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Od Autora

Na początek rzecz najważniejsza – powieść ta jest w całości fi kcją li-
teracką.

Chciałbym podziękować szczególnie dwóm osobom: Joannie, której 
zadedykowałem niniejszą książkę oraz doktorowi Pawłowi Gutowi z Ar-
chiwum Państwowego w Szczecinie, który z godnym podziwu poświęce-
niem weryfi kował na bieżąco fabułę pod kątem historycznym. Jednocze-
śnie należy się Pawłowi z mojej strony wyjaśnienie, gdyż sporą część jego 
uwag po prostu pominąłem. A to dlatego, że jestem powieściopisarzem, 
a nie faktografem. Uważam, że w powieści fi kcja literacka niejednokrot-
nie musi brać górę nad faktami historycznymi, by fabuła mogła wciągać 
i intrygować czytelnika.

Podziękowania składam także Arkowi Bisowi, administratorowi Por-
talu Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl, za pomoc w doborze ilu-
stracji do książki.

Postaci podzieliłem na te, które są bohaterami czysto literackimi i te, 
które faktycznie żyły w czasie trwania akcji książki. Podział taki znaj-
dziesz Czytelniku na kolejnej stronie. Jednak postaci, które faktycznie 
żyły w czasie wojny i występują w mojej książce, nie są doskonałym od-
zwierciedleniem swoich pierwowzorów – nie wypowiadały tych samych 
kwestii i nie zachowywały się w identyczny sposób. Celem ukazania ich 
w fabule była jedynie chęć zainteresowania nimi czytelnika.
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Zachęcam wszystkich, którzy przeczytają niniejszą książkę, do po-
dzielenia się ze mną swoimi odczuciami i uwagami na jej temat. Na mojej 
autorskiej stronie www.bartoszulka.pl można zamieszczać swoje recenzje 
lub opinie. Zapewniam, że każda informacja i uwaga jest dla mnie bardzo 
cenna.

Po wydaniu mojej debiutanckiej powieści pt. „Perła Europy”, wielo-
krotnie pojawiało się pytanie o to, czy fabuła została zainspirowana histo-
rią rodzinną. Wyjaśniam więc, że ani pierwsza, ani obecna powieść nie są 
prawdziwymi historiami.

Na koniec chciałbym podziękować mojemu Wydawcy, a w szczegól-
ności Pani Redaktor Justynie Porczyk, za zaangażowanie i dobrą współ-
pracę.
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Część I

1941

Żniwa tego lata były wczesne i bardzo obfi te. Odpowiednia ilość desz-
czu oraz dużo słońca, pozwoliły rodzinie Konarskich zebrać plony już na 
początku lipca. Niestety, nie były one równe tym sprzed okupacji hitle-
rowskiej. Walenty Konarski z przedwojennego ziemianina stał się ledwie 
małorolnym gospodarzem, posiadającym pole nieprzekraczające łącznie 
pięciu hektarów. Tylko dzięki temu, że zgodził się oddać najeźdźcom lwią 
część swoich ziem, nie oddano jego gospodarstwa w całości pod zarząd 
gospodarza niemieckiego, co czyniono w wielu wsiach. Jakby tego było 
mało, musiał pamiętać o odprowadzeniu kontyngentów ze wszystkich ze-
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branych płodów rolnych. Była to dodatkowa forma wyzysku, nałożona 
przez III Rzeszę na ziemie podbite, bardzo uszczuplająca zasoby ich zu-
bożałego gospodarstwa. Wystarczało jednak na przeżycie i wykarmienie 
rodziny, a także na niewielką sprzedaż tego, co pozostało.

W całym Sarnowie sytuacja gospodarcza od czasu wybuchu wojny 
wyraźnie się pogorszyła. Potrzeby machiny wojennej Hitlera nie szczę-
dziły żadnego domostwa. Była to jednak jedna z niewielu wsi w okolicy, 
w której ponad połowa gospodarstw pozostawała w rękach polskich wła-
ścicieli. Największym strachem napawała sytuacja polityczna. Regularne 
wizyty SS i żołnierzy Wehrmachtu, poza uszczuplaniem zasobów gospo-
darstwa, budziły także ciągłe obawy o bezpieczeństwo rodziny. Walenty 
szczególnie bał się o córki, które były już właściwie młodymi kobietami. 
Wizyty niemieckich żołnierzy, pożądliwie spoglądających w ich kierunku, 
budziły jego najgorsze obawy. Szczęściem w nieszczęściu było to, że ze 
względu na odłamek tkwiący w jego płucu z czasów wielkiej wojny, nie 
został wcielony do Wojska Polskiego podczas powszechnej mobilizacji 
trzydziestego pierwszego sierpnia trzydziestego dziewiątego roku ani wy-
wieziony do żadnego obozu pracy. Dzięki temu nie zginął na froncie i nie 
został kaleką, za to mógł na miejscu czuwać, w miarę swoich możliwości, 
nad bezpieczeństwem najbliższych i oddawać się swojej życiowej pasji – 
gospodarce. Nawet jeśli zostawiono mu tylko skrawek ziemi.

Pewnego sierpniowego poranka na sąsiadujące z jego gospodarstwem 
podwórko Kwiatkowskich przyjechał mały oddział żołnierzy. Natych-
miast przerwał pracę przy ciągniku i szybko udał się do domu, aby ostrzec 
rodzinę. Tego typu wizyty, choć nie należały do rzadkości, zawsze budziły 
niepokój.

– Przyjechali do Kwiatkowskich – rzucił w stronę salonu, gdzie krzą-
tały się Pelagia z córkami, przygotowując obiad. – Uciekajcie na górę!

– Wehrmacht czy SS? – spytała szybko Pelagia, modląc się, aby byli 
to ci pierwsi.

– Chyba Wehrmacht – odpowiedział szybko. – Zostań w kuchni jak-
byś nic nie widziała, a wy dziewczyny biegiem na górę do pokoju! Jeśli 
usłyszycie, że do nas też wchodzą schowajcie się pod łóżko i siedźcie tam 
dopóki po was nie przyjdę.
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Łucja i Maria doskonale wiedziały, że niebezpieczeństwo grozi wła-
śnie im. Kobiety zawsze miały gorzej – wspominała im matka, przywo-
łując w pamięci poprzednią wielką wojnę. Nie kryła przed nimi, że może 
dojść do przemocy i gwałtu. 

Walenty udał się z powrotem na podwórko. Zza szopy przyniósł kilka 
sękatych pni i zaczął rąbać drewno, swobodnie patrząc na wydarzenia. 
Kolejne ruchy siekierą w upalne przedpołudnie, boleśnie przypomniały 
mu o upływie czasu. Zbliżał się do pięćdziesiątki i coraz częściej uświada-
miał sobie, że lata młodości bezpowrotnie minęły. Żałował tylko swojego 
gospodarstwa, którego nie zdołały zniszczyć żadne siły ani hiperinfl acja, 
ani kryzys z lat trzydziestych. Teraz jednak, pracując na roli i oddając pra-
wie całość plonów na rzecz hitlerowskich najeźdźców, czuł się wyjątko-
wo bezradny. Nagle na podwórko Kwiatkowskich wysypali się z domu 
niemieccy żołnierze. Wystraszona żona Ignaca Kwiatkowskiego pobiegła 
szybko do magazynku i przyniosła cały koszyk jajek oraz jakieś przetwo-
ry, przykryte chustką.

– Ja, schöne Eier! Dobhre! – roześmiał się jeden z nich, który był praw-
dopodobnie dowódcą, ale Walenty nie widział jego pagonów.

Po chwili cała ekipa odjechała, mijając szczęśliwie jego gospodarstwo. 
Gdy oddalili się za zakrętem, odetchnął z ulgą i przerwał rąbanie drewna. 
Wtedy na podwórku Kwiatkowskich pojawił się ich syn Heniek, który był 
rówieśnikiem jego syna. Ujrzawszy Walentego, skierował się szybko ku 
swojej bramie, a po chwili znalazł się na podwórku Konarskich.

– Dzień dobry, panie Walenty – powitał gospodarza.
– Serwus chłopcze! Co chcieli tym razem?
Heniek podrapał się niezręcznie po głowie i rozejrzał po podwórku, 

jakby chciał się upewnić, że nikt nie usłyszy ich rozmowy. Był dużym, 
nieco grubawym młodzieńcem, z rzadką blond czupryną. Choć dość nie-
zdarny, wydawał się bardzo silny i niezwykle uczynny, co upodabniało go 
do ojca – Ignaca.

– Właśnie, nie wiadomo – odpowiedział niepewnie. – Szukają wiatru 
w polu. Zabrali zapasy i pojechali.

– Czyli wszystko w porządku? – dla pewności spytał Walenty.
– No, nie do końca – odpowiedział. – Widzi pan, boję się o te materia-

ły… Kiedy Janek będzie w Sarnowie?
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– Oj, chyba nieprędko, jest w Stettinie. U swojej Alex – uśmiechnął 
się. – O jakich materiałach mówisz?

– No tych... – Heniek znów rozejrzał się nerwowo dookoła i drapiąc 
się po głowie wyszeptał – konspiracyjnych, wie pan... teraz tak często po-
jawiają się na wsi Niemcy... Trochę się boję.

Walenty zamarł w bezruchu ze zdumienia. Pierwszy raz słyszał o taj-
nych materiałach. Wiedział o pasji i działalności dziennikarskiej syna, ale 
nigdy nie przypuszczał, że ten ma jakikolwiek związek z konspiracją. Sta-
rał się jednak zamaskować zaskoczenie.

– Mógłbyś przynieść te materiały? – spytał spokojnie. – Będę czekał 
w szopie. Tylko bądź dyskretny. A przy okazji, czy twoi rodzice coś o tym 
wiedzą?

– Nic a nic – ochoczo odpowiedział młodzieniec. – Obiecałem to Jan-
kowi.

– Przynieś je w takim razie jak najszybciej.
Kiedy Heniek ruszył w stronę swojego domu, Walenty poszedł oznaj-

mić żonie i córkom, że niebezpieczeństwo minęło. Nie wspomniał jednak 
ani słowem o swojej rozmowie. Po chwili udał się do szopy, gdzie z nie-
cierpliwością czekał na młodego sąsiada i zachodził w głowę: Co też ten 
chłopak wyrabia, na Boga? W co on się pakuje?

***

– Jezus, Maria! To są fałszywe dokumenty! – wykrzyknął oszołomiony 
Walenty, po czym spojrzał panicznie w stronę drzwi szopy. Wstał natych-
miast i zamknął je od wewnątrz.

Heniek siedział zupełnie spokojnie, znając zawartość materiałów, 
o których przechowanie prosił go Janek. Walenty sięgnął po jeden z do-
kumentów. Był to druk lub raczej świetna kopia książeczki pracy z wro-
ną, swastyką i napisem: „Arbeitsbuch” na okładce. W niewielkiej paczce 
znajdowały się także inne przeróżne druki urzędowe in blanco oraz pie-
czątki ze swastykami – nie był w stanie ocenić, czy zostały ukradzione, 
czy podrobione. 
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Po przejrzeniu zawartości paczki, podszedł do niewielkiej szafki, 
w której trzymał drobne narzędzia i półlitrową butelkę księżycówki „na 
wszelki wypadek” (ostatnie chwile w szopie na pewno można było zali-
czyć do tej kategorii). Napełnił dwie szklanki do połowy, po czym jedną 
podał Heniowi.

– Ja nie mogę – zaprotestował młodzieniec. – Jadę z ojcem do miasta 
po obiedzie.

– Nic ci nie będzie chłopcze – zignorował protest Walenty. – Obiecaj 
mi, że wiedza o tym, co tu przyniosłeś, nigdy nie wyjdzie na jaw.

– Obiecałem to przecież Jankowi – oburzył się. – I dotrzymałem słowa.
– Otóż nie dotrzymałeś – zaprzeczył Walenty.
– Jak to?! O czym pan mówi?
– Janek zapewne powiedział ci, żebyś nie mówił o tym nikomu. Wli-

czając w to mnie.
Heniek spojrzał na niego dużymi, zdziwionymi oczami.
– To pan zupełnie nic nie wiedział?!
– Musisz mi to obiecać, Heniu.
– Przyrzekam.
– No to za naszą tajemnicę – Walenty podniósł swoją szklankę w górę 

na znak toastu.
– Za Polskę! – odpowiedział entuzjastycznie Heniu, po czym wlał do 

ust zawartość swojej szklanki.
Walenty z pożałowaniem spoglądał na młodzieńca, który wyraźnie nie 

był tak bystry, jak jego syn. Nie zdawał sobie sprawy, w jakie kłopoty 
mogło wpędzić go posiadanie tego rodzaju dokumentów. Ignac nie wyba-
czyłby ani jemu, ani Jankowi takiej bomby z opóźnionym zapłonem. Całe 
szczęście, że on właśnie do mnie z tym przyszedł – pomyślał. Podświado-
mie cieszył się i podziwiał patriotyczne aspiracje młodych ludzi, ale ryzy-
ko związane z taką działalnością przyprawiało go wręcz o zawrót głowy.

Zaraz po odejściu Henia postanowił ukryć wszystko w bezpiecznym 
miejscu. Przez moment zastanawiał się czy nie spalić ich od razu, ale 
wbrew wszelkiej logice i zdrowemu rozsądkowi musiał najpierw poroz-
mawiać o tym z Jankiem. Pewne było natomiast, że nie może powiedzieć 
o tym ani żonie, ani tym bardziej córkom. 
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Zachodził w głowę, co tak naprawdę robi w Stettinie jego syn. Skoro 
siedzi tam już od miesiąca może podejmuje działania zagrażające nie tyl-
ko jemu, ale także Indze i Alex? Przypuszczał, że była to robota Bronka 
Matejczaka, z którym Janek się przyjaźnił. Mógł tylko mieć nadzieję, że 
Bronek wie, co robi i w jakie kłopoty może wpakować całą jego rodzinę. 
Przypomniał sobie to długie, ponad miesięczne szkolenie w Warszawie, 
na jakie wyjechał syn w minione wakacje. Bronek zapewniał wtedy, że 
chodzi o kursy doskonalenia fotografi i, w których miał brać udział rów-
nież jego brat, mieszkający w stolicy. Teraz wszystko stawało się oczywi-
ste – to tam poznał się z ludźmi, którzy prowadzili potajemną, konspira-
cyjną walkę z najeźdźcą. I te jego kolejne wizyty w Warszawie w ciągu 
ostatniego roku. Było teraz zupełnie jasne, że Janek cały czas wikłał się 
w konspiracyjną działalność, nie mówiąc nikomu ani słowa. A wszystko 
to wyglądało tak niewinnie. To tylko szkolenie… Bronek załatwił, żebym 
doskonalił się w fotografi i… – wspominał z żalem wszystkie wymówki 
syna, lecz nie brakowało w nich także głęboko ukrytej dumy. 

Zgodnie z zasadą, że pod latarnią najciemniej, nie szukał długo skrytki 
– wszystkie nielegalne materiały ukrył w niewielkiej drewutni przy szopie, 
gdzie w podłodze pod ruchomą deską znajdował się schowek. Przykrył 
wszystko drzewem, a potem udał się na cmentarz do malutkiej mogiły, ich 
zmarłego przed laty dziecka. Musiał to wszystko jeszcze raz przemyśleć.

***

Wczesnym popołudniem w domu Ingi Dreblow przy Falkenwalder-
strasse 70 zadzwonił telefon. Zawsze na dźwięk dzwonka budziła się 
w niej nadzieja, że Bronkowi udało się przedostać na teren Wielkiej Rze-
szy i to właśnie on dzwoni. Ich kwitnący związek od czasu najazdu Nie-
miec na Polskę i wypowiedzenia wojny przez Anglię, stał się zupełnie 
platoniczny, co jednak nie zmieniło jej uczuć. Od września trzydziestego 
dziewiątego roku na próżno czekała na wiadomość od niego. Sama nie 
mogła nawiązać z nim żadnego kontaktu ze względu na trwającą wojnę 
i zamknięte granice. Również jakikolwiek kontakt telefoniczny czy tele-
grafi czny był niemożliwy. Od dwóch lat żyła marzeniami, że pojawi się po 
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drugiej stronie Kanału La Manche, może w Warszawie, ale były to płonne 
nadzieje.

Pracowała dla niewielkiej ofi cyny, wydającej w niskim nakładzie ksią-
żeczki z obrazkami dla dzieci. Ze względu na działania wojenne w mia-
stach znacznie zmniejszyła się podaż zabawek, dlatego drukarnie, upań-
stwowione w większości przez nazistów, choć w niewielkim stopniu 
chciały wypełnić braki i zarabiały wydając ilustrowane bajki. Inga robiła 
do nich rysunki. Jej talent i umiejętności malarskie sprawiały, że praca ta 
była częściowym zaspokojeniem ambicji artystycznych, a przy tym da-
wała całkiem niezłe, jak na wojenne czasy, zarobki. Zwykle spędzała na 
pracy większość dnia, do powrotu Alex ze szkoły. 

Słysząc więc teraz dźwięk dzwonka, natychmiast porzuciła pędzelek 
i przetarła ręce szmatką, a potem podbiegła do aparatu z szybko bijącym 
sercem, w kolejnym przypływie nadziei na rozmowę ze swoim wytęsk-
nionym kochankiem.

– Tak słucham? – rzuciła z niecierpliwością.
– Dzień dobry, Ingo.
Głos w słuchawce, choć nie należał do Bronka, wzbudził w niej rów-

nież miłe wspomnienia.
– Dzień dobry, Walenty – odpowiedziała, uśmiechając się sama do sie-

bie. – Pewnie dzwonisz spytać, jak się ma Janek?
– No właśnie. Chciałem sprawdzić, co u was i czy wszystko w porząd-

ku...
– W jak najlepszym. Miło cię znów słyszeć.
– Ciebie również – odpowiedział. – Mam nadzieję, że Janek nie spra-

wia kłopotu?
– Najmniejszego – odpowiedziała rozbawiona taką uwagą. – Opiekuje 

się Alex, jakby byli już co najmniej zaręczeni.
– No tak… – potwierdził z rozrzewnieniem. – Ach, ta siła młodości.
– No, a jak u was? Mam nadzieje, że nie gorzej?
– Nic się nie zmienia – odpowiedział wymijająco.
– To dobrze – zawahała się. – Walenty, ja naprawdę wam współczuję, 

to takie głupie, przecież  jestem Niemką...
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– Inga, jesteś po prostu dobrą kobietą – przerwał jej. – Nasz syn siedzi 
u ciebie przecież już cały miesiąc. Jestem pełen wdzięczności… A wła-
śnie, jest teraz może w domu?

– Nie – odpowiedziała. – Poszedł gdzieś z aparatem, jak niemal co-
dziennie. Wczoraj wieczorem mówił, że ma coś ciekawego na oku. 

– Diabli nadali! – zaklął po polsku, jednocześnie gryząc się w język. 
Przypomniał sobie dwóch braci Matejczaków z Warszawy, Antka i Bron-
ka. Obaj mieli ogromny wpływ na jego syna. Bronek zaraził go pasją 
reporterską, ale od wybuchu wojny na stałe przebywał w Londynie. Za 
to Antek – ten na pewno miał wiele wspólnego z tymi jego wypadami do 
Stettina.

Inga wyczuła irytację i niechęć w jego głosie, choć nie zrozumiała, co 
powiedział.

– Czy coś się stało?
– Nie, nie. Przepraszam – odpowiedział zmieszany. – Tak jakoś... Nie 

wiesz, co dokładnie mógłby dzisiaj robić Janek?
Teraz wyczuwała wyraźny niepokój.
– Nie każę mu się przecież przede mną spowiadać. Lata gdzieś cią-

gle z aparatem, ale ja go o nic nie wypytuję… – odpowiedziała, starając 
się zachować opanowanie. – Jak chcesz z nim porozmawiać, zamówię 
mu wieczorem rozmowę. Powiedział, że o czwartej podejdzie po Alex do 
szkoły i wrócą razem.

– No, jeśli byłabyś tak miła… – odpowiedział, starając się zamasko-
wać złe wrażenie. – Niech koniecznie odezwie się w najbliższych dniach. 
Chciałem z nim porozmawiać. Aha… i przekazuję pozdrowienia od żony.

– Dziękuję. Też ją pozdrów. Trzymajcie się.

***

Potężna sylwetka lotniskowca Graf Zeppelin1 dominowała nad nabrze-
żem przy Tarasach Hakena. Sama płyta pasa startowego, rozciągająca się 
niemal na całej długości okrętu, znajdowała się ponad dziesięć metrów 
nad ziemią, a górne części nadbudówki sięgały znacznie powyżej linii 
dachów okolicznych kamienic. Po środku burty, na wysokości pokładu, 

1 Jedyny lotniskowiec III Rzeszy. Ukończony w 90% i nigdy nie użyty w walce



19

wywieszona była duża plansza z napisem: „Fotografowanie surowo za-
bronione”. Przechodzący nabrzeżem Dampschiffs Bollwerk mieszkańcy 
miasta, zatrzymywali się i kłębili koło okrętu, podziwiając jego ogrom. 

Przy samym statku na nabrzeżu stało kilku gestapowców pilnujących 
porządku i zbyt ciekawskich przechodniów. Jednym z nich był kapral Ger-
hard Knotte, który od rana pełnił wartę przy okręcie. Rozkazy, jakie otrzy-
mał, były bardzo wyraźne: „Nie dopuścić nikogo do statku na odległość 
bliższą niż dziesięć metrów od linii nabrzeża. Tłumić wszelkie próby foto-
grafowania jednostki”. Statek został zacumowany w miejskiej części tyl-
ko na trzy dni, które były potrzebne do dalszej organizacji prac nad jego 
wykończeniem. 

Gerhard, który doskonale rozumiał, że tak potężny i nowoczesny lotni-
skowiec, może być powodem zainteresowania obcych wywiadów, uważ-
nie obserwował okolicę. W pewnym momencie jego uwagę zwrócił rosły 
młody mężczyzna, stojący na nabrzeżu od strony dziobu okrętu. Nie było 
w jego wyglądzie nic nadzwyczajnego poza tym, że miał sportową, szczu-
płą sylwetkę i niezwykle bujne, czarne włosy. Jego oczy uważnie obser-
wowały i podziwiały nie tylko sam okręt, ale także Gerharda i towarzy-
szących mu ofi cerów gestapo. Najdziwniejsze jednak było to, że co jakiś 
czas młodzieniec sięgał do suwaka swojej letniej kurtki i lekko odsuwał 
go na chwilę, po czym znów zapinał. Gerhard nie mógł dostrzec, co kryje 
się pod kurtką, gdyż inni przechodnie uniemożliwiali mu dokładną ob-
serwację. Młodzieniec wykonywał swoje czynności z niezwykłą wprawą 
i trudno było rozwiązać zagadkę jego dość dziwnego zachowania. Posta-
nowił więc skupić na nim całą swoją uwagę. 

Po kilkunastu minutach młody mężczyzna zmienił miejsce, aby przejść 
na drugą stronę ulicy Bollwerk, w kierunku schodów prowadzących 
w górę Tarasów Hakena. Odległość, jaka ich dzieliła, była teraz jeszcze 
większa. Po chwili młodzieniec zupełnie zgubił się wśród innych prze-
chodniów. 

Niecały kwadrans później, ku zdziwieniu Gerharda, ten sam młodzie-
niec pojawił się na nabrzeżu, tym razem od strony rufy okrętu, wykonując 
znów swój dziwny rytuał z suwakiem kurtki. Jednak ludzi podziwiających 
okręt i od tej strony było niemało, więc znów trudno było ocenić, co do-
kładnie robi. 
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Gerhard postanowił nie czekać na dalszy przebieg wydarzeń. Zacho-
wanie młodzieńca zbyt mocno go intrygowało i budziło podejrzenia. Sta-
rając się pozostać niedostrzeżonym, powoli przechodził od jednej grupki 
ludzi do następnej, by nagle wychylić się z pistoletem w dłoni zaledwie 
pięć metrów od niego.

Młody mężczyzna nie wydawał się być zaskoczony. Ku zdziwieniu 
Gerharda, po prostu stał z aparatem fotografi cznym zwieszonym na szyi 
i obserwował, jak nadchodzi.

– Was machst du?! – spytał surowo, zmierzając ku niemu dynamicz-
nym krokiem. – Bist du Deutsch? Deine Papieren!

– Ja, ich bin ein Volksdeutsch! – odpowiedział dziarsko młodzieniec 
i wyprostował się dumnie. Sięgnął do kieszeni spodni i wyciągnął niewiel-
ką okładkę na dokumenty, z której wyjął kartkę złożoną na cztery części, 
po czym podał ją Gerhardowi. Ten dokładnie odczytał treść dokumentu. 
Było to zaświadczenie o podpisaniu volkslisty, która nadawała mieszkań-
cowi podbitego kraju obywatelstwo Rzeszy. Widok takiego dokumentu 
uspokoił Gerharda. Narastające w ostatnich minutach, w jego głowie po-
dejrzenie wobec mężczyzny okazało się najprawdopodobniej mocno prze-
sadzone.

– Po co robiłeś zdjęcia? – spytał, oddając mu dokument.
– To piękny okręt, a ja jestem fotografem amatorem… – odpowiedział 

niewinnie. – Chętnie zrobię panu ofi cerowi zdjęcie na jego tle.
– Nie widziałeś informacji na burcie?! Fotografowanie jest zabronio-

ne!
– Taak? – wykrzywił się i spojrzał ponownie na okręt, jakby nie do-

wierzając samemu sobie, że złamał jakiś zakaz. – No, nie zauważyłem. 
Przepraszam, panie ofi cerze.

– Wyjmuj kliszę! – rozkazał.
– Ale ja mam tam też inne zdjęcia – zaprotestował nieśmiało. – Moja 

dziewczyna…
– Dawaj kliszę!
Z wyraźnym smutkiem na twarzy mężczyzna otworzył aparat i wyjął 

bębenek z kliszą, wręczając ją Gerhardowi.
– No! Teraz dobrze – stwierdził z satysfakcją. – I żebym więcej nie 

widział cię z aparatem w ręku przy tym okręcie.
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– Oczywiście, panie ofi cerze! Przepraszam pana za moją nieuwagę – 
odpowiedział posłusznie, po czym odwrócił się i odszedł.

***

Niech cię szlag trafi ! – zaklął w myślach Janek, odchodząc ze złością, 
ale i ulgą po spotkaniu z esesmanem. Tym razem akcja się nie udała, ale 
przynajmniej wszystko skończyło się bezpiecznie. Zauważył go na tyle 
wcześnie, że mógł udawać niezorientowanego fotografa amatora. Wszyst-
ko dzięki warszawskim konspiracyjnym szkoleniom.

Zaświadczenie, które okazał, było sfałszowane, podobnie jak wszyst-
kie inne dokumenty, które wykorzystywał w swojej obecnej działalno-
ści. Już w zeszłym roku, mając zaledwie osiemnaście lat, zgodził się na 
współpracę z wywiadem, polegającą na zdobywaniu zleconych zdjęć lub 
wyszukiwaniu informacji o wybranych obiektach i działaniach na terenie 
Rzeszy. Inspiratorem powstania takiej inicjatywy był oczywiście Bronek 
Matejczak z BBC, który wiedział o Janku niemal wszystko i zachęcił go 
do spotkania ze swoim bratem Antonim. To właśnie Antoni na początku 
ubiegłego roku zapoznał go w Warszawie z kilkoma osobami, działają-
cymi w konspiracji antyhitlerowskiej. Co prawda, nie było dla Janka do 
końca jasne, czy Antoni pracuje tylko dla Stefana Witkowskiego „Kapita-
na”, szefa Muszkieterów2, czy dla II Oddziału Wywiadu ZWZ, z którego 
członkami również go widywał, czy może pośrednio nie tyle dla rządu 
RP w Londynie, co dla brytyjskiego Secret Intelligence Service. Jedno 
było pewne – już z początkiem czterdziestego roku otrzymał z Londy-
nu (poprzez Antoniego) fi kcyjne dokumenty, poświadczające jego pracę 
w charakterze korespondenta dla amerykańskiej stacji CBS. Dawało mu 
to gwarancję, że jako korespondent neutralnego w wojnie kraju, jakim 
pozostawały Stany Zjednoczone, mógł dość swobodnie poruszać się po 
Wielkiej Rzeszy. Jednak, jak dotąd, wolał wykorzystywać inny, podrobio-
ny dokument, potwierdzający przyjęcie obywatelstwa niemieckiego. Był 
przekonany, że wzbudzał mniej podejrzeń i łatwiej mu będzie wytłuma-

2 Muszkieterzy byli organizacją konspiracyjną, założoną przez Stefana Witkowskiego ps. Inżynier, 
Kapitan.
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czyć się ze swoich działań. Dowodem tego była także dzisiejsza rozmowa 
z esesmanem. 

W każdym razie pojedyncze zlecenia dziennikarskie, wykonywane 
przez niego na rzecz Bronka Matejczaka z BBC do połowy trzydzieste-
go dziewiątego roku, od jakiegoś czasu zmieniły nieco charakter, a ich 
zleceniodawcą był teraz szeroko pojęty wywiad antyhitlerowski, którego 
członkiem był Antoni Matejczak. 

Wypada nadmienić, że wykonywał on obecne zadania z taką samą pa-
sją, jak przedwojenne zlecenia od Bronka. A że wiązały się one z dużo 
większym ryzykiem i niebezpieczeństwem? Jankowi Konarskiemu można 
było wytknąć różne przywary, ale odwagi, którą miał w wieku dziewiętna-
stu lat, mógł mu pozazdrościć niejeden trzydziestolatek.

Dzisiejsze próby dokładnego sfotografowania Grafa Zeppelina były 
efektem ogólnych zaleceń, przekazanych mu przez Antoniego na ostatnim 
warszawskim szkoleniu. Każde informacje o rozkładzie obozów pracy, 
obozów jenieckich, a przede wszystkim jakichkolwiek fabryk i obiektów 
przemysłowych oraz wojskowych budziły jego zainteresowanie. Miał 
zbierać wiadomości i tworzyć dokumentację, stosownie do możliwości 
sytuacyjnych, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Najtrud-
niej było mu ustalić, które obiekty rzeczywiście stanowiły istotną dla nie-
mieckiej machiny wojennej strukturę. Każda informacja, nawet pozornie 
błaha, wzbudzała jego czujność. Musiał też podejmować swoje działa-
nia niezwykle ostrożnie, gdyż wszystkie obiekty produkcyjne i wojskowe 
były objęte surowym zakazem fotografowania i dokumentowania. Gdy 
dowiedział się o czasowym zacumowaniu Grafa przy nabrzeżu, nie miał 
wątpliwości, że powinien zbadać go i sfotografować jak najdokładniej. 
Na razie jednak został bez kliszy, a nie zabrał ze sobą rezerwowej. Poza 
tym wolał oddalić się, aby nie wzbudzać dalszych podejrzeń. Wiedział 
z „Pommersche Zeitung”, że okręt będzie cumował przy nabrzeżu jeszcze 
przez cały następny dzień, więc miał trochę czasu.

***
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Niezwykle trudno było umówić Karlowi dzisiejszą wizytę w siedzibie 
kierownictwa pomorskiej NSDAP w kompleksie budynków Landeshaus3. 
Gauleiter, będąc najważniejszą osobą w mieście i szefem partyjnym Okrę-
gu Pommern, nie był dostępny dla przeciętnych mieszkańców miasta. 
Karl jednak do nich nie należał. Był dyrektorem technicznym powołanej 
ponownie do życia, na osobisty rozkaz Hitlera w trzydziestym ósmym 
roku, stoczni Vulkan. Od tamtego czasu posiadał także legitymację człon-
kowską NSDAP, gdyż wstąpienie do partii było niezbędnym warunkiem 
objęcia tego stanowiska. Jako dyrektor cieszył się uznaniem zarówno za-
łogi, jak i swoich bezpośrednich przełożonych, którzy tworzyli kierownic-
two nazistowskiej partii. Prawdopodobnie tylko dlatego gauleiter Schwe-
de-Coburg zgodził się na dzisiejsze pilne z nim spotkanie.

Po wejściu do jego gabinetu, nie mógł oprzeć się wrażeniu, że gauleiter 
w ostatnim czasie znowu przybrał na wadze. Przywołał w pamięci dzień, 
w którym przyjmował nominację dyrektorską. Schwede-Coburg nigdy nie 
był szczupły, ale teraz jego tłusta twarz wylewała się na kołnierz munduru, 
przysłaniając szyję. Pomimo że nie wyglądał przyjaźnie, był człowiekiem 
kulturalnym. Karl pamiętał dobrze jego poprzednika na stanowisku gaule-
itera – Wilhelma Karpensteina, który był naprawdę nieprzyzwoitą świnią.

– Heil Hitler – Schwede wstał zza swojego biurka, ustawionego pod 
oknem przestronnego gabinetu. – Cóż to za niezwykle ważna sprawa spro-
wadziła pana do mnie?

– Dzień dobry – odpowiedział Karl. – Sprawa jest bardzo delikatnej 
natury.

Gauleiter pokiwał głową, potwierdzając w ten sposób swoje zaintere-
sowanie i wskazał miejsce na fotelu przy niewielkim stoliku. Sprawa była 
faktycznie delikatna, a także osobista, co najbardziej martwiło Karla. Dwa 
dni wcześniej na adres przy Schweizerhof na Starym Mieście przyszło pi-
smo, które zabrał dzisiaj ze sobą. Wyciągnął zza pazuchy złożoną kartkę, 
podszedł z nią do biurka Schwede-Coburga i położył mu przed oczami.

– To jest ta sprawa – stwierdził spokojnie.
Gauleiter przymrużył oczy, wczytując się w jej treść. Po chwili odłożył 

kartkę, spoglądając wymownie na swojego gościa.
– Taak – mruknął. – A jak obecnie mają się nasze U-Booty?

3 Obecnie siedziba urzędu miejskiego.
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– Nie jest łatwo – odpowiedział Karl. – Jesteśmy zaangażowani w wie-
le jednostek różnego typu na raz. Brakuje mi wykwalifi kowanych fachow-
ców i urządzeń.

– Myślę, że tak ceniony znawca branży, jak pan da radę nad tym zapa-
nować? – uśmiechnął się.

– Robię co mogę, panie przewodniczący – odpowiedział dziwiąc się, 
że gauleiter przeszedł do spraw zawodowych, nawet bez drobnego ko-
mentarza dotyczącego pisma, które przyniósł. 

– Jakie jednostki będą ukończone w tym roku? – kontynuował Schwe-
de-Coburg.

– Przygotowujemy produkcję jednostek typu VIIC z przedłużonym ka-
dłubem oraz prowadzimy prace projektowe nad dwoma mniejszymi. Jeśli 
chce pan poznać szczegóły, przekażę panu kopię raportu za ostatni kwar-
tał, która zwykle trafi a do pana zastępcy Simmona.

– Nie trzeba, nie trzeba panie Tischke – odpowiedział stanowczo. – 
Jak będę chciał, sam zajrzę sobie do dokumentacji. A jak się ma sprawa 
naszych podziemi?

Tym razem zdziwienie Karla było dużo większe. To że, gauleiter igno-
rował cel jego wizyty  nie budziło wątpliwości, ale zadanie pytania o tajne 
projekty miejskie było już dużym nietaktem. Mógł co najwyżej w geście 
sprzeciwu podrapać się po głowie lub głośno chrząknąć, co też uczynił.

– Staramy się połączyć obecnie cały ciąg przemysłowy nad Odrą z Ta-
rasami Hakena – rzucił zdawkowo.

– Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Ale to nie temat na dzisiejszą dys-
kusję...

Gauleiter wyszedł zza swojego biurka i sięgnął po drewniane pudełko 
z cygarami. Karl grzecznym gestem odmówił poczęstunku. Schwede-Co-
burg spokojnie odpalił swoje cygaro i przysiadł na fotelu obok gościa, 
zakładając nogę na nogę.

– Kim jest Fritz Braun? – spytał, tym razem wreszcie w nawiązaniu do 
pisma, wypuszczając z ust kłęby dymu. – To twój syn?

– Nie jest moim synem, ale tak go traktuję. Kochałem jego matkę.



25

– Nie wiem, czy mogę ci pomóc, Karl – stwierdził. – Jesteśmy od 
trzech miesięcy w stanie wojny z ZSRR. Chyba rozumiesz, że nasza nie-
zwyciężona armia potrzebuje młodych, silnych mężczyzn, aby zdobywać 
nową przestrzeń życiową dla Wielkich Niemiec?

– O ile koncepcja wojny z całym światem ma sens – złośliwie odciął 
Karl – to ofi ary z młodych chłopców złożone na jej ołtarzu też są uzasad-
nione.

– Nie podobają się panu poczynania naszych dzielnych chłopców, Ti-
schke?

– Myślałem, że zachodnia Europa i stan wojny z Wielką Brytanią to 
wystarczający powód do radości. – Karl starał się wypowiadać ostrożnie 
i dyplomatycznie – Czy Napoleon nie popełnił kiedyś…

– Udam, że tego nie słyszałem – przerwał ponuro gauleiter, spogląda-
jąc surowo na swojego rozmówcę. – Chciałbym ci jakoś pomóc, ale nie 
mam zbyt wielkich możliwości.

– W tej sprawie jest pan jedyną osobą, która w ogóle może cokolwiek 
zrobić.

– Czego oczekujesz?
– Fritz nie nadaje się do wojska – pospieszył z wyjaśnieniem. – Jest 

bardzo wrażliwy. Opiekuję się nim od wielu lat i znam go doskonale. To 
dobry chłopak o wielkim sercu, ale nie nadaje się na wojnę. Tym bardziej 
na froncie!

– A kto powiedział, że będzie na froncie? Nasze państwo potrzebuje 
ludzi do działań w różnym charakterze.

– Biorąc pod uwagę, że Rzesza działa obecnie na dwóch frontach, 
a wezwanie dla Fritza przyszło z Wehrmachtu, nie spodziewam się, żeby 
został przydzielony do papierkowej roboty za biurkiem.

Podejrzenia te wcale nie były bezpodstawne. Jesienią trzydziestego 
ósmego roku Fritz Braun, za usilnymi namowami Karla, rozpoczął naukę 
w Wyższej Szkole Maszynoznawstwa i Inżynierii Morskiej przy Frieden-
strasse4. Jednak sama decyzja podjęcia tam nauki, była dla młodego Fritza 
niezwykle trudna, gdyż wcześniej zaplanował rozpocząć studia w semi-
narium duchownym. Już w trzydziestym ósmym roku, gdy poznał Emmę 

4 Placówka pełniła funkcje wyższej szkoły, ale nie nadawała tytułów naukowych. Obecnie jest to 
jeden z budynków Politechniki Szczecińskiej.
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Brandt, córkę pastora ewangelickiego Kościoła Wyznającego, prowadzą-
cego zajęcia ze znanym teologiem Dietrichem Bonhoefferem, założycie-
lem seminarium w Finkenwalde5, jego naturalnym wyborem było właśnie 
to miejsce. Jednak już wtedy, ze względu na działania reżimu hitlerow-
skiego, seminarium prowadziło nielegalne zajęcia. Tym bardziej Karl, pia-
stując szanowaną pozycję dyrektora restytuowanej przez nazistów stoczni 
Vulkan, chciał pomóc Fritzowi w ukończeniu bardziej elitarnych studiów 
technicznych. Poza tym studia na wyższej uczelni mogły uchronić go od 
wprowadzonej przez Hitlera obowiązkowej służby wojskowej, czego nie 
zapewniał mu staż w znienawidzonym przez nazistów chrześcijańskim se-
minarium. 

I gdyby nie bardzo wyważona postawa przyjaciela Fritza – księdza 
Alberta Moga, który o dziwo wsparł Karla w namowach chłopaka, nie 
podjąłby takiej decyzji. To właśnie Albert dał mu radę, której chłopak się 
nie spodziewał: „Księdzem czy teologiem możesz zostać zawsze, a takie 
elitarne wykształcenie pozwoli ci przetrwać trudniejsze czasy. Poza tym 
zawsze możesz zrezygnować i wrócić do kościoła. Bóg z pewnością bę-
dzie na ciebie cierpliwie czekał”. Karl wiedział, że to właśnie te słowa 
ostatecznie zaważyły na decyzji Fritza.

 Istotny udział w procesie decyzyjnym miała także Emma Brandt – 
absolutnie zakochana i chcąca być z nim na zawsze, zachęcała go do po-
rzucenia myśli o oddaniu swojego życia Bogu. Także jej ojciec – pastor, 
przy okazji wizyt w ich domu, również namawiał młodzieńca do studiów 
technicznych, uznając je za bardziej praktyczne rozwiązanie na – jak to 
określał – trudne, nazistowskie czasy.

Fritz nigdy nie zapomniał ani o Bogu, ani o kościele, jak również 
o księdzu Albercie. Studia ukończył wiosną bieżącego roku ze świetnymi 
wynikami. Przez cały ich trzyletni okres pojawiał się regularnie w koście-
le pw. św. Jana Chrzciciela, gdzie służył ksiądz Albert. Pomimo iż katoli-
cy byli bardzo mocno tępieni przez nazistów, Albert nie zaprzestał swojej 
działalności teologicznej. Choć wiązało się to z pewnym ryzykiem, orga-
nizował wspólnie z księdzem Herbertem Simoiletem cykliczne spotkania 
religijne, w których Fritz również brał udział. 
5 Seminarium założone przez ewangelickiego teologa Dietricha Bonhoeffera w obecnych Zdro-

jach. Zdelegalizowane całkowicie przez nazistów w 1937 roku prowadziło nauki dalej w formie 
konspiracyjnej.
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Kiedy nadeszła wiadomość o powołaniu do wojska, całe jego dotych-
czasowe życie legło w gruzach. Do tej pory ani Fritz, ani Karl i Emma 
nie myśleli poważnie o zagrożeniu, jakie niesie służba Rzeszy. Wszyscy 
traktowali to jako ponury obowiązek, który w jakiś cudowny sposób nie 
dotknie młodego Fritza... 

– Chciałbym zaznaczyć, że Fritz ukończył w tym roku ze świetnym 
wynikiem Wyższą Szkołę Inżynieryjną – przekonywał gauleitera Karl, 
widząc że nie jest on skłonny do pomocy.

– Ach tak – odpowiedział Schwede-Coburg, po czym uśmiechnął się 
złośliwie. – Gratuluję. To jednak niczego nie zmienia.

– Proszę wziąć pod uwagę, że jeśli udałoby się odwołać jego wciele-
nie, mógłby pomóc mi w stoczni na stanowisku inżyniera – nalegał usil-
nie, próbując podsunąć rozmówcy swoją myśl.

– Ja wszystko rozumiem… – nagle gauleiter urwał w pół zdania i wstał 
z fotela. Zgasił końcówkę cygara w popielniczce na biurku i najwyraźniej 
głęboko zastanawiając się nad czymś, podrapał się w głowę i wpatrywał 
przez chwilę w niewiadomy punkt. – Chyba, że…

– Chyba, że co?! – z nadzieją spytał Karl.
Gauleiter Franz Schwede-Coburg gładził się po swoim wielowarstwo-

wym tłustym podbródku, stojąc w oknie gabinetu. 
– Być może będę mógł ci pomóc – odezwał się w końcu. – Zostaw to 

wezwanie i przyjdź do mnie za dwie godziny. Heil Hitler!
– Dobrze – odpowiedział uradowany i zaskoczony Karl, wstając z fo-

tela.
Pomimo że przychodził z prośbą do najważniejszej rangą osoby 

w mieście, nie przełamał się, aby wypowiedzieć hitlerowskie pozdrowie-
nie. Jego przymusowe członkostwo w NSDAP i wysoka pozycja społecz-
na nie zmieniały faktu, że nadal pozostawał głęboko zakonspirowanym 
antynazistą.

– W takim razie do zobaczenia, panie przewodniczący – odpowiedział 
i dynamicznym krokiem ruszył do drzwi.

***
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Oczy Emmy – piękne, połyskujące złotawą zielenią, nabrały jeszcze 
większego blasku od wilgoci łez, jakimi się wypełniały. Fritz odpowiadał 
na jej pocałunki i tulił jej smukłe ciało. Jedną ręką gładził grube jak weł-
na i gęste ciemnobrązowe włosy, a drugą delikatnie wsunął pod garsonkę 
i koszulę. Oboje zamknęli oczy i poddawali się rosnącej namiętności na 
łóżku, dotychczas nienagannie zaścielonym.

Aby usamodzielnić młodego mężczyznę Karl kupił sobie nowe lo-
kum w pobliżu stoczni, a mieszkanie przy Schweizerhof postanowił zo-
stawić Fritzowi. Miał podstawy, żeby wierzyć w młodzieńca i dać mu 
pełną swobodę. Nie bał się, że chłopak popadnie w nałogi lub złe towa-
rzystwo.  Natomiast Fritz zdawał sobie sprawę, że jedynym celem Karla 
jest wprowadzenie go w dorosłość. Wyperswadował mu seminarium du-
chowne i skierował na tory nauki technicznej do uczelni – dzięki czemu 
już za miesiąc miał rozpocząć pracę w Vulkanie. Mógł zarabiać na siebie, 
spotykać się z Emmą, do której pałał coraz większym uczuciem i nadal 
uczestniczyć w ważnych spotkaniach i wydarzeniach w kościele pw. Św. 
Jana Chrzciciela. Wszystko szło ku lepszemu. Trwała wojna, a Stettin był 
dla niego oazą spokoju.

Jednak dwa dni temu nadeszła wiadomość zwiastująca niebezpieczeń-
stwo i niewątpliwy koniec dotychczasowej sielanki. Otrzymał wezwanie 
mobilizacyjne do Wehrmachtu. Nie było w tym zresztą nic dziwnego. 
Hitler bezwzględnie realizował swój plan nakreślony w dziele jego ży-
cia „Mein Kampf” – diabelskiej księdze, jak nazwał ją ojciec Albert. Od 
dwóch miesięcy trwał morderczy pochód na wschód i armia potrzebowała 
ogromnej liczby wojsk. Wiadomość ta spadła jak grom nie tylko na Fritza. 
Najbardziej zrozpaczoną osobą była Emma, która obawiała się o jego bez-
pieczeństwo. Jej starszy brat został zwerbowany rok wcześniej i zaginął 
bez śladu na froncie zachodnim. Dlatego ich kolejne spotkania były pełne 
wzruszeń, smutku oraz nastroju pożegnania. Tylko Karl myślał jak zwykle 
pragmatycznie i używał swoich wszelkich koneksji, aby pomóc młodemu 
Fritzowi uwolnić się od ponurego obowiązku służby.

Gdy oboje byli już tylko w bieliźnie od drzwi dało się słyszeć mocne 
pukanie. 

– Kto to? – spytała zaskoczona i nieco przestraszona Emma.
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– Nie wiem – odpowiedział Fritz, odsuwając ją delikatnie od siebie 
i całując w nagą, kształtną pierś. – Może Karl!

Zaczął pospiesznie ubierać się, wiedząc, że ma on nadal klucze do 
mieszkania. Pomimo że Karl akceptował jego związek z Emmą, nie chciał 
zostać przyłapany z nią in fl agranti.

– Ubierz się – rzucił. – Ja sprawdzę kto to.
Karl stał za drzwiami z zafrasowaną miną, na widok Fritza uśmiechnął 

się jednak przyjaźnie.
– Witaj Karl. Co cię tu sprowadza o tej porze?
– Byłem wstawić się w twojej sprawie – rozpoczął, wchodząc do domu 

– u gauleitera…
Fritz wiedział, że Karl pozostał zagorzałym antynazistą i pomimo 

przyjęcia członkostwa NSDAP nawet w najmniejszym stopniu nie podzie-
lał poglądów bezwzględnej władzy. Tym bardziej doceniał ten gest, który 
musiał kosztować go wiele wysiłku.

Usiedli w kuchni, do której po chwili przyszła Emma. Uśmiechnęła się 
do Karla i odruchowo poprawiła ramiączko garsonki, jakby obawiając się, 
że coś zostanie dostrzeżone. Karl od razu uświadomił sobie, że przyszedł 
„w nieodpowiednim momencie”, ale cieszył się z obecności Emmy.

– Witaj, moja droga – rozpromienił się natychmiast, widząc ją.
– Dzień dobry, panie Tischke – odpowiedziała nieśmiało.
– Usiądź z nami – wskazał jej miejsce przy stole – Byłem w siedzibie 

władz pomorskich w sprawie powołania Fritza. Chciałbym, żeby to co te-
raz powiem, nie wyszło poza to mieszkanie. Dobrze?

– Oczywiście – przytaknęła.
– Wiadomości są dwie. Dobra i zła.
– Powiedz najpierw złą – od razu wtrącił Fritz.
– Nie unikniesz służby w Wehrmachcie.
Emma natychmiast posmutniała. Spojrzała na Fritza, który pozostawał 

zupełnie spokojny, po czym wbiła wzrok w podłogę, próbując powstrzy-
mać nadchodzącą falę goryczy.

– Dobra wiadomość – kontynuował Karl – jest taka, że nie pojedziesz 
na front.

Oblicze dziewczyny natychmiast zmieniło się, gorycz ustąpiła miejsca 
nadziei.
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– A gdzie niby miałbym służyć? – zdziwił się Fritz.
– Nad samym morzem prowadzone są badania nad nowymi rozwią-

zaniami technicznymi dla wojska. Niestety, nie znam szczegółów. Wiem 
tylko, że część projektu nadzoruje Luftwaffe, a część Wehrmacht.

– A co ja miałbym mieć z tym wspólnego?!
– Potrzebują tam młodych niemieckich inżynierów do pomocy w pro-

wadzeniu badań. To bardzo elitarna praca.
Karl wyciągnął dokument, który otrzymał od gauleitera Schwede-Co-

burga. Był to list polecający, kierujący poborowego Brauna na wakat in-
żynierski do bazy doświadczalnej. Fritz zaczął uważnie wczytywać się 
w jego treść.

– Peenemünde?! – krzyknął w końcu. – To ponad sto kilometrów stąd. 
Jaki mam wybór?

– Żaden – odpowiedział Karl. – Zgodziłem się na twój udział i porę-
czyłem gauleiterowi twoją zgodę.

– Dlaczego to zrobiłeś?
– Bo nie masz innego wyjścia. To najlepsze, co może cię spotkać.
– Praca w bazie wojskowej? To brzmi jak zesłanie! – oburzył się. – Czy 

to najlepsze, co może mnie spotkać po trzech latach intensywnej nauki na 
tej twojej cholernej uczelni? A co jeśli się nie zgodzę? Co jeśli ucieknę?

Karl widział, że ponoszą go emocje. Chciał przedstawić pozytywne 
strony tego wyboru.

– Będziesz miał wolne od soboty rano do poniedziałku... Nic ci tam 
nie grozi...

– Fritz – wtrąciła się Emma, podchodząc i obejmując go czule za szyję 
– według mnie to najlepsza wiadomość jaką mogliśmy dostać. Będziesz 
bezpieczny i będziemy mogli się spotykać co niedzielę.

Dopiero jej słowa przyniosły mu otrzeźwienie. Dotarło do niego, że 
obojętnie czego by nie robił, najważniejsza była możliwość uniknięcia 
frontowego koszmaru.

– Przepraszam Karl – wydusił z siebie. – powinienem ci podziękować.
– Nie ma za co, mój chłopcze – odpowiedział Karl. – Jest jeszcze jeden 

drobiazg, ale o tym porozmawiamy jutro.
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Ten pozorny drobiazg był ukrytą puentą oferty gauleitera, dotyczącej Frit-
za. Karl nie mógł powiedzieć o tym przy Emmie. Po pierwsze ze względów 
bezpieczeństwa, po drugie, żeby jej nie niepokoić. Możliwość umieszcze-
nia Fritza w tajnej bazie w Peenemünde była obwarowana przez Schwede-
-Coburga pewnym warunkiem. Fritz miał na bieżąco raportować gauleitero-
wi wszystko, co wie i co dzieje się w bazie. Choć Schwede, jako najwyższy 
funkcjonariusz NSDAP na Pomorzu i namiestnik Rzeszy, był niemal księ-
ciem pomorskim i mógł odwiedzać bazę w Peenemünde, kiedy tylko ze-
chciał, ze względu na ścisłą tajemnicę prowadzonych tam badań brakowało 
mu szczegółowych raportów i dostępu do wszystkich informacji o postępach 
prac. Jego ostatni zaufany człowiek, który tam pracował, został odesłany kar-
nie do więzienia przez kontrolujących bazę, od strony kontrwywiadowczej, 
funkcjonariuszy Abwehry. Ta formacja wymykała się spod jego jurysdykcji 
i Karl doskonale o tym wiedział. Szef Abwehry, generał Wilhelm Canaris ro-
bił wszystko, aby jego ludzie byli zawsze poza kontrolą partii.

Karl mógł tylko podejrzewać, że dokładna wiedza o tym, co dzieje się 
w Peenemünde miała być w razie nieprzewidzianych wydarzeń polisą gau-
leitera na przyszłość. Chciał więc mieć kontrolę nad postępami prac tam 
prowadzonych. I choć miał zwierzchnią władzę nad całym II Okręgiem 
Wojskowym, obejmującym Pomorze, to nie miał wpływu na wydarzenia 
w bazie, pomimo że znajdowała się na jego terenie. Prawdopodobnie dla-
tego upatrywał w umieszczeniu tam Fritza szansę na dostęp do precyzyj-
niejszych informacji o bieżących pracach i wydarzeniach w bazie.

– Zostanie pan na kolacji? – ochoczo zaproponowała Emma.
– Bardzo chętnie – odpowiedział uradowany. – To ty już nawet gotu-

jesz dla Fritza?
– Nie, mam po prostu dzisiaj bardzo dużo czasu – odpowiedziała. – 

A tak dobre wiadomości należy jakoś uczcić.
Emma bardzo przypominała mu Lenę Braun. Była troskliwa, niezwy-

kle sympatyczna i to podobało mu się w niej do tego stopnia, że nigdy nie 
mógł sobie odmówić przyjemności rozmowy z nią, czy wspólnego posił-
ku. Cieszył się, że jest przy nim ktoś tak dobry, jak jego matka. 

***
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Inga wróciła do domu późnym wieczorem, zastając Janka i Alex zaj-
mujących się czymś, co ją jako malarkę, niezwykle ucieszyło. Janek sie-
dział wyprostowany na krześle w salonie, podczas gdy Alex robiła szkic 
jego portretu. Wakacyjne kursy, na które uczęszczała, wyraźnie rozwinęły  
umiejętności Alex. Portret Janka w ocenie Ingi, był niezwykle precyzyjny, 
a jednocześnie wykonany pewną i dynamiczną kreską. Podkreślał jego 
silny charakter, ale też pełnię radości życia. Janek dla zabawy pożyczył do 
pozowania starą fajkę Maxa, którą trzymał przy ustach. Widząc go z faj-
ką ojca, zaczęła się zastanawiać nad tym, jak szybko umyka czas. Nawet 
nie pamiętała, kiedy Walenty zaprzyjaźnił się z jej ojcem. Janek i Alex 
byli jeszcze wtedy małymi dziećmi, a teraz, przynajmniej w kontekście 
fi zycznym, byli w stanie założyć własną rodzinę. Choć to nie było wcale 
takie oczywiste ze względu na okoliczności. Janek był Polakiem, a jakie-
kolwiek bliższe kontakty Niemców z Polakami mogły skończyć się zesła-
niem do obozu. Szczęściem w nieszczęściu było to, że miał dokumenty 
dziennikarskie z amerykańskiej rozgłośni NBC, które załatwił mu Bronek. 
Gdyby nie one, nie mógłby tak spokojnie spędzać czasu w Stettinie i po-
dróżować pomiędzy miastami Wielkiej Rzeszy. Nie miała jednak pojęcia, 
jakimi jeszcze dokumentami posługuje się i jak bardzo różni się jego praca 
od zwykłych obowiązków korespondenta. Dlatego tym bardziej intrygo-
wała ją dzisiejsza rozmowa z Walentym. 

– Rozmawiałam dziś z twoim ojcem – oznajmiła zagryzając cienką 
kanapkę z serem.

– Dzwonił?! – zdziwił się.
– Tak. Dopytywał się bardzo o ciebie.
– Czy coś się stało?
– Nie, wszystko dobrze… – rzuciła przeciągle – ale strasznie ciekawiło 

go, czym zajmujesz się na co dzień.
– Chyba powiedziałaś mu, że tak jak zwykle trochę fotografuję i spę-

dzam czas z Alex?
– Oczywiście. Jednak pytania twojego ojca wydały mi się dziwne. Pro-

sił, żebyś zadzwonił do domu możliwie szybko.
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Zdawała sobie sprawę, że wcześniejsze kontakty z Bronkiem, który 
działa po drugiej stronie frontu, i jego bratem w Warszawie mogą ściągnąć 
na nich kłopoty. Sama była bardzo ciekawa, czy jego codzienne wypady 
z aparatem nie są tylko przykrywką.

– A co ty właściwie dzisiaj robiłeś? – spytała niespodziewanie, idąc 
tym tropem.

Janek był zaskoczony takim pytaniem. Coś musiało wydarzyć się 
w Sarnowie. Ojciec nigdy wcześniej nie ingerował w jego sprawy, a do 
tego takie uwagi Ingi...

– Na nabrzeżu zacumował Graf Zeppelin – odpowiedział szczerze. – 
Byłem go obejrzeć.

Szczerość nie wynikała z chęci podzielenia się sprawami, którymi się 
zajmował. Po prostu na szkoleniu nauczył się, że czasami prawda pokaza-
na z innej perspektywy jest najbardziej wiarygodna.

– Słyszałam o nim – odpowiedziała. – Ale przecież to jest pilnie strze-
żony obiekt wojskowy. Fotografowanie jest zakazane.

– No właśnie – roześmiał się Janek. – Jakiś esesman zabrał mi kliszę 
i na tym skończyło się mojej dzisiejsze fotografowanie. 

Niemal aktorsko odegrana scena, wydawała się ją uspokoić.
– A ty Alex, co dzisiaj… – przerwała w pół słowa, gdyż ich uszu do-

szedł przeraźliwy ryk syreny. Początkowo brzmiał cicho, ale z każdą 
chwilą natężenie dźwięku zwiększało się. Wszyscy troje zamilkli i spo-
glądali nerwowo na siebie, analizując sytuację.

– Czy to alarm? – spytała z przerażeniem Alex.
Inga nie odpowiedziała. Janek chwycił nagle swój aparat, leżący na 

stole w salonie i pobiegł w kierunku drzwi domu.
– Dokąd?! – krzyknęła Inga, lecz ten był już za drzwiami.
– Zgaście światło! – zdołał tylko krzyknąć do przejętych domowniczek.
Przerażającemu dźwiękowi syreny zaczęły z czasem towarzyszyć ko-

lejne. Janek stał w ogrodzie przed domem, wypatrując sylwetek samolo-
tów. Aparat był jednak zupełnie nieprzydatny. Ciemne,  pokryte szarymi 
chmurami niebo nie dawało najmniejszej możliwości dostrzeżenia cze-
gokolwiek, nie mówiąc o zrobieniu dobrego zdjęcia. Po kilku minutach, 
spośród przenikliwego dźwięku syren, dało się słyszeć kanonadę wystrza-
łów. Pewnie obrona przeciwlotnicza. Wysoko pod chmurami pojawiły 
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się niewielkie ogniste smużki i dymki – efekt ostrzału artyleryjskiego. Po 
chwili usłyszał donośne odgłosy wybuchów. Większość z nich dochodziła 
z centrum miasta. Nieco później dostrzegł smugi ognia od strony północ-
nej, z kierunku położonej dość blisko dzielnicy Kreckow6. Najwyraźniej 
od wybuchu bomb zapłonęło tam kilka budynków. Powoli ogarniało go 
dziwne uczucie. Jako Polak i patriota czuł dumę – zakładał, że były to 
brytyjskie bombowce. Lecz z drugiej strony poczuł obawę i smutek. Po 
kilkunastu minutach wystrzały i wybuchy zamilkły. W powietrzu nadal 
jednak dźwięczały przeraźliwie syreny.

Wrócił do domu po kwadransie. Nie zwrócił nawet uwagi, że w całej 
okolicy zgasły światła. Inga szukała po omacku świeczki w kuchni, którą po 
chwili odpaliła i postawiła na stole. Alex w świetle świecy wyglądała jeszcze 
piękniej, jednak po chwili zobaczył, że na jej twarzy maluje się strach.

– Czy już po wszystkim? – spytała, cedząc słowa przez trzęsące się usta.
Podszedł do niej, przytulił do siebie i delikatnie pogładził po twarzy. 

Równie wystraszona Inga objęła ich oboje. Nie pierwszy raz nad miastem 
rozlegał się taki dźwięk. Już zeszłej jesieni doszło do alarmu bombowe-
go, który jak podawała później propagandowa „Pommersche Zeitung”, 
był jedynie próbą zastraszenia ze strony Francji. Na przestrzeni kolejnych 
miesięcy wielokrotnie dawało się słyszeć syreny. Od czasu gdy Neville’a 
Chamberlaina, zwolennika polityki ustępstw wobec Rzeszy, zastąpił  „ja-
strzębi” Winston Churchill, zagrożenia takie stawały się coraz bardziej 
realne. Każdy nalot dla mieszkańców dalekiego od frontów Stettina był 
przeżyciem napawającym strachem. 

– Już po wszystkim – powiedziała ze spokojem i smutkiem, po czym 
nie wiedząc, jak celna jest to na przyszłość uwaga, dodała – przynajmniej 
na razie.

– Ciekawe co na to Herr Meier?7 – niespodziewanie spytał Janek. 
Inga na tę ironię uśmiechnęła się nerwowo.

***

6 Krzekowo
7 Z początkiem wojny Hermann Göring oznajmił publicznie, że zmieni nazwisko na Meier, jeśli 

kiedykolwiek nieprzyjacielski samolot przedostanie się i zrzuci bomby na terytorium Rzeszy. 
Z kolejnymi nalotami ludność Rzeszy przechrzciła go więc nieofi cjalnie na Meiera.
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Następny dzień Janek rozpoczął od obejrzenia efektów ostatnie-
go bombardowania. Biorąc pod uwagę wczorajszą rozmowę z Ingą, nie 
musiał specjalnie ukrywać celu swojej wyprawy do miasta. Ciekawość 
reporterska była wystarczającym powodem jego dzisiejszego wyjścia. 
Najpierw jednak chciał odprowadzić Alex do szkoły, w której pobierała 
zaoczne lekcje sztuki i malarstwa. Ruszyli zaraz po śniadaniu.

– Tylko uważajcie na siebie – z troską poprosiła Inga, żegnając ich 
w drzwiach.

Janek miał na szyi swój aparat oraz trzy zapasowe klisze w kieszeni, na 
wypadek gdyby sytuacja z esesmanem miała się powtórzyć. Alex ubrana 
była w granatową spódniczkę i białą bluzkę, która była charakterystycz-
nym „mundurkiem” organizacji nazistowskiej dla dziewcząt – BDM8. 
Strój ten był obowiązkowy, podobnie jak przynależność do organizacji – 
w przeciwnym razie nie mogłaby uczestniczyć w lekcjach.

Matka, o zdeklarowanych antynazistowskich poglądach, początkowo 
stanowczo sprzeciwiała się wstąpieniu córki do szeregów tej organiza-
cji. Dopiero wizyta dwóch gestapowców w ich domu odmieniła jej zda-
nie w tej sprawie. Zagrozili, że jeśli Alex nie przystąpi do młodzieżowej 
formacji, zostanie jej odebrane prawo wykonywania zawodu. Pod takim 
dyktatem wspólnie postanowiły, że Alex będzie nosić obowiązkowy mun-
durek, unikając głębszego angażowania się w sprawy wewnętrzne BDM.

Zamiast ruszyć prosto w kierunku szkoły, Janek poprosił ją, aby naj-
pierw udali się na Kreckowerstrasse 9, skąd wczoraj dochodziły odgłosy 
wybuchów. Wieczorny nalot był dla niego całkowitym zaskoczeniem, tak 
jak i dla mieszkańców miasta. Zakładał, że udokumentowanie na zdję-
ciach efektów nalotu, mogłoby się przydać. W końcu jego zadaniem, zle-
conym przez Antka Matejczaka, było fotografowanie wszelkich obiektów 
przemysłowych, użytku publicznego, wojskowych oraz wydarzeń z nimi 
związanych. 

Początkowo ulica wydawała się niezmieniona. W dalszych rejonach 
dzielnicy Kreckow rzucały się jednak w oczy pojedyncze, zniszczone 
domy.

8 Bund Deutscher Mädel.
9 ul. Mickiewicza
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– Po co ty właściwie robisz te wszystkie zdjęcia? – spytała w pewnym 
momencie Alex, gdy przechodzili z Kreckowerstrasse w łączącą się z nią 
Mackensenstrasse10.

– To wszystko są dokumenty – odpowiedział z uśmiechem, unikając 
tematu współpracy z Antkiem, o której nie miała pojęcia. – Nie wiemy 
jak potoczą się losy wojny. Chciałbym wszystko uwiecznić. Wszystko, co 
dotyczy tego miasta. Tak jak…

Tu zawahał się, gdyż chciał powiedzieć coś, co dotyczyło jej dziadka.
 – Wiesz... – zaczął niepewnie – wydaje mi się, że twój dziadek miał 

wiele wspólnego z moją pasją.
Na te słowa wesoło zamrugała do niego, a na policzkach znów poja-

wiły się dołeczki, które tak uwielbiał. Przytulił ją do siebie i pocałował. 
Odpowiedziała tym samym i przez chwilę oddawali się przyjemności dłu-
giego, głębokiego pocałunku. Odsuwając się potrąciła łokciem aparat, wi-
szący na jego szyi. Chwycił go gwałtownie, jakby chciał zapobiec ewen-
tualnemu uszkodzeniu.

– Ach ten twój aparat – powiedziała z wyrzutem, nieco zasłaniając 
zwilżone i połyskujące usta. – Mam czasem wrażenie, że on jest ważniej-
szy ode mnie.

Oburzył się na tę uwagę.
– Alex, ja traktuje swoją pasję bardzo poważnie – odpowiedział na-

tychmiast, łapiąc ją za ramiona i wpatrując się uważnie w jej błękitne oczy 
– ale ciebie kocham. 

Powiedział to zupełnie szczerze, po czym nieco mniej szczerze dodał, 
aby ukoić jej niepokój:

– I tylko dla ciebie jestem właśnie tutaj, a nie z rodziną w Sarnowie.
Chwilę później dochodzili do skrzyżowania Mackensenastrasse z Tur-

nerstrasse11. Ku swojemu zdumieniu ujrzeli kłębiący się tłum, który za-
słaniał część ulicy. Z daleka można było dostrzec gruzy zwalonej ściany. 
Ruszyli w tamtą stronę i dopiero po chwili dostrzegli niespotykany dotąd 
widok. Jedna z kamienic z powodu wybuchu pozbawiona była frontowej 
ściany, przez co bez trudu można było zajrzeć w głąb mieszkań.  Widać 
było stojące tam nadal szafki i poprzewracane regały.

10 ul. Bohaterów Warszawy
11 ul. Jagiellońska
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– To straszne – stwierdziła Alex, podchodząc bliżej ruiny.
Na środku ulicy przed zniszczonym budynkiem, gdzie kłębili się lu-

dzie, zobaczyli około dwumetrowy lej po bombie. Grupa robotników, 
z naszytymi na bluzach niewielkimi żółtymi plakietkami z literką P12, 
naprawiała jezdnię i kanalizację. Prace te nadzorowane były oczywiście 
przez umundurowanych esesmanów. Nagle usłyszeli krótką wymianę 
zdań pomiędzy pracownikami:

– Natrafi łem na jakiś metal – krzyknął pierwszy.
– Uważaj, może niewybuch – odpowiedział natychmiast drugi.
– Chyba z poprzedniej wojny, bo zardzewiały – zażartował kolejny.
Konwersacja w rodzimym języku, wzbudziła w Janku lawinę myśli, 

które krążyły mu cały czas po głowie i które usilnie odsuwał na dalsze 
orbity.

Jak ogromny może być bezsens tej sytuacji? Jedni pracują całymi dnia-
mi w obozach pracy na kromkę chleba i kubek herbaty, inni uganiają się 
z aparatem i piękną Niemką po mieście, udając kogoś, kim nie są. Totalny 
absurd. A wszystko to, choć w różnej formie, służy tym samym celom, w tej 
samej walce o lepsze jutro. Mamy przecież do cholery prawo żyć normal-
nie! Żaden człowiek nie może do tego stopnia zawładnąć innym. To się 
musi zmienić! To się musi, kurwa, kiedyś skończyć...

– Coś się stało? – spytała nagle Alex.
– Nic, nic… – natychmiast się otrząsnął.
Wykonał dyskretnie kilka ujęć i nie zwlekając ruszyli dalej w kierunku 

centrum, podążając Mackensenastrasse do skrzyżowania z Hohenzolern-
strasse13, by nią udać się prosto do Bramy Berlińskiej14. Gdy byli już w po-
bliżu kościoła garnizonowego15 ich uwagę przykuł ruch wokół Pawilonu 
Towarzystwa Komunikacji Miejskiej przed Bramą Berlińską. Tam  rów-
nież prowadzono roboty porządkowe. Dostrzegli, że niemal cały dach bu-

12 Symbol polskiego robotnika przymusowego.
13 ul. Krzywoustego
14 Brama Portowa
15 Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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dynku komunikacji jest pozbawiony dachówek, a przy południowej ścia-
nie znajduje się kolejny potężny lej po wybuchu.

– Tutaj też trafi li – stwierdził krótko Janek i zaraz zaczął fotografować 
obiekt. Starał się robić to z daleka i dyskretnie, aby nie zwrócić na siebie 
niepotrzebnie uwagi esesmanów, którzy i tu dokonywali oględzin oraz pil-
nowali prac porządkowych.

Nie zwlekając udali się szybkim krokiem w kierunku budynku szko-
ły średniej dla dziewcząt przy pobliskiej Elisabethstrasse16, do której 
uczęszczała Alex. Po drodze rozglądali się, czy na tej ulicy też są jakieś 
zniszczenia. Jednak dopiero widok dużego gmachu Kaiserin-Augusta-
-Viktoria-Schule całkowicie ich zszokował. Szkoła była odgrodzona pro-
wizorycznymi drewnianymi barierkami, których poprzedniego dnia tu nie 
było. W drzwiach budynku stało kilku żołnierzy w brunatnych mundurach 
ze swastyką na ramieniu oraz dwóch esesmanów. Koło ogrodzenia krę-
ciło się wielu przypadkowych gapiów i młodych ludzi, którzy podobnie 
jak Alex przyszli na dzisiejsze zajęcia. Większość chłopców ubrana była 
w brunatne mundury Hitlerjugend, a dziewczęta w granatowo-białe kom-
plety. Widząc, co się stało, większość z nich natychmiast podchodziła do 
esesmanów i zgłaszała swoją chęć pomocy przy porządkowaniu budynku. 
Janka szokował zapał tych młodych ludzi. 

Budynek był niemal całkowicie pozbawiony dachu i części górnej 
ściany. W oknach na wszystkich kondygnacjach brakowało szyb. Był to 
zapewne efekt potężnej siły wybuchów.

Wielokrotnie odprowadzał Alex, ale nigdy nie podchodził z nią pod 
samą szkołę. Ze względów bezpieczeństwa zawsze przychodził po nią lub 
odprowadzał ją tylko do pewnego momentu, aby nie wzbudzać wśród kur-
santów niepotrzebnego zainteresowania. Znał świetnie niemiecki, mógł 
udawać Niemca, ale jeśli wyszłoby na jaw, że ona zadaje się z Polakiem, 
ktoś mógłby złożyć donos. Pomimo że był dobrze przygotowany na takie 
ewentualności, wolał nie wywoływać wilka z lasu. Poza tym ona będąc 
„umundurowaną” członkinią BDM, wzbudzałaby podejrzenia pokazując 
się z przystojnym, zdrowym i nie umundurowanym młodzieńcem.

16 ul. Kaszubska
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Tym razem nie pożegnali się w pobliżu budynku. Było wiadomo, że 
dzisiejsze zajęcia się nie odbędą. Kilku strażaków oraz mundurowych bie-
gało nerwowo, wykrzykując coś do siebie i próbując ocenić stan znisz-
czeń. Ze środka budynku było słychać odgłosy pojedynczych słów po pol-
sku. To zapewne więźniowie, któregoś z obozów pracy, zostali zmuszeni 
do porządkowania budynku po nalocie.

– Chciałabyś im pomóc? – spytał Janek, będąc bardzo ciekawym, czy 
podziela zapał innych młodych ludzi do bezinteresownego służenia swo-
jemu miastu i ojczyźnie.

– Wolę spędzić ten czas z tobą – odpowiedziała wymijająco – Gdyby 
cię tu ze mną nie było, pewnie bym pomogła...

– Nie wydaje ci się, że oni wszyscy działają jak maszyny? – konty-
nuował, nie mogąc poskromić swojego zdumienia. – Są gotowi wykonać 
najbardziej niebezpieczny rozkaz, bez namysłu nad konsekwencjami.

– No cóż, masz rację – odpowiedziała. – Mnie udało się tego uniknąć, 
ale kilku chłopców z mojej klasy licealnej, będących w HJ, straciło już 
życie za domniemaną słuszną sprawę.

– Jak to? Niepełnoletni też są wysyłani na front?
– Spotkałam się niedawno z moją przyjaciółką ze szkoły, Clarą – po-

spieszyła z wyjaśnieniami – która opowiadała, że jej chłopak Peter dostał 
na swoje osiemnaste urodziny wezwanie do siedziby HJ. Tam ofi cer We-
hrmachtu w towarzystwie jakiegoś ofi cera Waffen SS wręczył mu nową 
opaskę z napisem Wehrmacht i dali karabin. Następnego dnia był już 
w drodze na front wschodni. Wrócił z raną postrzałową w udzie.

– Biedak – stwierdził krótko, ale szczerze.
– Czy ja wiem? – powątpiewała. – Wyobraź sobie, że on był szczęśli-

wy, bo mógł walczyć, a nawet zginąć dla Rzeszy i dla Hitlera!
Pomimo zdziwienia, jakie wywołały na nim te słowa, postanowił nie 

drążyć tematu. Zastanawiał się tylko nad paradoksem tej sytuacji – on, bę-
dąc obywatelem podbitej Polski, przebywając z „nielegalną misją” w kra-
ju najeźdźcy, zadawał się z członkinią nazistowskiej BDM. Ileż w tym 
było absurdu? A może to po prostu miłość?

– Amor omnia vincit – rzucił nagle na głos.
– Słucham?! – roześmiała się, po czym zaczęła analizować łacinę – 

Miłość…
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– Wszystko zwycięży! – roześmiał się i utonął znów w błękicie jej 
oczu.

Po chwili przyjemnego pocałunku, ruszyli na Tarasy Hakena, gdzie 
miał dokończyć swoje wczorajsze dzieło – zdjęcia Graff Zeppelina. Choć 
wiedział, że będzie mu zadawać trudne pytania, nie miał wyjścia. Alex nie 
zostawiłaby go teraz samego, a Graf Zeppelin miał być odcumowany dziś 
po południu. Może uda się jakoś to wytłumaczyć – pomyślał. Poza tym, 
jej obecność mogła mu pomóc zakamufl ować aparat przed nadgorliwymi 
esesmanami przy okręcie.

***

Tego dnia Fritz postanowił poinformować księdza Alberta o swoim 
nieuchronnym losie. Na plebanii przy Greifenstrasse przywitał go sam 
prałat – dr Carl Lampert, który studiował księgi przy swoim skromnym, 
sosnowym biurku. Fritz zauważył na jego głowie ślady zaawansowanej si-
wizny, wyższe czoło i więcej zmarszczek. Pierwszy raz spotkał go w tym 
kościele dwanaście lat temu i dopiero teraz dostrzegł w obliczu prałata 
ślady upływu czasu. Ostatni rok życia odbił się zdecydowanie negatywnie 
na jego zdrowiu. Jako znany ksiądz katolicki był poddawany intensywnej 
inwigilacji ze strony gestapo. Spędził kilka miesięcy w obozie w Dachau 
i Sachsenhausen. Ostatecznie zwolniony, przybył do Stettina trzy tygodnie 
temu i zamieszkał u sióstr Boromeuszek przy Pölitzerstrasse 3117. Jednak 
prałat Lampert miał sentyment do kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela przy 
Greifenstrasse i to właśnie tu prowadził swoją główną działalność duszpa-
sterską. Fritz ucieszył się na widok tego mądrego, ascetycznego człowieka 
o przenikliwym umyśle. Mimo fi zycznych oznak upływu czasu i ciężkie-
go losu, nie zmieniło się jego spojrzenie – jak zwykle przenikliwie zmie-
rzył go wzrokiem spod swoich fi ligranowych binokli, po czym zdjął je 
i zwrócił się do niego spokojnym i analitycznym tonem:

– Szczęść Boże Fritz. Co cię sprowadza? Dziś nie mieliśmy w planie 
żadnych spotkań.

– Szczęść Boże, właściwie... – nie wiedział jak zacząć – chciałem się 
pożegnać.

17 Obecnie są to obiekty zlikwidowanego już szpitala miejskiego przy al. Wyzwolenia.
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Prałat wstał na te słowa i wskazał ręką krzesło.
– Jak to pożegnać? – spytał zdumiony. – Czy coś się stało?
– Dostałem powołanie do Wehrmachtu – rzucił krótko i smutno. – Ju-

tro mam się stawić w jednostce.
– Jedziesz na front?! – z obawą dociekał prałat.
– Na szczęście nie. Mam zostać oddelegowany do tajnej bazy wojsko-

wej nad Bałtykiem. Prowadzone są tam wojskowe eksperymenty.
– Dzięki Bogu! – prałat odetchnął z ulgą na te wieści. – W jakim cha-

rakterze będziesz tam służył?
 – Będę jednym z wielu inżynierów. Sam niewiele wiem, ale podobno 

testuje się tam nowe typy broni.
Prałat zamyślił się przez chwilę, jakby słowa o tajnej broni przyniosły 

mu nową myśl. Nie podzielił się nią jednak z gościem.
– Czy będziemy się jeszcze widywać na naszych parafi alnych spotka-

niach? – spytał po chwili rozmyślań.
– Myślę, że tak. Mam zagwarantowane wolne niedziele, choć odle-

głość z Peenemünde nie jest mała. Ale pociągi kursują tam codziennie.
– Peenemünde… – westchnął z zamyśleniem prałat, jednocześnie do-

konując jakiejś notatki w jednym z zeszytów, leżących na biurku. – To nad 
samym morzem.

Fritz zwrócił uwagę na notatkę prałata i skupił wzrok, aby dostrzec co 
zawierała. Ku jego zdziwieniu na kartce dojrzał tylko jedno słowo – Pe-
enemünde.

– Zgadza się.
– Chciałbym ci życzyć wszystkiego najlepszego, mój chłopcze – po-

wiedział podchodząc do Fritza i łapiąc go przyjacielsko za ramiona. Przyj-
mij moje błogosławieństwo. Niech Bóg ci sprzyja.

– Dziękuję, ojcze prałacie – odpowiedział z pokorą.
– Albert powinien już tu być. Jestem z nim umówiony za kwadrans. 

Zostań ze mną, napijemy się herbaty.
Fritz uwielbiał przebywać w towarzystwie zarówno Alberta, jak i pra-

łata Lamperta. Cenił sobie także znajomość z księdzem Herbertem Simo-
leitem. Wszyscy oni byli jakby z innego świata. Światli, ale też nieskoń-
czenie oddani swojej służbie Bogu, a przede wszystkim innym ludziom. 
Teraz targały nim dwa sprzeczne odczucia. Pierwsze z nich skłaniało go 
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ku przekonaniu, że mógłby być z nimi, chodzić już w sutannie jako mło-
dy wikariusz. Czuć się członkiem tej boskiej i światłej wspólnoty. Gdyby 
tylko posłuchał głosu sumienia i podjął studia teologiczne lub wstąpił do 
seminarium. Z drugiej jednak strony zdawał sobie sprawę, że to dzięki 
skończonym studiom technicznym mógł teraz uniknąć powołania na front 
wschodni, przyjeżdżać i spotykać się ze swoimi przyjaciółmi, choć ten 
jeden raz w tygodniu.

– Mógłbym dzisiaj ostatni raz pomóc przy mszy wieczornej? – spytał, 
siorbiąc gorącą herbatę na kanapie w saloniku, do którego przenieśli się 
z prałatem.

– Nie mam nic przeciwko temu – odpowiedział prałat. – Myślę, że Al-
bert będzie szczęśliwy.

***
Wykonanie zdjęć Grafa Zeppelina z pomocą Alex, nie stanowiło już 

tak dużego problemu, jak dzień wcześniej. Dziewczyna ustawiała się ty-
łem do okrętu, a on przytulając się do niej, spod jej ramienia kadrował 
ujęcia. Zrobili w ten sposób dwanaście zdjęć jednostki z różnych stron. Po 
wszystkim postanowił zabrać swoją ukochaną na ciastka do jednej z cu-
kierni przy Breitesrasse18. Po drodze, którą pokonali z nabrzeża pieszo, 
wyszukiwał innych zniszczeń po wczorajszym bombardowaniu, jednak 
ani na Starym Mieście ani w okolicach Zamku Królewskiego, nie było  
śladu po nalotach. Również wytworna Breitestrasse nie była naruszona. 
Idąc nią przypominał sobie sceny sprzed lat, kiedy razem z Ingą obser-
wował zniszczenia, jakich dokonywali w listopadową noc bojówkarze 
NSDAP, tłukąc żydowskie witryny sklepowe. Opowiadał o tym Alex i o 
swoich innych zdjęciach lub reportażach, które wykonywał na zlecenie 
Bronka Matejczaka.

– Powiedz – przerwała mu nagle – czy to, co robisz ma jakiś związek 
z walką przeciwko Rzeszy?

Pytanie było trudne. Myślał, że udało mu się dziś wykorzystać jej po-
moc i uniknie trudnych pytań, ale teraz było oczywiste, że nie wywinie się 
od wyjaśnień.

– Dlaczego zadajesz takie pytanie?

18 ul. Wyszyńskiego
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– Chyba nie sądzisz, że jestem ślepa – oburzyła się. – Przecież ja to 
widzę!

– Co widzisz?
– Że to, co robisz ma jakiś inny kontekst. To nie jest zwykła praca 

dziennikarza. 
Nastąpiła chwila ciszy.
– Po co ci zdjęcia Grafa Zeppelina? – zapytała bez owijania w baweł-

nę.
Janek przez chwilę milczał, zastanawiając się nad odpowiedzią.
– Moja piękna kruszynko – przytulił ją do siebie – mogę ci odpowie-

dzieć na wszystkie pytania, ale pod jednym warunkiem.
– Jakim?
– Że nie będą dotyczyły mojej pracy – roześmiał się.
– Jesteś kłamcą! – powiedziała z oburzeniem, ale i uśmiechem, po 

czym przytuliła się mocniej do niego.
– Ale kochasz mnie jeszcze? – spytał żartobliwie.
– Ponad wszystko – odpowiedziała i pocałowała go słodkimi, wilgot-

nymi ustami.
– Heil Hitler! – krzyknął nagle jakiś młody mężczyzna, przechodzący 

nabrzeżem obok nich. – Co to za romansowanie na ulicy? – spytał z szel-
mowskim uśmiechem zazdrości.

Janek gwałtownie wzdrygnął się na słowa, skierowane bezpośrednio 
w ich stronę. Nie powinien pokazywać się z Alex w takich okoliczno-
ściach. Teraz szybko zastanawiał się, czego może chcieć jej natrętny zna-
jomy.

– Heil… uhm… Hitler – rzuciła pośpiesznie Alex i nie bez zmieszania 
spojrzała na przechodnia. – Przestraszyłeś mnie Helmut...

Helmut był jej dawnym kolegą ze szkoły. Od zawsze wyróżniał się 
całkowicie poddańczą postawą wobec idei hitlerowskiej młodzieży. Jako 
pierwszy w szkole wskoczył w mundur HJ i bezpardonowo zachęcał do 
tego innych. Teraz nosił czarny ubiór oznaczający Jungführera, a więc 
szefa oddziału młodzieżowego – chłopców w wieku zaledwie od dziesię-
ciu do czternastu lat. 


