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20 grudnia 1918 roku, Prezydium Policji, Poznań 

 

Joanna pragnęła, żeby sierżant Lars Bairich jak najdłużej stał przy drzwiach, ale zamknął 

je i wszedł do środka. Swoim pysznym i jednocześnie zjadliwym uśmiechem wywoływał u 

Joanny strach, i czuła się jak owca zapędzona w kozi róg przez wilka, lecz wilk postanowił 

zabawić się jej strachem, nim przejdzie do konsumpcji. 

Sierżant spacerował od jednego do drugiego końca pokoju, mierząc ją od góry do dołu. 

Pysznił się swoją władzą. Joanna ze strachu przełknęła ślinę, lecz nie bała się o siebie, tylko o 

swoich towarzyszy z Polskiej Organizacji Wojskowej. Bairich wiedział, jak wyciągać informacje, 

które są istotne dla wojska. I ta umiejętność przerażała Joannę. 

Usiadł na krześle. Otworzył teczkę, wyciągając z niej całą zawartość. Wyłożył nogi na 

stół i zaczął przeglądać informacje o więźniu. W ogóle nie zwracał na nią uwagi, jakby był w 

bibliotece i czytał wciągającą lekturę. 

– Przepraszam, panie Bairich, ale jestem głodna, a za chwilę będzie mój obiad. – W 

odpowiedzi na narzekania Joanny sierżant przełożył stronę i czytał dalej. Nie rozumiała, po co 

demonstruje swoją władzę. Już wywołał w niej strach, a teraz strach przeradza się w zdziwienie 

jego reakcją. Była przekonana, że zwierzę zapędzone w kozi róg zachowuje się tak, jak 

dręczyciel sobie tego życzy. Nie spodziewała się, by Bairich pozwolił jej poczuć się swobodnie, 

choćby przez chwilę. 

Majestatycznie przekładał kartki, zupełnie nie dostrzegając Joanny. W celi było zimno, 

co jeszcze bardziej ją irytowało. Zaczęła się wiercić, żeby trochę się ogrzać. Niewiele jej to 

pomogło i nawet jej oddech momentalnie zamieniał się w zimne powietrze, więc nawet o 

ogrzaniu rąk może zapomnieć. 

– Panie sierżancie, jeśli zaraz mi pan nie da choćby bluzki, to umrę z zimna, a wtedy 

niczego pan się nie dowie. – Mogła mówić jak do ściany. Bairich zatopił się w lekturze akt, które 

leżały na biurku. 

Miała wrażenie, że jej stan coraz bardziej się pogarszał. Wydawało jej się, że 

przyzwyczaiła się do zimna panującego w pomieszczeniu, ale sierżant pokazał jej, jak bardzo 

się myliła. Próbowała jakoś zająć swoje myśli. Wymyślała zabawy z liczbami, próbowała 

zapamiętać coraz większe ciągi, ale gdy zapominała, to powracały do niej myśli o zimnie. 



Po chwili sierżant odłożył kartki, ściągnął nogi ze stołu i z głową opartą na ramionach 

patrzył się na nią z uśmiechem na twarzy. Próbowała się odwzajemnić, lecz zimno wywoływało 

w niej dygotanie, nad którym nie potrafiła zapanować. 

– Przyznaję pani Kenig – po dłuższej chwili przerwał ciszę – jestem pod sporym 

wrażeniem. Przez prawie rok wodziła nas pani za nos. – Joanna uśmiechnęła się w myślach, 

gdyż nie wypomniał jej działalność sprzed wojny i w jej trakcie, kiedy nauczała dzieci języka 

polskiego i podstaw przedsiębiorczości. – Byłem pewien, że jest pani wdową po Hansie von 

Kenig, wielkim niemieckim patriocie. Pani bezbłędny niemiecki akcent spowodował, iż 

uwierzyłem w pani niemiecką przykrywkę. Tu ode mnie szczere wyrazy uznania. – Nie widziała 

szczerości w jego wyznaniu. 

– Po co mi pan to wszystko mówi? – Choć zimno, głód i bolące stawy dawały jej się we 

znaki, zachowywała fason poważnej damy. 

– Ponieważ każdy szpieg ma to do siebie, że wcześniej czy później zostanie wykryty. 

Naprawdę pani myślała, że cały czas będzie pani działała pod przykryciem dla polskiego 

podziemia? Praca szpiega jest naprawdę niewdzięczną pracą. Zdobywa się cenne informacje 

dla wywiadu, a nie dostaje się nic w zamian. 

Nic? – chciała go zapytać. – Jesteśmy bliscy wywalczenia wolności, a ty uważasz, że nic 

na szpiegowaniu was nie uzyskaliśmy? – Wiedziała, że jego gra do czegoś zmierza i powoli 

stawało jej się to jasne. Bairich kontynuował. 

– Dodatkowo wiecznie się patrzy za siebie, czy aby się nie zostawiło śladu, po którym 

może ktoś pójść. Ta praca, to praktycznie życie w wiecznym stresie. Nawet gdy się już wyjdzie 

z wprawy, to i tak najdą cię demony przeszłości. – Dostrzegł jej wątpiący grymas na twarzy. – 

Nie wierzy mi pani? Edith Cavell czy Mata Hari to tylko nieliczne przykłady kobiet szpiegów, 

które zginęły, bo zostały nakryte, podobnie jak pani. 

– Nie pójdę z panem na żadne ugody! – postawiła twardo. 

Bairich zrezygnowany machnął rękami. 

– Myśli pani, że mój pseudonim Kat Bairich wziął się znikąd? – Nie zainteresował ją tym. 

– Nie chwaląc się, jestem jednym z najlepszych w wyciąganiu informacji od więźniów. Wielu z 

nich w końcu mówi mi, co chcę usłyszeć. Aczkolwiek niewielu wspomina, że daję szansę, aby 

zmienił swoje nastawienie. Właśnie daję ją teraz pani. 

– Marnuje pan czas, nie pójdę z panem na żadne ugody. – Odwróciła głowę od 

zniszczonej twarzy sierżanta. Trzęsła się z zimna i nie dała rady już tego ukrywać. Wiatr ocierał 



się o nią niczym druciana szczotka, która wchodziła coraz głębiej z kolejnym podmuchem 

chłodu. 

– Spokojnie, pani Kenig. Mamy mnóstwo czasu do zmarnowania. – Wstał i otworzył 

drzwi. – Johan, masz może dzisiejszą gazetę? Troszkę mi tu zejdzie, to przynajmniej się 

dowiem, co się dzieje na świecie. – Chwilę później ją otrzymał. Zamknął drzwi i wrócił do 

aresztowanej. Usiadł na krześle i zaczął czytać poranną gazetę, do której odpalił papierosa. 

Ponownie nastała długa i nieznośna cisza. Nie mogła jej wytrzymać, bo wszystko, o 

czym zapomniała w trakcie rozmowy, teraz dało o sobie znać. Nieznośny powiew wiatru, 

bolące miejsca po uderzeniach Feldwebelleutnanta, nie wspominając o głodzie, do którego 

doszła chęć wypicia choćby jednej szklanki wody. Wiedziała, że nie ma sensu o cokolwiek 

prosić, więc próbowała siedzieć nieruchomo. 

– Wie pani, że udało się stłumić rebelię w Ostrowie? Teraz ponownie jest tam władza 

niemiecka. – Pokazał jej nagłówek, który mówił o ukaraniu Polaków za ich barbarzyńskie 

zachowanie. Joanna odebrała to jako manipulację, żeby to Niemcy wyszły na tym jako ten 

dobry i troskliwy kraj. Zrelacjonował jej jeszcze kilka innych stłumionych rebelii, w tym między 

innymi w Niemczech. – Widzi pani, nasz kraj ponownie się odradza i to tylko kwestia czasu, 

kiedy będziemy znów bardzo silni. 

Wiedziała, że to była manipulacja, ale nie potrafiła jej udowodnić. Od kilkunastu dni nie 

miała informacji o tym, co się działo poza murami więzienia. W tym czasie Polska Organizacja 

Wojskowa prężnie działała, przygotowując się do walki z Niemcami. Nadszedł czas, kiedy 

należało ich wykurzyć z Wielkopolski. Jednakże ona była wyłączona z tych przygotowań. Była 

oddzielona nawet od słońca, a co dopiero od informacji. 

– Jak sama pani widzi, Niemcy będą tutaj panowały, a pani ma szansę pomóc w 

odrodzeniu się ich potęgi. Pani słowa nie zostaną zapomniane. Może pani pomóc sobie i… 

swojemu synowi. 

– A niech mu tylko włos z głowy spadnie, to nie ręczę za siebie… 

Jej wybuch agresji nie wzbudził w Bairichu żadnych emocji. Nadal czytał gazetę. 

Dopiero gdy skończyła, odwrócił się w jej stronę. 

– Na razie pani nie ma żadnej władzy nawet nad sobą, a co dopiero nade mną. – Jego 

spokój wyprowadzał ją z równowagi. – Jednakże skoro pani o tym wspomniała, to chciałbym 

o nim pomówić. 

– Nic nie powiem!!! 



– Ależ o nic jeszcze nie zapytałem. – Zbył jej następne zapewnienie o milczeniu jak grób. 

– Chciałbym się dowiedzieć, gdzie studiuje pani syn. 

– Tam, gdzie wasza władza nie sięga. 

Jeszcze – odrzekł jej w myślach. Miał wizję silnego Cesarstwa Niemieckiego, które 

położy całą Europę na kolana. To tylko kwestia czasu. 

 – Czyli gdzie? 

– W Stanach Zjednoczonych. 

Kłamstwo. Nawet nie musiał sprawdzać w aktach, żeby wychwycić jej łganie. Zbyt 

szybko mrugnęła, a to typowy odruch, jeśli ktoś długo szuka odpowiedzi, a potem się 

wypowiada. Pociągnął jej kłamstwo dalej, żeby się utwierdzić. Za każdym razem zachowywała 

się tak samo. Wiedział, kiedy mijała się z prawdą. 

– Jednakże, po co to panu? – spytała po dłuższej chwili. – Nawet pan tego nie 

zweryfikuje, czy jest to prawda. 

– Już zweryfikowałem. Kłamała pani od początku. 

– To po co pan pytał, skoro zna pan prawdę? 

– Żeby wiedzieć, kiedy pani kłamie. – Odsunął gazetę i przeszedł do głównego celu 

przesłuchania. – Pomówmy teraz o pani działalności w polskim podziemiu. Zacznijmy od 

początku. Kiedy zaczęła się pani służba? 

– Nigdy nie pracowałam dla polskiego podziemia. Powiedziałam to tamtemu, również 

i panu to mówię. – Bezwładnie mrugnęła. Kłamstwo. 

– Nie zaczyna pani dobrze. To przejdźmy do następnej kwestii. Kiedy pani po raz 

pierwszy złamała ustawę kagańcową? 

– Przecież powiedziałam przed chwilą, że nie działałam w polskim podziemiu, czy 

podobnie jak tamten oficer nie słucha pan tego, co się do pana mówi? 

Upierała się przy swoim, co bawiło Bairicha. Im bardziej kłamała, tym mocniej na jego 

twarzy pokazywał się uśmiech, ponieważ prowadziło to do jednego. Wstał i majestatycznie 

przeszedł się wokół stołu. Jego potężna sylwetka wywołała w niej strach, a nieświadomość, co 

z nią zrobi, tylko go potęgowała. 

– Zapytam raz jeszcze, kiedy pani po raz pierwszy złamała ustawę kagańcową? 

– W ogóle jej nie złamałam. – Jej głos załamał się na końcu. Chciała skłamać, lecz z tyłu 

głowy tkwiła jej świadomość, co się stanie, jeśli skłamie. 



Kopnął w jej krzesło tak, że spowodował jej twardy upadek na zimną podłogę. Kajdanki 

były przybite do stołu, więc trzymały jej ręce w powietrzu. Natychmiast podniósł i położył ją 

na stole głową do blatu. Rozciął jej suknię na wysokości pleców. 

– Wie pani, czym się to skończy? Daję pani ostatnią szansę, kiedy pani złamała ustawę 

kagańcową? 

Przez moment pojawiła się w niej myśl o wyjawieniu wszystkiego, co wie, lecz jest to 

równoznaczne ze zdradą. Zacisnęła zęby i powiedziała przez łzy. 

– Nie powiem panu. 

To był znak dla Bairicha, który wbił jej nóż na głębokość paru milimetrów i powoli 

przeciągał przez płuca w stronę miednicy. Na każdy milimetr Wartecka reagowała głośnym 

krzykiem i błaganiem w myślach, żeby już skończył. Coś w niej krzyczało, żeby wyjawić 

odpowiedź na jego pytanie, lecz powstrzymała się ostatkiem sił. Gdy przeciągnął nożem po jej 

plecach na jakieś dwadzieścia centymetrów, w końcu wyciągnął go i jej plecy momentalnie 

pokryły się krwią. Joanna ciężko oddychała, jakby Bairich tym cięciem otworzył jej płuca i 

wypuścił z nich powietrze. 

– Widzi pani, do czego jestem zmuszony? W każdej chwili może to pani skończyć. 

Wystarczy tylko odpowiedzieć na moje pytanie. – Walczyła sama ze sobą. Toczyła wewnętrzną 

bitwę miedzy przyznaniem się a dalszym zaprzeczaniem. Bairich chciał przyśpieszyć tę walkę. 

– Sama się pani o to prosi. 

– Niech pan zaczeka! – poddała mu się. – Zaczęłam uczuć dzieci sześć lat przed Wielką 

Wojną. 

– Dziękuję bardzo. – Nie kłamała. – Takie trudne to było? – Nie mogła znieść, że się z 

niej nabija. Im bardziej się irytowała, tym bardziej Bairich był z siebie zadowolony. – W takim 

razie niech mi pani powie, kiedy nawiązała pani współpracę z polskim podziemiem? 

Od tego momentu zaczęły się pytania, na które nie mogła udzielić odpowiedzi, a na 

które Bairich tym bardziej chciał je uzyskać. 

 

25-26 grudnia 1918 roku, Prezydium Policji, Poznań 

 

Dobrze, że nie miała w swojej celi lustra. Gdziekolwiek się nie obejrzała, była tam 

choćby najmniejsza rana. Już nie poznawała, czy była szarpana, tłuczona, czy cięta, bo Bairich 

miał wielki asortyment sposobów na zadawanie bólu i miała wrażenie, że on nigdy się nie 



kończy. Przez ten czas zastanawiała się, czy jemu zależy na odpowiedziach, czy na tym, by ją 

skatować. Ilekroć myślała, że już ją nie zaskoczy, tylekroć pokazywał jej, jak bardzo się myliła. 

Każde przesłuchanie trwało w nieskończoność. Bairich się świetnie bawił, natomiast ona czuła 

się jak nic nieznaczący worek kości. 

Podziwiała samą siebie, że nic mu do tej pory nie powiedziała. Trzymała fason, lecz 

czuła, że jest u kresu wytrzymałości. Jej wola i determinacja są wielkie, udowodniła mu to w 

ciągu tych kilku dni, ale również i ona miała swoje granice, do których niebezpiecznie się 

zbliżała. Zastanawiała się, czy nie warto już zmienić strategii odpowiedzi. Najpierw próbowała 

wyprowadzić go na manowce, lecz niewiele zyskała, bo w końcu i tak udowodniał jej kłamstwo, 

a wtedy był dla niej bezlitosny. 

Zdecydowała się przekazać mu niewiele albo przekazać dużo informacji, które już nie 

zrobią krzywdy Polskiej Organizacji Wojskowej. Czekała na Bairicha w pokoju, jej ręce 

przybrały jasnosiny kolor z przemarznięcia. Żyły wychodziły jej na wierzch, uświadamiając jej, 

co przeżyła przez ostatnie dni. 

Nie miała czasu wpaść w głębszą w zadumę, bo wszedł do pokoju Bairich. Połączenie 

jego uśmiechniętego grymasu z bliznami na twarzy pogłębiała świadomość Joanny, że on chce 

zadać jej jak najwięcej bólu. Nie interesują go odpowiedzi, a wręcz nie chce, żeby odpowiadała 

na pytania. 

– Tęskniła pani za mną? Bo ja za panią jak najbardziej. 

– Dlaczego pan mnie budzi w środku nocy? Wcześniej tak pan nie robił. – Odwaga 

uciekała z niej coraz bardziej, zastępowana przez strach. 

– Jak powiedziałem, stęskniłem się za panią. A z drugiej strony nie bez powodu 

chciałem z panią rozmawiać, bo sprawa ta jest bardzo istotna. 

Rozmawiać? Dla ciebie to tylko dyskusja? – zastanawiała się Joanna. Brzmiało to ładniej 

niż katowanie czy torturowanie, ale wypaczało obraz rzeczywistości. 

– Nie wiem, w czym mogłabym panu pomóc. 

Podziwiał ją, że mimo tego, co jej zrobił, ona wciąż próbowała trzymać fason wielkiej 

damy. Pozostały w niej niemieckie odruchy z pierwszego małżeństwa. Zatem niezupełnie jest 

Polką – ocenił – bo Polacy nie potrafią się tak dostojnie zachowywać. Usiadł na stole i bez 

owijania w bawełnę przeszedł do sedna. 

– Kto dowodzi polskim podziemiem? – Wcześniej dodawał lekki uśmieszek, gdy 

zadawał pytania. Teraz był poważny, co pozwalało sądzić, że żarty się skończyły. 



– Paluch. 

– Proszę mi tu nie kłamać. Palucha już nie ma w Polsce. 

Joanna miała ochotę się zaśmiać. Niemiecka dokładność po raz kolejny dała plamę na 

całego, skoro nawet nie wiedzieli, kto zasiada w ich urzędach. Widział go nawet podczas 

bankietu zwołanego przez Alera von Hahna, a mimo to wciąż twierdzi, że go nie ma? To niech 

pozostanie w swoim świecie. 

– W takim razie nie wiem. Powiedziałam pierwsze lepsze nazwisko, jakie mi przyszło 

do głowy. 

Złapał ją za głowę i z całej siły uderzył nią o stół tak, że pojawiło się pęknięcie na twarzy. 

Kolejna blizna została otwarta. Poprzednie się nie zagoiły, a otworzyła się następna rana. Nie 

wiedziała, ile jeszcze litrów krwi ma w sobie, ale jak tak dalej pójdzie, to Bairich wypompuje z 

niej całość. 

Już od pierwszego dnia miała świadomość, że jeśli nie powie wszystkiego, co Bairich 

chce usłyszeć, to ją zabije. Początkowo obawiała się spotkania ze śmiercią, ale od wczorajszego 

dnia zakiełkowało w niej poczucie obojętności. Zależało jej, aby nie wydać swoich 

współtowarzyszy. 

– No dobra, przejdźmy w takim razie do innego pytania – zasugerował Bairich, a jego 

swobodny ton irytował Joannę. – Niech mi pani powie, jakimi oddziałami dowodzi dowódca 

polskiego podziemia. 

To on nawet nie wie, z kim ma do czynienia? – pomyślała z przekąsem. Uważała go za 

eksperta w swojej dziedzinie, a okazało się, iż on nawet nie wie podstawowych informacji o 

wrogu, z którym zamierza stoczyć walkę. 

– To wydaje mi się, że już pan zdołał ustalić, więc po co pan mnie o to pyta? 

– Naprawdę, muszę to pani przyznać. Pani pyskatość jest godna podziwu, lecz jak sama 

pani widzi, do niczego to nie prowadzi. – Założył ręce na wysokości klatki piersiowej i wyniośle 

patrzył na przesłuchiwaną. – Wcześniej czy później i tak się dowiem, i to nieważne, czy od pani 

czy od innych, których pojmałem. Pani daję szansę z tego wyjść, lecz i moja cierpliwość ma 

swoje granice. 

Daje tę możliwość od kilku dni, a mimo to nadal jest zmuszona z nim siedzieć, więc 

niech się zdecyduje, czy daje szansę, czy zmusza ją do odpowiadania na pytania. 

– To w takim razie, czemu nie mogę wyjść, skoro daje mi pan szansę? Odpowiadam na 

pańskie pytania, a mimo to wciąż tu jestem przetrzymywana wbrew swojej woli. 



– Bo nie odpowiada pani na pytania konkretnie. Iloma żołnierzami dysponuje polskie 

podziemie? 

Znów nie odpowiedziała, co wprowadziło Bairicha w zadowolenie. Podszedł do niej, 

rozkuł kajdanki i z całych sił popchnął ją na ścianę. Dobiegł do niej i wymierzał jej ciosy w brzuch 

i w twarz, a gdy upadła na podłogę, kopał ją po wszystkich częściach ciała. Krew już po raz 

któryś z rzędu wypłynęła jej z ust i z nosa. Nawet jej oczy mocno się zaczerwieniły. Sierżant 

dostrzegł, że przesłuchiwana traci kontakt ze swoim ciałem, zatem podniósł ją, a jej ręce 

przyczepił do haka tuż nad nią. Wisiała, ze zwieszoną głową. Pomagało to ofierze przesłuchania 

nie zemdleć zbyt szybko. 

– Widzi pani, do czego panią zaprowadził upór? Do tego, że tylko pani cierpi, a jest taki 

łatwy sposób, by sobie pomóc. 

– I mam potem patrzeć za siebie, bo ktoś z Polaków będzie chciał mnie zabić w odwecie 

za wydanie? Niech pan przyzna, że jest to mało kusząca wizja. 

– Ochronimy panią. – Po raz pierwszy wykazał się empatią, lecz Joanna nie wierzyła w 

jego czułe serce. 

– Jest pan potworem, podobnie jak wszyscy Niemcy. Pan został stworzony do 

zadawania bólu innym. Gardzę pańską osobą. 

Napluła Bairichowi w twarz . Wytarł ją i potem z całej siły uderzył ją w twarz tak, że z 

nosa wyleciał potężny strumień krwi. Ciężko dyszała, a połamane żebra utrudniały oddychanie. 

Przez moment chciała, żeby ten koszmar się skończył, ale do końca było daleko. Przez następne 

godziny odpowiadała wymijająco. Z każdym jej „nie” Bairich stawał się coraz bardziej 

bezwzględny. Od bicia przeszedł do cięcia nożem i podtapiania jej w wiadrze wody. Podczas 

tego przesłuchiwania był bliski jej zabicia. Gdy widział, że traciła przytomność, przestawał i 

czekał, aż jej zmysły staną się na powrót wrażliwe. Potem znowu pytał i gdy nie odpowiedziała 

tak jak chciał, znów się nad nią znęcał. Trwało to całą noc. Spojrzał na zegarek. 

– Wie pani, że całą noc spędziliśmy na dyskusji? Właśnie wybiła siódma. Uważałem 

panią za osobę, która nie umie kłamać, a w trakcie tych kilku dni wyszło, że nawet mnie pani 

potrafiła okłamać. Człowieka, który z kłamstwami ludzi ma do czynienia codziennie. Gdyby nie 

pewne pani reakcje, uwierzyłbym w te kłamstwa. 

Joanna już nie miała sił się opierać. 



– Chce pan wiedzieć, kto dowodzi powstaniem? – Pojawił mu się błysk w oku. – Ignacy 

Paderewski. Jeden z naszych właśnie idzie się z nim przywitać i próbuje go przemycić do 

Poznania. 

– Bzdura. – Słyszał o tym wielkim pianiście. Był on popularny w Niemczech przez wzgląd 

na jego rozmowę z prezydentem Woodrowem Wilsonem, na której podstawie prezydent 

umieścił trzynasty punkt w swoim orędziu mówiącym o utworzeniu niepodległego państwa 

polskiego. – Paderewski wciąż jest w Londynie. 

– I myśli pan, że nie udało nam się dostać do Londynu? 

– Pewnie się udało, ale i tak, jak przypłynie do Gdańska, to do Poznania będzie musiał 

przybyć naszymi torami, a wtedy skierujemy go w stronę Warszawy. Mamy do tego prawo. 

Nie było takiego prawa. Nikt nie może być deportowany z kraju, jeżeli nie zagraża jego 

suwerenności. Jej syn miał nawiązać kontakt z polskim patriotą i przekonać go do przybycia do 

stolicy Wielkopolski. Miała nadzieję, że mu się udało. 

– Macie takie prawo, podobnie jak macie prawo przyjąć naszych do własnego wojska. 

– Tak, wielokrotnie to robiliśmy na wojnie, między innymi pani drugi mąż walczył w 

naszej sprawie pod Verdun. – Wspomnienie Łukasza Warteckiego wywołało w niej łzy, które 

szybko w sobie powstrzymała. 

– Robiliście to po wojnie i to nawet w Poznaniu. 

– Nie wydaje mi się – rzekł z pewnością. 

– Czyżby? – Było jej już wszystko jedno, bo nawet gdy wyjawi mu tę informację, to już 

jest musztarda po obiedzie. Mleko się rozlało. – Mówi coś panu Wach-und Sicherheitsdienst, 

czy po Polsku Służba Straży i Bezpieczeństwa? 

– Mówi. Sam nawet wybierałem ochotników. 

– Czyżby? – powtórzenie tego pytania wywołało u Bairicha zainteresowanie. – A co pan 

powie na to, że powołał pan do armii trzy tysiące Polaków? 

– Proszę nie robić ze mnie głupca. Sam ich zgłosiłem. 

– Prawda. Ale nie pan ich wybierał. – Bairich ewidentnie nie wiedział, do czego 

zmierzała Joanna. Po kilku dniach przesłuchania w końcu zamierzała mu przekazać informacje, 

które mogą mu się do czegoś przydać. Zamienił się w słuch. – Myśli pan, że moja wizyta u Alera 

von Hahna była przypadkowa? Że naprawdę zależało mi, aby rozmawiać z wami o potędze 

Niemiec? Pan nie może być taki naiwny... 



– Przyznaję, że od tego momentu mocniej panią podejrzewałem i jak się okazało – 

słusznie. 

– Tylko, że już wtedy było za późno. A przypieczętował pan swoją porażkę poprzez 

zgłoszenie Polaków, których sami wybraliśmy. Służba Straży i Bezpieczeństwa, czy jak wy to 

nazywacie Wach-und Sicherheitsdienst, składa się wyłącznie z Polaków. 

– Brednie. – Świadomość, że może to być prawda powaliła żołnierza na kolana. Stał 

przed drzwiami, które były otwarte, jednak bał się zobaczyć, co jest za nimi. Ale ciekawość 

ciągnęła go do poznania tej tajemnicy. – Jednakże, załóżmy, że mówi pani prawdę, to skąd 

pani wie, jak ja wybierałem ludzi? 

– Nie musieliśmy tego wiedzieć. Wystarczyło nam wiedzieć, gdzie ich pan zapisywał. 

– Miałem go cały czas na oku. Nie dalibyście rady mi go zabrać. 

– Pożyczyliśmy go tylko na chwilę, a oddaliśmy łudząco podobny do pańskiego, tylko, 

że z naszymi kandydatami. 

Następnie Joanna opowiedziała mu, jak podmienili nazwiska w zeszycie i podrzucili mu 

kopię. Im dłużej Wartecka odpowiadała na jego pytanie, tym bardziej Bairich bladł. Wolał nie 

wiedzieć, do czego dopuścił. Do pilnowania porządku w Poznaniu powołał jeszcze jeden 

oddział i to liczniejszy niż Straż Ludowa. Polskie podziemie zagrało na jego nosie, a on nawet 

nie umiał wychwycić tego przekrętu. Do tego jeszcze świadomość, że państwo niemieckie 

opłacało Polaków, uzbroiło ich i zapewniło mieszkanie, wywołała w nim odrazę do samego 

siebie. Przegrał, bo po raz pierwszy ktoś go naprawdę przechytrzył. 

– Chce mi pani powiedzieć, że w Wach-und Sicherheitsdienst są sami Polacy? 

– Wreszcie pan to zrozumiał. 

Zatem role się odwróciły, bo teraz to Joanna śmiała się od ucha do ucha, a Bairich był 

przerażony jak dziecko, które chowało się przed rodzicem, obawiając się lania pasem. Widok 

tego potężnego Niemca, gdy jest sparaliżowany strachem wywołał u Joanny śmiech, który 

Bairich odebrał jako werdykt niosący jej zwycięstwo. On nie mógł przegrać, nie z Polką. 

Z wściekłości wymierzył jej cios w twarz, potem kolejny, następnie całą ich serię, 

praktycznie bez przerwy okładał ją pięściami, na co ona odpowiadała mu coraz głośniejszym 

śmiechem. Póki otwierały się jej oczy, symbolizowały mu jego porażkę. 

Po dłuższej chwili oczy Joanny patrzyły już gdzieś w dal. Na nic już nie zwracała uwagi, 

niczego już nie odbierała, a nawet nie odczuwała bólu. Opuściła swoje ciało, lecz Bairichowi 

nie przeszkadzało to, żeby wciąż ją okładać. 



Skończył, gdy twarz Warteckiej była nie do poznania. Ciężko dyszał. Spojrzał na ręce, 

na których była jej krew. To samo chciał zrobić każdemu Polakowi, który został przez niego 

nieopatrznie powołany do Służby Straży i Bezpieczeństwa. Po raz pierwszy od momentu wojny 

trzęsły mu się ręce. Po wojnie panował w państwie nieporządek i właśnie teraz odczuwali jego 

skutki. Teoretycznie nad Wielkopolską władzę sprawowali Niemcy, ale Polacy zdobywali coraz 

więcej wpływów w różnych innych miastach. – Ale żeby dopuścić do takiego zaniedbania? I to 

pod moim okiem? – Nie potrafił zaakceptować polskiego zwycięstwa. 

Jedyny plus przesłuchania Joanny jest taki, że dowiedział się dwóch znaczących 

informacji: że Wach-und Sicherheitsdienst jest opanowane przez Polaków oraz że jeden z 

największych polskich patriotów przybywa do Polski. 

– Panie sierżancie, czy… 

– Konia! – krzyknął na szeregowego i wybiegł z pokoju przesłuchań. Pierwszym, który 

miał się dowiedzieć o tych rewelacjach, był Aler von Hahn. 

 


