił, ale to było wszystko, na co je stać. 

W niecałe pół godziny zjawili się na miejscu, lecz po działach słuch zaginął. Jedynie ślady 

kół odbite na śniegu wskazywały na to, że Niemcy niedawno wykorzystali okazję i zwinęli 

działa. 

– Trzeba ruszyć za nimi! – Wartecki pognał swojego konia, lecz Sczaniecki momentalnie 

zastawił mu drogę. 

– Teraz to już musztarda po obiedzie! Trzeba było wcześniej pomyśleć, a nie teraz 

zgrywać chojraka. 

Krzysiek był bardziej zdenerwowany od Sczanieckiego, ale rozumiał jego złość. Nie 

dość, że złamali rozkaz i ruszyli do walki, to jeszcze „zapomnieli” o najważniejszej zdobyczy. 

Sam był wściekły na kawalerzystów, ponieważ cały ich trud poszedł na marne. 


