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Ostatnie Wyznanie

Robiliśmy rzeczy, których nie powstydziłby się sam diabeł. Otworzyliśmy bramę 
piekieł. Ale... Każdy z nas był gotowy zapłacić taką cenę.

Sens od dawna przestał istnieć... Został zgubiony, bezpowrotnie. Ludzie jak ślepcy, 
szukają go na czworakach w ciemnościach, pełznąc w grzechu i poniżeniu. Wciąż pragną go 
odnaleźć... Ale nie mogą.

Niektórzy sądzą, że mogą sami zmienić ten chory, umierający świat. Zazwyczaj 
spotyka ich rozczarowanie. Jeden człowiek nigdy nie zmieni historii całej ludzkości, nie płacąc przy
tym ogromnej ceny. Hitler próbował, a potem dosięgła go kula... Nie, nie... To nie wrogi żołnierz 
odebrał mu życie. To on sam. On sam pociągnął za spust.

Sens życia... Może jednak go nie zgubiliśmy... Może nigdy nie istniał?
A może jedynym sensem życia jest  przedłużanie gatunku? Żyję,  by podtrzymywać

życie na Ziemi. To absurdalne, błędne koło, mimo to, może jest prawdziwe?
Żyjemy w cynicznym świecie. Pełnym przemocy i bólu. Braku zrozumienia i empatii, 

gdzie brat zabija brata, przyjaciel sprzedaje przyjaciela.
Żyjemy w ciągłym wyścigu szczurów, w którym nie zwracamy uwagi na los bliźnich,

jest nam obojętny. Liczy się tylko ja i moje, to są jedyne wartości.
Żyjemy  w ciągłym strachu  przed  jutrem.  Boimy  się  tego,  co  może  się  wydarzyć.

Panicznie  boimy  się  śmierci.  Staramy  się  od  niej  uciec,  jesteśmy  w  stanie  zdradzić  drugiego
człowieka, doprowadzić do jego śmierci, byleby dożyć jutra... I w końcu...  Umieramy. Bo przecież
trwa wojna... A my strzelamy do siebie nawzajem, odbierając życie tym po drugiej stronie pola
bitwy. Zabijamy by... Żyć. Cóż za ironia.

Pętla przeszła przez głowę i spoczęła na jego ramionach. Szybkim ruchem zaciśnięto
ją mocno wokół szyi. Mocno i agresywnie, czekając na rozkaz wyznaczający kres życia skazańca.
Włókna sznura drapały i nieprzyjemnie drażniły skórę.

Słoneczny  dzień,  idealny  na  egzekucję,  przemknęło  mu  przez  głowę,  jego  usta
drgnęły w rozpaczliwej próbie uśmiechnięcia się.

Jego twarz była skierowana ku wschodowi, gdzie sto metrów dalej rysował się skraj 
lasu.

Gdyby tak tylko uciec... Ech... Nie tym razem.
Spojrzał w lewo, obok niego stało dwóch innych mężczyzn, z identycznymi pętlami

na szyjach, nie znał ich i raczej już nie pozna. Kiepskie okoliczności do nawiązywania nowych
znajomości.

– Panowanie, kończmy już, słońce razi mnie w oczy! - Zakrzyknął do stojących kilka metrów
dalej żołnierzy w wygniecionych mundurach. Potem dodał szeptem – już się nie boję...

Ten gruby, z francuskim wąsem, zupełnie do niego niepasującym, splunął na ziemię i
podszedł powoli do skazańców.

– Spieszno ci do piachu, hę? - Warknął. - Niech ci będzie!
Kopnął stołek, na którym stał pierwszy skazaniec. Mężczyzna stracił równowagę pod

nogami i zadyndał na sznurze, rzucając się przez parę sekund.
Potem przyszła kolej na drugiego więźnia. Egzekucja przebiegła tak samo.
Przyszła  kolej  na  niego.  Grubas  patrzył  mu  w  oczy  z  niekłamaną  satysfakcją,

uśmiech na twarzy łotra, rozciągał się od ucha do ucha. Młody skazaniec nie zauważył nawet, kiedy
typ w mundurze kopnął stołek. Poczuł jedynie mocne szarpnięcie, gorąco wypełniło jego ciało, lina
napięła się i... Pękła.

Upadł z łoskotem na ziemię. W tym samym momencie rozległ się huk wystrzału.
Głowa  jego  oprawcy  eksplodowała,  rozsiewając  wokoło  kawałki  czaszki  i  mózgu.  Czerwona
mgiełka wzbiła się w powietrze, powoli opadając ku rozgrzanemu piaskowi. Ten sam los spotkał

1



dwóch pozostałych żołnierzy.
Serce skazańca waliło jak oszalałe. Wciąż nie rozumiał, co się dzieje. Jego nogi same

poderwały się do biegu. Gnał w stronę linii drzew.

~
Zdradziecki zachód słońca rozciągał się nad horyzontem. Wiatr dął, a stare drzewa 

huczały, jakby w dziwnej pieśni w nieznanym języku. Zdawało się, że prawdziwa wolność jest na 
wyciągnięcie ręki. Leżał na trawie, czuł na karku dotyk miękkiej trawy, wiatr szarpał jego włosy, a 
promienie zachodzącego słońca lizały łapczywie palce dłoni, wyciągniętej ku górze, jakby 
próbował coś złapać.

Wojciech Igliński był całkiem przystojnym, młodym mężczyzną, o niebieskich 
oczach i jasnobrązowych włosach. Uśmiechał się, sam nie wiedział dlaczego. Wiedział tylko, że mu
dobrze, że ten stan mógłby trwać wiecznie.

Kulka leżała tuż obok, była na tyle blisko, że czuł ciepło jej ciała. Też się 
uśmiechała, bawiąc się przy tym więdnącą stokrotką. Jej jasne włosy, zaplecione w warkocz 
łaskotały go w prawe ucho, mimo to nie zamierzał ich odsunąć. Przebywanie w towarzystwie Zosi 
sprawiało mu przyjemność. Byli przyjaciółmi z jednej kamienicy. Zawsze trzymali się razem, 
traktował ją jak młodszą siostrę.

Gdzieś nieopodal krzątał się Ćwiek – zadeklarował, że to on dziś gotuje. Szukał 
właśnie noża, który spadł mu w trawę. Klął cicho pod nosem, klęcząc na ziemi.

Niebo było czyste, czerwone słońce niemal całkowicie ukryło się za horyzontem.
W oddali słychać było warkot silników i jakieś krótkie okrzyki.
Igła zerwał się na równe nogi, chwycił za swojego Mosina i pobiegł w krzaki, 

próbując dostrzec źródło hałasu. Ułożył się na szczycie wzgórza i obserwował. Przez leśną, 
piaszczystą drogę toczyła się stara, zdezelowana ciężarówka. Na pace jechało kilkoro ludzi. Trzech 
uzbrojonych żołnierzy w mundurach. Jeden starzec, związany sznurem, trzech-czterech młodszych 
mężczyzn, również związanych, trzy kobiety. Wśród nich była młoda dziewczyna, nie więcej jak 
siedemnaście lat. Ich oczy były mętne, pozbawione nadziei, zrezygnowane. Twarze mieli kamienne,
zupełnie bez emocji. Gdyby miał opisać ich w dwóch słowach, użyłby sformułowania „puste 
naczynia”. Jakby ktoś ukradł ich dusze, zostawiając tylko żałosną powłokę.

Wojtek doskonale wiedział, co stanie się z tymi ludźmi. Dokładnie to samo stało się 
z jego rodzicami. Wiedział, co musi zrobić. Wiedział, że ma szansę, by pomścić  śmierć matki i 
ojca.

Leżąc na brzuchu odbezpieczył karabin i wycelował w kierowcę ciężarówki. Serce 
zabiło mu szybciej, oddech stał się ciężki, z trudem łapał powietrze. Ręce mu się trzęsły, przez co 
miał problem z utrzymaniem karabinu. Już miał pociągnąć za spust, gdy z krzaków, koło których 
właśnie przejeżdżała ciężarówka, ktoś ryknął „OGNIA!”. Huk wystrzałów wypełnił las. Kule 
przecinały powietrze, rozbijając się o drzewa i ziemię, wzbijając w górę fontanny drzazg i piachu.

Nie minęło trzydzieści sekund, a było już po wszystkim. Wszyscy konwojenci 
zginęli. Nie zdążyli nawet dobyć broni.

Igła dostrzegł, że z krzaków wyłaniają się sylwetki ludzi, uzbrojonych w pepesze, 
odzianych w znajome mundury. Akowcy... Pomogli zejść więźniom z paki, rozwiązali ich i wydali 
krótkie polecenia.

Ta dziewczyna... Przyczepiła się do jednego z żołnierzy i mówiła do niego szybko, 
gorączkowo, teraz jej twarz była zupełnie inna. Kamienna maska spadła, teraz jej oczy błagały o 
coś.

Igliński myślał przez chwilę. W jego głowie wirowały tysiące myśli, których nie 
potrafił podzielić. Wszystkie zlewały się w jedno pytanie, boleśnie pulsujące w czaszce „iść do 
nich?”. Litery składane w słowa wciąż powtarzały się w kółko, jak na zapętlonym nagraniu. Miał 
wątpliwości i czuł strach. A jeśli go pomylą z czerwonymi? Nie... Nie będą strzelać... Ale... 
Karabin... Jeśli zobaczą karabin mogą poczuć się zagrożeni...

Igła przełamał się w końcu, zostawił Mosina w krzakach i zbiegł na sam dół 
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wzgórza. Żołnierze dostrzegli go szybko i równie szybko wycelowali w niego swoje pistolety 
maszynowe. Niemal od razu padły groźne komendy „stać!” „ręce do góry!”. Wojtek wykonywał 
posłusznie polecenia, starając się nie denerwować wojaków.

Nie  wiadomo  skąd  zjawił  się  kolejny  akowiec,  wnioskując  po  gwiazdkach  na
naramiennikach mężczyzny, był on podporucznikiem.

– Podporucznik Stanisław Wołonciej. Kto ty jesteś, chłopcze?
– Wojciech Igliński! - Wypalił bez zastanowienia.

Żołnierz uśmiechnął się nieznacznie i uspokoił swoich ludzi, nakazując im opuścić 
broń.

– Co ty tu robisz?
– Ja... Ja uciekam przed kacapami...
– Sam jesteś?

Przez chwilę się zawahał. Nie wiedział czy kłamać na temat Ćwieka i Kulki... Nie
był pewien tego całego Wołoncieja i jego ludzi. W mieście gadano, że ci z lasów to bandyci... A
jeśli to prawda?

– Tylko mi tu nie kłam! - Uprzedził go wojak, zanim ten zdążył otworzyć usta.
– Nie... Jestem z dwójką przyjaciół...
– Słuchaj no, może chcecie się do nas przyłączyć, skoro i tak nie macie gdzie wracać?
– Ja... Sam nie mogę podjąć tej decyzji... Muszę z nimi porozmawiać...
– Dobra, chłopcze. Macie jeszcze pół godziny, potem się zbieramy. Jasne?

Igła skinął głową i pognał z powrotem na wzgórze, zabierając najpierw karabin, a 
potem wracając do przyjaciół.

Ich twarze nie kryły niezadowolenia. Podzielali obawy Wojtka, co do plotek 
krążących o żołnierzach z lasów. Jednak z drugiej strony ci ludzie byli w stanie zapewnić im 
bezpieczeństwo. Bo gdzie można schować się przed długimi palcami czerwonych? Do końca życia 
mieszkać w lesie jak zwierzęta, czy spróbować odzyskać utraconą ojczyznę? Odpowiedź wydaje się
być prosta. Postanowili złapać nadarzającą się szansę i podążać za nią tak długo, jak się tylko da. 

Zeszli razem na dół niepewni i przestraszeni. Rozglądali się nerwowo, patrząc na 
reakcję ludzi w mundurach. Nikt nie zwracał na nich szczególnej uwagi. Wojacy krzątali się wokół 
pobojowiska, zbierając z trupów przydatne rzeczy.

Igła odnalazł wzrokiem dowódcę, po czym grupa młodziaków podreptała do 
podporucznika. Żołnierz zmierzył Kulkę i Ćwieka, na jego twarzy pojawił się dziwny grymas, ale 
nic nie powiedział. Zajęło mu chwilę zanim się uśmiechnął. Potem zaczął mówić:

– Sprawa jest prosta. Możecie do nas dołączyć, pod warunkiem, że od tej pory będziecie w 
stanie poświęcić swoje życia w walce o ojczyznę. 

Troje przyjaciół spojrzało po sobie z niepokojem. Ćwiek nie wydawał się być 
zadowolony z takiej propozycji. Zadrżał nerwowo i rozejrzał się na boki, jakby chciał uciec, jednak 
nie ruszył się z miejsca. Czekał na decyzję Wojtka i Kulki.

~
Dumne słowa przysięgi niosły się wśród drzew, wypełniając uszy i serca żołnierzy. 

Osiem osób składało przysięgę. Obietnicę, która wiązała ich życie z narodem. Od tej pory musieli 
bronić swej ojczyzny za cenę własnego żywota. 

– W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej 
kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym 
Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o 
wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz 
wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a 
tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg.
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Ich głosy zlały się w jeden. Silny, zdecydowany, nieugięty. 

– Przyjmuję Was w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie 
Ojczyzny. Waszym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie waszą
nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

Podporucznik i inni patrzyli na nich z dumą. Wśród gapiów była ta dziewczyna... 
Sanitariusza. Wołali na nią Inka. Miała ciemne, kręcone włosy, zaczesane do tyłu, spięte starą 
spinką. Twarz Danuty była okrągła, wiecznie uśmiechnięta. Duże, brązowe oczy o bystrym 
spojrzeniu omiatały otoczenie. Na ramieniu nosiła białą opaskę z czerwonym krzyżem. 

Oddział Konusa rozbił się głęboko w lesie – postanowili odpocząć przez parę dni. 
Znowu padał deszcz. Srebrzyste krople wypełniały powietrze wilgocią, tłukły o liście i o pnie 
drzew. Oddechy żołnierzy zmieniały się w obłoki pary. Niektórzy przeklinali taką pogodę, inni po 
prostu milczeli. Byli głodni, źli i ponurzy. 

Igła siedział jak zwykle z Kulką i Ćwiekiem. Przysłuchiwali się rozmowie grupy 
żołnierzy, próbujących rozpalić ognisko. 

Zosia Kliszczówna wydawała się być senna, złożyła głowę na ramieniu Wojtka i 
zamknęła ciężkie powieki. Igliński sam już nie pamiętał skąd wzięło się jej przezwisko. Mimo iż 
wysilał mózg na tyle, na ile było to możliwe, nie dostał pożądanej odpowiedzi. 

Andrzej Ćwiekowski patrzył na przyjaciela z zazdrością. Igła wiedział, że Ćwiek 
kocha Zośkę, ta jednak wydawała się zupełnie ignorować jego uczucia, dlatego był skazany na 
kochanie jej w ciszy. Dawno temu zrezygnował z zalotnych rozmów i czułych gestów. Po prostu 
obserwował ją z dystansu i napawał się jej urodą. Kochał jej  jasne włosy, niesforne kosmyki, 
odstające od reszty, kochał jej blade, cieniutkie wargi, kochał jej policzki i niebieskie oczy. Jednak 
nie mógł się do niej zbliżyć, nie pozwalała mu na to, nie chciała go. Dlaczego?

Wojtek spostrzegł zazdrosne spojrzenie Ćwieka, który natychmiast odwrócił wzrok. 

– Słyszeliście o Szalonym Jacku? - Zapytał towarzyszy jeden z wojaków. 

– Masz na myśli Jonh'a Churchill'a? - Mruknął drugi. 

– Czy to brat Winstona Churchill'a? - Zainteresował się trzeci. 

– Nie, to tylko zbieżność nazwisk – powiedział pierwszy. - John Malcolm Thorpe Fleming 
„Jack” Churchill. Do bitwy szedł uzbrojony w łuk i miecz! Dodatkowo grał na dudach na 
samym środku pola bitwy! 

– Wariat! - Wykrzyknął podekscytowany trzeci żołnierz. - Zginął?

Pierwszy roześmiał się tylko, po czym rzekł:

– Nie, jego kule się nie imają. Żyje i ma się bardzo dobrze! 

Igła uśmiechnął się pod nosem i zamknął oczy. Było mu zimno, był zmęczony i 
głodny. Zasnął. 

Wyruszyli, gdy świt zakwitł na niebie. Nie pozostawali zbyt długo w jednym 
miejscu. Snuli się to tu, to tam bez konkretnego celu. Deszcz wciąż siąpił, nie dając im chwili 
wytchnienia. Nawet ponure, pokryte wilgocią drzewa wydawały się mieć dość. Pod butami 
żołnierzy trzaskały gałązki, szeleściła mokra trawa. Nie próbowali zachowywać się cicho. 

Wojtek był w paskudnym humorze. Sam nie wiedział dlaczego. Jego serce wydawało
się bić wolniej niż zwykle. Głowę miał wypełnioną szarymi myślami. Zdał sobie sprawę, że 
przyłączenie się do partyzantów, mogło nie być zbyt dobrym pomysłem. Teraz nie było odwrotu. 
Zwycięstwo i chwała albo śmierć i potępienie. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie powinny uciec.
Cała trójka. Nie dawało mu to spokoju. Bał się stracić życie, był do niego za bardzo przywiązany, 
by umierać za kawałek ziemi, który zagarnęli komuchy. 
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Nagle usłyszał za sobą głos podporucznika Konusa. Zupełnie jakby czytał w myślach
chłopaka.

– Powiedz mi chłopcze, czego ty chcesz? Wygrać, czy nie przegrać? 

– S...Słucham? - Wydusił Igła. 

– Jeśli uciekniesz i nie weźmiesz udziału w walce nie przegrasz, ale też nie wygrasz. Jeśli 
pozostaniesz z nami jest duża szansa, że wygrasz i okryjesz się chwałą. 

– Ja... - Zaciął się, czuł jak jego policzki i uszy przybierają barwę piwonii. 

– Zdrada jest karana śmiercią, chłopcze – uśmiechnął się wymownie i pomaszerował dalej, 
zostawiając Wojtka samego. 

Igliński natychmiast porzucił dezerterskie myśli.

Ktoś z lewej zanosił się od kaszlu, płuca panicznie wciągały powietrze przesiąknięte 
wilgocią. Kroki tej osoby były ciężkie i powolne. Szedł jakby był zmęczonym życiem starcem. Igła 
podszedł do mężczyzny, który nie był już pierwszej młodości. Na jego oko miał koło pięćdziesięciu
lat, siwe, poplątane strąki włosów, zasłaniające uszy, twarz pokrytą siatką głębokich zmarszczek, 
gdzieniegdzie błyskały srebrzyste blizny. Oczy miał szare, szare jak on sam. Niczym się nie 
wyróżniał, gdyby nie zaczął kaszleć, chłopak nie zwróciłby na niego nawet uwagi. Teraz sobie 
przypomniał. Jegomość jechał w konwoju rozbitym przez odział Konusa jako więzień.  

– Wszystko w porządku? - Zagadnął młodziak.

Starzec rozejrzał się, jakby się przesłyszał, w końcu zauważył Wojtka. Patrzył na 
niego przez chwilę ze zdziwieniem. W końcu się odezwał. W jego słowach czuć było odór taniego 
alkoholu i pogardy. 

– Taaa.

– Na pewno? Nie potrzebuje pan pomocy?

– A w czym ty możesz mi pomóc? Wszyscy jesteśmy martwi. Ja, ty, i ten elegancik w 
mundurze – wskazał palcem na Wołoncieja. - Myślisz, że oni coś zmienią? Stare nie może 
być nowym. Nawet jeśli wygrają, nic się nie zmieni. Po tym wszystkim może być już tylko 
gorzej. Ten kraj rozkłada się niczym gnijące zwłoki. Czuję ten paskudny smród. Wszyscy 
go czują. Jest zbyt wyraźny, by go zignorować. 

– Trzyma pan z czerwonymi?

– Czerwonymi?! - Zdziwił się staruszek. - Ha! Też mi pomysł! Nie trzymam niczyjej strony. 
Ja nie jestem ten polityczny. Wolę nie mieć poglądów, łatwiej uniknąć problemów. „My 
jesteśmy orłami, pokonamy niedźwiedzie!”. Durne hasła. Wszyscy są ludźmi. Małymi, 
różowymi... Czują, cierpią, umierają. Żadne z nich orły. Ot, banda oberwańców, biegająca z 
karabinami po lesie. Oni są ludźmi honoru. Ale w tym przegniłym świecie nie ma miejsca 
na honor. Honor był dobry dla rycerzy w lśniących zbrojach, na białych koniach. Honor! 
Phi! Też mi coś! Honor był dobry w starym świecie. Stary świat umiera wraz z tymi, którzy 
nie potrafią poradzić sobie z nowym. Pieniądz jest nowym bogiem. Pieniądz i dbanie o 
samego siebie. Klucz do przetrwania. A co do ciebie w tym całym cyrku... Jesteś tu 
najsłabszy. Każdy łańcuch ma najsłabsze ogniwo. Każde najsłabsze ogniwo kiedyś pęknie, a
kiedy to się stanie, miejmy nadzieję, że będziesz na końcu łańcucha. 

Chłopak przestał słuchać mężczyzny. Teraz słyszał tylko żałosne łkanie deszczu. 

~
Pod nocnym płaszczem niedomówienia, oddział dwudziestu osób, w którym znaleźli 
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się Igła, Ćwiek i sam podporucznik Konus na czele, wdarł się niepostrzeżenie do miasta. Szło 
gładko jak po maśle. Nikt nie zwrócił na nich uwagi, jakby bogini nocy chowała ich przed 
niepożądanymi spojrzeniami. 

Oddział podzielił się na dwie grupy. Pierwsza miała zniszczyć akta w urzędzie 
gminnym, druga zaś opanować posterunek MO. Grupa przyjaciół trafiła do drugiego zespołu. Plan 
był prosty, wejść, rozbroić milicjantów, puścić ich wolno. 

Partyzanci wpadli do budynku, krzycząc i mierząc do funkcjonariuszy z broni. Igła 
też celował do mundurowych. Widział przerażenie w ich oczach i wiedział, że żaden z nich nie 
zamierza oddawać życia za parę sztuk broni. Jeden z niebieskich płakał. Beczał jak małe dziecko, 
które stłukło kolano i rozpaczliwie woła mamę. Szlochał, mówiąc drżącym głosem, że ma żonę i 
dzieci, że chce do nich wrócić. 

 Wołonciej nie zamierzał odbierać życia niewinnym ludziom. To była ich praca. Jak 
każdy starali się związać koniec z końcem. Byli tacy, jak inni ludzie. Odczuwali głód, bali się, mieli
rodziny. Nie było powodu, by ich zabijać. Wypuszczono ich. Wszystkich. Komendanta także. 

Potem partyzanci zabrali ze spółdzielni sporo potrzebnych produktów 
żywnościowych. Następnie ruszyli na kilku podwodach w stronę Puszczy Białowieskiej. Popełnili 
błąd... Nie trzymali się zasad. Gdy nastał świt, żołnierze nie ukryli się w lesie. W biały dzień , nie 
przejmując się niczym, jak normalni obywatele, nieśpiesznie poruszali się drogą wiodącą od Narwi 
przez Krzywiec i Podborowiska.

Igła nucił cicho pod nosem piosenkę noszącą tytuł „Wymarsz Uderzenia”.
– A jeśli bzy już będą, to bzów mi przynieś kiść

i tylko mnie nie całuj i nie broń, nie broń iść.
Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł
i ciebie z karabinem do końca będę niósł...

Chłopak poczuł naglącą potrzebę, więc zeskoczył z wozu i udał się w krzaki. 
Towarzysze nie przejęli się zbytnio i jechali dalej. Rozległy się radosne śpiewy, niosące się na całą 
okolicę. Nikt z nich nie spodziewał się tego, co za chwilę miało nastać. Żaden z partyzantów nie 
spodziewał się, że sowieci znajdujący się na dogodnych pozycjach, tuż obok  Podborowisk i na 
skraju lasu przed wsią, czekali na zbliżający się odział Konusa. Siedemdziesięciu dwóch 
czerwonych.  

Igła miał już opuścić krzaki, gdy powietrze rozerwały wystrzały karabinów i krzyki 
ludzi. Wojtek zamarł stuporze.  Czuł jak każdy mięsień w jego ciele po prostu odmawia mu 
posłuszeństwa. Ogarnęła go drętwica, wobec której był całkowicie bezsilny. Jego palce zaciskały 
się mocno na Mosinie, na tyle mocno, że pobielały mu kłykcie. 

Terkot karabinów był nieprzerwany, wydawał się ciągnąć w nieskończoność. Słyszał
jak giną jego towarzysze, mimo to wciąż nie mógł ruszyć się z miejsca, nogi były ciężkie jak 
betonowe kloce, które wgryzły wgryzły się głęboko w ziemię. Chłopak toczył własną walkę, 
możliwe, że jeszcze cięższą, niż ta, która toczyła się na drodze. Musiał pokonać samego siebie i 
swój strach. 

Drżał na całym ciele, po policzkach spływały mu słone krople. Będziesz żył, aż do 
śmierci. „Jesteś tu najsłabszy. Każdy łańcuch ma najsłabsze ogniwo. Każde najsłabsze ogniwo 
kiedyś pęknie, a kiedy to się stanie, miejmy nadzieję, że będziesz na końcu łańcucha.” Słowa starca 
dudniły w jego głowie, odbijając się od ścian czaszki, powracając z coraz to nową siłą. Miał 
wrażenie, że zaraz oszaleje, modlił się, aby to wszystko już się skończyło. Ale piekło trwało w 
najlepsze. Partyzanci próbowali się bronić, ale miażdżąca przewaga przeciwnika robiła swoje. Ich 
martwe ciała poiły ziemię strumienianami ciepłej krwi. Obrońcy Polski padali jeden za drugim, 
odbierając nadzieję pozostałym towarzyszą. Wiedzieli, że nie mają żadnych szans. Były tylko dwie 
drogi. Ucieczka albo śmierć.

Pozostali przy życiu żołnierze z oddziału Konusa zaczęli uciekać. Biegnąc, co jakiś 
czas odgryzali się kacapom, puszczając w ich stronę krótkie serie z pepeszek. Trzech z nich, jeden 
po drugim zostali dosięgnięci przez kule czerwonych. Żaden z nich nie został śmiertelnie ranny. 
Ruscy nie przypadkowo strzelali po nogach. Ranni mieli im posłużyć jako źródło informacji o 
podziemiu.     

Z dwudziestoosobowego oddziału udało się zbiec jedynie trzem, nie licząc 
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przerażonego Wojtka, który przesiedział półgodzinną potyczkę w krzakach. Chłopak pozostał w 
nich przez następne parę godzin, aż siły sowietów opuszczą drogę. 

Wieczorem Igła odważył się wypełznąć ze swojej kryjówki. W jego zaszklonych 
oczach błyszczało odbicie martwych kompanów, leżących na stygnącej ziemi. Zwłoki ograbiono, 
zabrali nawet buty. Powłócząc nogami, mijał trupy znajomych mu żołnierzy. Chorąży Leszek, 
dobry przyjaciel podporucznika. Kilka kroków dalej spoczywał twarzą do ziemi sam Wołonciej. 
Łzy w oczach utrudniały odnalezienie osoby, której szukał. Paręnaście metrów dalej jakaś postać 
leżała na polu. Był to białoruski chłopiec, mieszkający we wsi. Podczas potyczki pasł krowy. 
Czerwonym wydał się podejrzany, ponieważ miał na głowie wojskową furażerkę. Dzieciak zginął 
przez głupią czapkę.     

Igliński odwrócił się i przeszedł jeszcze parę metrów. Jego serce zamarło. Podbiegł 
do człowieka spoczywającego na ziemi i odwrócił go na plecy. To był... Ćwiek! Wojtek czuł jak 
jego wnętrzności skręcają się w bolesnym tańcu rozpaczy. Powieki jego przyjaciela były zamknięte,
twarz umazana błotem i krwią, na jego mundurze, z lewej, nieco nad pępkiem, pośrodku dużej 
brązowej plamy z zaschniętej krwi widniała dziura po kuli. 

Chłopak zawył żałośnie nad ciałem przyjaciela, gorące łzy pociekły nowymi 
potokami, spadając na twarz Andrzeja. Nagle twarz ćwieka poruszyła się nieznacznie. Potem jedna 
z jego powiek powoli uniosła się ku górze. Brązowe oko chłopaka spojrzało na młodego żołnierza. 
Uśmiechnął się. Potem zaczął bezgłośnie poruszać ustami. 

Igła z niedowierzaniem spojrzał na Ćwiekowskiego i szybko zbliżył swoje ucho do 
jego ust, by usłyszeć, co ranny ma do powiedzenia. 

– Już się nie boję... - Jego ciche, ostanie wyznanie z trudem dotarło do ucha żołnierza.
 Potem usychający uśmiech pokrył się krwią, każde kaszlnięcie wyrzucało z ust 

czerwony płyn niczym wulkan. Myśli uciekały z niego wraz z krwią. W końcu przestał się ruszać, a
jego martwy wzrok utkwił w czole przyjaciela. 

~
Był zmęczony, brudny i głodny. Jego serce zostało wyrwane i porzucone w błocie. 

Czuł się potwornie ze świadomością, że nie pomógł swoim przyjaciołom, ale co mógł zrobić? Na 
Boga! To tylko jedna osoba więcej! Tak, czy inaczej, zostaliby zabici przez sowietów! Może w ten 
sposób próbował się usprawiedliwić? Strach sprawia, że ludzie robią potworne rzeczy. Ale czasem 
niezrobienie niczego jest gorsze. Przez pewien czas rozmyślał nad popełnieniem samobójstwa, ale 
gdy przyszło co do czego, stchórzył. Był tchórzem, nie był w stanie pomóc przyjaciołom, nie mógł 
odebrać sobie życia. Przepełniało go poczucie beznadziejności. Sam nie wiedział, dlaczego 
postanowił wrócić do oboju partyzantów. Liczył, że odnajdzie resztę oddziału. Czy zabiją go za to, 
że stchórzył, gdy jego kompani potrzebowali pomocy? Czy uznają to za zdradę? Te myśli nie 
dawały mu ani chwili spokoju. Z każdą chwilą marszu czuł się coraz mniej pewnie, co do powrotu. 

Poranione nogi bolały go od długiego marszu. Jego mundur też nie prezentował się 
najlepiej. Ubłocony, podarty i poplamiony krwią Ćwieka. Szedł chwiejnie, obijając się i drzewa. 
Wycieńczona ludzka powłoka, marząca o chwili odpoczynku. 

Nie uwierzył, gdy zobaczył samego siebie w odbiciu zwierciadła spokojnej, czystej 
wody. Nie wiedział, jak ten niewielki stawek znalazł się w gęstej zieleni lasu. Bez zastanowienia 
ukląkł na ziemi i nabrał w dłonie wody, po czym napił się jej. Powtarzał tę czynność wielokrotnie, a
gdy zaspokoił już swoje pragnienie, postanowił się obmyć. Rozebrał się do naga i zmył z siebie cały
brud. Dokładnie pozbył się błota i krwi, potem umył przetłuszczone włosy. 

Na nocnym niebie zagościł księżyc. Chłopak ubrał się i położył na miękkiej ściółce. 
Gdy tak leżał, myślał o tym, co dzieje się z Kulką, czy była bezpieczna? Zamknął oczy i zanim się 
obejrzał – zasnął. 

Obudził go śpiew ptaków i chłód, przenikający, aż do kości. Poranne niebo powoli 
zmieniło kolor z jasnopomarańczowego na niebieski, a niewielkie, białe chmurki dryfowały po 
nieboskłonie. 

Podniósł się z ziemi z trudem, otrzepał z mchu i drobnych gałązek, napił się ze 
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stawku i ruszył w dalszą drogę. 
Nogi wciąż go bolały, lecz na to nie zważał. Po prostu szedł przed siebie, dążył do 

nowo obranego celu. Odnaleźć Kulkę i zapewnić jej bezpieczeństwo. Teraz liczyło się tylko i 
wyłącznie to. Wiedział, że dziewczyna źle przyjmie wiadomość o śmierci Andrzeja, dlatego chciał 
być przy niej, gdy będzie potrzebowała wsparcia. 

~
Garstka ocalałych z kotła dołączyła do reszty oddziału. Przybyli wcześniej niż Igła. 

Zdążyli wszystko opowiedzieć. Jak się okazało, przywództwo przejął plutonowy Stanisław 
Aleksandrowicz zwany również jako „Brońpolski”. 

Kulka była zrozpaczona śmiercią Ćwieka. Przez cały czas płakała, była osowiała, 
pozbawiona chęci do życia. Mało mówiła, odmawiała jedzenia. Dziewczyna zamknęła się w sobie, 
odcinając się od rzeczywistości. Mimo obecności Igły, nie czuła się lepiej. Czyżby obwiniała go o 
to, że to on przeżył, a nie Ćwiek? 

Czuła wzbierający gniew. Dlaczego to on zginął? Dlaczego to przydarzyło się 
właśnie jemu? Pojawiało się wiele pytań, ale na żadne nie znała odpowiedzi. Ból wzbierał w jej 
sercu, ciągle czuła wbijające się w mięsień kolce żalu i rozpaczy. Nie mogła normalnie 
funkcjonować, a oczy zapuchły od łez. Czuła się bezradna wobec sytuacji. Gdyby mogła cofnąć 
bieg wydarzeń... Jej myśli wypełnione były twarzą i głosem Andrzeja. Jego uśmiech rozświetlał 
mrok, który zapanował w duszy Kulki. Wojtek cały czas próbował ją pocieszyć, jednak wciąż z 
marnym skutkiem. Nie potrzebowała pocieszenia, potrzebowała osoby, którą kochała... Nigdy nie 
wyznała Ćwiekowskiemu swoich uczuć, zawsze udawała obojętną, niezainteresowaną zalotami 
chłopaka. W rzeczywistości pragnęła z nim być, gra, którą z nim prowadziła, miała na celu 
sprawdzić, czy jest on tym jedynym, czy nie zostawi jej w potrzebie. Teraz tego żałowała. 
Przeklinała się w duchu za swoje egoistyczne podejście do uczuć Ćwieka. Teraz był martwy. Tak 
jak jej rodzice, rodzeństwo i przyjaciele. Jedyną osobą jaka pozostała Zosi, był Wojtek, który 
wyszedł z potyczki bez szwanku. Może miała mu to za złe? Że wyszedł z tego bez żadnych 
obrażeń. Po krótkiej chwili skarciła się w myślach, za to, że myśli o nim tak potworne rzeczy. 
Chłopak był dla niej zawsze dobry, niczym starszy brat, który zawsze był gotowy, by pomóc, 
wesprzeć, czy doradzić. 

Igła właśnie zjawił się z blaszanym kubkiem, z którego parowała herbata z igieł 
świerku. Uśmiechnął się blado i wyciągnął rękę z naczyniem ku Zosi. Ta jednak nie reagowała, 
patrzyła w inną stronę. Zdawała się zupełnie go ignorować, jakby nagle przestał dla niej istnieć. W 
jej sercu pozostały smutek, żal i ból. Nie było już ani ziarna radości. Nie było już kogo kochać. Nie 
było już o kim śnić. 

Wojtek niepewnie, leciutko dotknął dłoni dziewczyny, ta podskoczyła jak oparzona 
obdarzając go tym spojrzeniem... Nigdy jeszcze nie widział, by tak patrzyła. Jej oczy były jesienią, 
a słowa zimą. 

– Co ty wyprawiasz?! Daj mi wreszcie spokój! Czego ty ode mnie chcesz?! Wmówić mi, że 
będzie dobrze?! Nie będzie! Dlaczego nie zapobiegłeś jego śmierci?! Powiedz mi! 
DLACZEGO?!

Jej krzyki przyciągnęły uwagę całego obozu partyzantów. Patrzyła na niego ze 
wściekłością i goryczą, patrzyła jakby... Go nienawidziła. Dyszała ciężko, świdrując chłopaka 
wzrokiem. Igła cofnął się o krok, poczuł się jakby ktoś uderzył go w twarz, jakby uderzyła go 
ogromna fala, która wypłukała z niego wszystkie dobre uczucia. Uśmiech spełzł z twarzy 
Wojciecha, a wargi zadrgały lekko. Patrzył na nią przez chwilę, jakby chciał coś powiedzieć, jednak
żaden dźwięk nie wydobył się z jego ust. Zacisnął mocnej palce na uchu blaszanego kubka, 
odwrócił się i odszedł.     

Potem Zosię rozrywało poczucie winy, tego, że już nigdy nie miała okazji go 
przeprosić. 

Nazajutrz powrócił kurier, wysłany przez  Aleksandrowicza. Lecz nie wrócił sam. 
Przyprowadził ze sobą wachmistrza Wacława Beynara, kuriera majora Łupaszki i plutonowego 
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Tadeusza Siedleckiego, zwanego też Rysiem. Ten ostatni uznał, że tak osłabiony oddział, nie będzie
w stanie wykonywać samodzielnie powierzonych mu zadań. Rozkazał więc niedobitkom pod 
rozkazami Brońpolskiego, dołączyć do Piątej Brygady Wileńskiej. To właśnie Beynar miał ich 
doprowadzić na zbiórkę w Sypniach. Udali się więc w podróż, pierwszego czerwca Ryś osobiście 
przekazał oddział majorowi Łupaszce. 

Jak się potem okazało major powątpiewał w możliwości swoich nowych, 
białowieskich podkomendnych, dlatego zdecydował porozrzucać ich po różnych szwadronach. 
Żołnierzom nie spodobało się to ani trochę, więc ubłagali go, by tego nie robił. Postanowił więc 
podzielić oddział na dwie grupy, które przydzielił do szwadronów pierwszego i czwartego. 

Brońpolski trafił do pierwszego szwadronu porucznika „Zygmunta”. Formacja ta 
cieszyła się ogromną sławą w bojach. O ich bohaterskich czynach krążyło wiele opowieści. Potem –
latem, czterdziestego piątego, walczyli pod Sikorami, Zalesiem i w Miodusach Pokrzywnych. 

Igłę i Zośkę przydzielono do czwartego szwadronu dowodzonego przez porucznika 
Mariana Plucińskiego "Mścisława", który wcześniej bił się z Niemcami na Wileńszczyśnie. 

Jak się później okazało do tego samego oddziału trafiła Inka. 
– Pamiętam, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, biegaliśmy z bratem po lesie, bawiąc się w 

rycerzy – mruknął jeden z żołnierzy, palący papierosa. 
– Ja mieszkałam w leśniczówce w Olechówce.  – odezwała się Inka. - Często przebywałam w 

lesie. Uczyłam się w szkole w Olchówce... Potem w szkole sióstr salezjanek w Różanym 
Stoku pod Grodnem... Musiałam przerwać naukę z powodu wojny... Ojciec został 
aresztowany przez NKWD... Czerwoni wywieźli go do kopalni złota na Syberii... Potem 
wyrzucono nas z leśniczówki... Musiałyśmy zamieszkać w Narewce. Potem... W lipcu 
czterdziestego pierwszego... Przyjechali Niemcy. Zaczęli okupację... Mamę... Mamę 
aresztowali za kontakty z podziemiem... Potem... Potem... Oni... Ją rozstrzelali... 

Oczy dziewczyny zaszkliły się, łzy zaczęły spływać jej po policzkach. Igła siedział 
najbliżej dziewczyny. Spojrzał na nią, a następnie niepewnie objął ją ramieniem i przytulił, 
głaszcząc po głowie. Inka ukryła twarz w jego ubłoconej kurtce i zaszlochała głośno. Po dłuższej 
chwili dziewczyna uspokoiła się w końcu i kontynuowała historię. 

– Wychowywała nas babcia...W grudniu czterdziestego pierwszego wstąpiłam do podziemia. 
No i jestem tutaj – uśmiechnęła się przez łzy, pociągając nosem. 

~
Kule świsnęły nad jego głową, rozpryskując się na ścianie budynku, deszcz 

betonowych odłamków posypał się na ziemię. Igła przetoczył się po bruku, chowając się za 
kolejnym samochodem, gorączkowo myśląc co dalej. Tuż obok leżało ciało kobiety, którą 
dosięgnęła zbłądzona kula. Zabijamy, by żyć... Jeśli chcemy żyć musimy robić okropne rzeczy, 
przemknęło mu przez głowę. Podpełznął do zwłok, odniósł je zasłonił się nimi, po czym wyskoczył 
zza auta i pobiegł ulicą. Ryk karabinów, świt kul i te specyficzne mlaśnięcia... Zderzenie pocisku z 
miękką tkanką. Czuł jak ciało kobiety wibruje pod wpływem kolejnych dawek ołowiu. Tarcza z 
człowieka... Nie sądziłem, że upadnę tak nisko...

Trzy godziny wcześniej widzieli jak konwój sowietów wtacza się do miasta. Nie 
wyglądali dużo lepiej od partyzantów, przypominali bardziej zbrojną bandę oberwańców, niż 
profesjonalne wojsko. Zmęczeni, brudni, pokrwawieni, niektórzy nie mieli nawet butów. Wyglądało
na to, że zaskoczyła ich inna grupa partyzantów. Na wozach transportowano amunicję, broń, 
żywność, ubrania. Kuszący kąsek dla podziemia. Poza tym ruskich nie było znowu, aż tak wielu. 
Raptem siedemnaście osób. Widać, że na drodze mocno im się dostało. Łupaszka uznał to za łatwy 
skok. Wpaść do miasta, zabrać jak najwięcej i uciec.

Nikt nie sądził, że to zwyczajna pułapka. Oddział partyzantów rozdzielono, tak że 
stracili se sobą kontakt. Igła znajdował się najbliżej Inki. Kiedy rozległy się pierwsze strzały, 
chwycił są ja ubrania i zaciągnął do najbliższej kamienicy. Potem sam rzucił się w wir walki. Nie 
zauważył nawet kiedy Siedzikówna wychyliła nos z relatywnie bezpiecznej kamienicy i zaczęła 
opatrywać rannych, których on postrzelił. 
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Gdy ujrzał dziewczynę klęczącą nad ciałem przeciwnika, krzyknął do niej:
– Hej! Nie po to do nich strzelam, żebyś ich opatrywała!

Spojrzała na niego jakby chciała powiedzieć „taki mam obowiązek”, potem wróciła 
do bandażowania kacapa. 

Gdy znalazł się przy Ince, porzucił trupa kobiety i pochwycił Danutę. Biegli ile sił w 
nogach, omijając wrogów, uciekając wąskimi uliczkami. Wojtek chciał jak najszybciej wydostać się
z tego piekła, był tak skupiony na uciekaniu, że nie zauważył mężczyzny, stojącego na ich drodze. 
Osobnik miał pistolet. Wycelował w Iglińskiego, który też poderwał karabin, gdy tylko zauważył 
wroga. Wystrzelili w tym samym momencie. 

Ołowiana pestka wbiła się w nogę Wojciecha, sprawiając, że ugięły się pod nim 
kolana. Zawył z bólu, chcąc paść na ziemię i zwinąć się z bólu, jednak wiedział, że jeśli teraz 
padnie, to już się nie podniesie. Opanował ból na tyle, by utrzymać się na nogach i przeszedł do 
leżącego osobnika. Jak się okazało Igła trafił go w brzuch. 

Sowiet uciskał krwawiącą ranę, ciemna ciecz uciekała mu między palcami. Inka 
podbiegła no niego, chcąc mu pomóc. Zaczęła do niego mówić, uspokajać. Mówiła, że wszystko 
będzie dobrze, że facet się wyliże. 

– Przestań – warknął do niej Igła.
– Co?
– Przestań mu pomagać! 
– Nie! Ja muszę...

Nie dokończyła. Nie zdążyła. Igliński pokuśtykał w stronę wroga, stanął nad nim i 
spojrzał mu głęboko w oczy. Przeładował swój karabin i wycelował w głowę czerwonego. 

– Widziałem twoją przyszłość – powiedział głośno Wojtek. - Już nigdy nie zobaczysz swoich 
bliskich. Nie wrócisz do domu.

Palec drgnął mu mas spuście, huk. Fontanna krwi wzbiła się w górę, obryzgując 
dziewczynę i żołnierza. 

– Nie po to z nimi walczymy, byś ty ich leczyła i umożliwiała im dalsze zabijanie naszych – 
powiedział sucho, po czym pokuśtykał przed siebie.

~
Zdrajcy... Zdrajcy! Poddali się! Zawiesili walkę! 
Sytuacja podziemia polskiego była coraz gorsza. Sojusznicy nie zamierzali pomóc, 

po prostu postanowili oddać kraj w ręce Stalina... Rząd na emigracji... A nawet przywódcy 
podziemia! Wszyscy stwierdzili, że dalsza walka przyniesie tylko straty w ludziach, nic więcej. 
Potem... A potem Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, wydała rozkaz "rozładowania lasów", co 
znaczyło zakończenie wszelkich wojskowych form działalności. W sierpniu, czterdziestego piątego 
DSZ ogłosiło samorozwiązanie. Zaczęto rozwiązywać istniejące odziały partyzanckie, odbierając 
kawałek po kawałeczku nadzieję na odrodzenie się niepodległego państwa. 

W końcu nadszedł ten dzień, gdy Łupaszka poinformował o rozkazie demobilizacji 
Piątej Brygady Wileńskiej. Demobilizacja poddziałów zajęło następne kilka tygodni. Szwadron 
porucznika Mścisława rozformowano w październiku, czterdziestego piątego. Pluciński nie zgadzał 
się na wypuszczenie partyzantów, dopóki nie zapewniono im fałszywych dokumentów, ubrań 
cywilnych i pieniędzy na powrót do normalnego życia wśród społeczeństwa. 

W czterdziestym szóstym UB aresztował Mścisława, a potem skazał go na śmierć. 
Podobno mimo tortur na śledztwie, porucznik nie powiedział niczego komunistom. Zawsze był 
dzielnym człowiekiem, stawiającym dobro ojczyzny nad własnym życiem. 

Inka wyjechała do Olszyna. Mówiła, że stary znajomy rodziny załatwił jej 
dokumenty na nazwisko Obuchowicz. Potem ten sam znajomy – Stefan Obuchowicz, zapewnił jej 
pracę urzędniczki w leśnictwie Miłomłyn 

Igła i Kulka dostali fałszywe dokumenty i mieszkanie, teraz według tych papierów 
byli młodym małżeństwem o nazwisku Wieczorek. 

Major Zygmunt Szendzielarz, zwany także Łupaszką, po rozwiązaniu swojej 
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brygady, wyjechał na Pomorze Gdańskie, gdzie kontaktował się z Komendą eksterytorialnego 
Okręgu Wileńskiego AK. Całą zimę ukrywał się przed UB i NKWD. W kwietniu, czterdziestego 
szóstego sformował odział w Borach Tucholskich, który nosił nazwę Piątej Brygady Wileńskiej. 

Gdy Wojtek tylko usłyszał o ponownym odtworzeniu Piątej Brygady, postanowił się 
przyłączyć. Spakował parę ubrań, racje żywnościowe i nieco gotówki. Gdy Kulka to zobaczyła, 
spojrzała na niego ze smutkiem w oczach. Za smutkiem kryło się coś jeszcze... Przerażenie. Bała 
się, że go straci. Nie chciała, by zginął tak jak Andrzej, by został porzucony gdzieś na drodze. 

– Wojtek... Znów będziesz zabijać? - Zapytała drżącym głosem.
Mężczyzna zamarł w bezruchu, nie wiedząc co odpowiedzieć. Wiedział, że to co 

robi, jest nieuczciwe wobec Zosi. Chciał ją zostawić dla dobra ojczyzny. Na każdym kroku 
spotykamy się z wyborami. Wybory te często są niezwykle trudne. Ale musimy ich dokonywać, 
dokonujemy ich, nawet jeśli tego nie chcemy. Nie zrobienie niczego też jest wyborem, też niesie 
konsekwencje. 

– Nie ignoruj mnie! - Krzyknęła histerycznie. 
Spojrzał na nią, zdał sobie sprawę, że jest jego jedyną rodziną, że musi zapewnić jej 

bezpieczeństwo. Jeden człowiek nigdy nie zmieni historii całej ludzkości, pomyślał. Odsunął się od 
walizki, podszedł powoli do dziewczyny i przytulił ją mocno. 

– Nie... Nie zostawię cię – wyszeptał jej do ucha.
Później, koło godziny piątej po południu, musiał wyjść do sklepu, by kupić 

podstawowe artykuły spożywcze. 
Na klatce schodowej minął jakiegoś chudego typa, o szczurzej twarzy w szarym, 

nieco zniszczonym płaszczu. Zignorował go. Potem żałował tego do końca życia. 
Miejskie uliczki powoli przestawały być zatłoczone, ludzie zbierali się do domów, 

by spokojnie spędzić resztę dnia. Wojtek także po udanych zakupach ruszył spokojnie w kierunku 
kamienicy. Wszedł po schodach na górę. Drzwi... Były uchylone... Czyżby ich nie zamknął? Pchnął
je niepewnie i wszedł do środka. To co zastał w mieszkaniu, było jak uderzenie młotem rzeźniczym
w klatkę piersiową.

Na podłodze leżała nieruchomo Zosia, naga od pasa w dół. Jej twarz jak i reszta ciała
była poraniona i posiniaczona. Nad dziewczyną stał ten sam typ, którego minął na klatce 
schodowej. Facet właśnie zapinał rozporek w spodniach, odwrócił się i spostrzegł Igłę, 
zaciskającego pięści z całych sił. Jego twarz przypominało bardziej oblicze demona niż człowieka. 
Trząsł się cały, a wzbierająca w nim furia pożerała powoli każdy jego organ. Eksplodował jak tona 
trotylu. Chwycił typa za płaszcz, pociągnął go do siebie i rzucił nim o ścianę. Podbiegł do niego, 
kopnął z całej siły w żebra, aż po całym pokoju rozległo się obrzydliwe chrupnięcie. Ponownie 
chwycił go za ubrania, wyrzucając mężczyznę z pokoju. Podszedł do niego powoli, chwycił go za 
nogę i do kuchni. Szczur był oszołomiony, gdy znaleźli się w kuchni próbował się wyrywać, 
uciekać. Wojtek uniósł but do góry i z całej siły, z impetem nadepnął na kolano mężczyzny, 
miażdżąc mu rzepkę. Gwałciciel zawył z bólu. Płakał, wił się na ziemi, cały czerwony na twarzy. 

– Już nigdzie nie uciekniesz, skurwysynu! - Ryknął Igliński. 
Wyciągnął z szuflady tasak, nachylił się nad typem i wyszeptał mu wprost do ucha:

– Takich jak ty, powinno traktować się tylko w jeden sposób.
Zaczął rozpinać spodnie mężczyzny nerwowymi ruchami, ofiara błagała o litość, 

miotała się po podłodze, jak ryba wyciągnięta z wody. Darł się wniebogłosy, prosząc, by oprawca 
okazał mu litość, jednak nic nie przemawiało do Igły, był tak ogarnięty nienawiścią, że nawet nie 
słyszał jego rozpaczliwych próśb. 

Zdarł z niego spodnie, potem bieliznę, chwycił jego męskość, po czym bez wahania 
odciął tasakiem. Krew siknęła we wszystkich kierunkach, obryzgując twarz kata, gwałciciel darł 
mordę tak głośno, że słychać go było w całej okolicy. 

Wojciech chwycił go za zakrwawioną koszulę i podniósł, chwycił za głowę i uderzył 
nią w blat stołu, łamiąc mu nos i wybijając parę zębów. 

Szczura morda przestał krzyczeć, stracił przytomność. To rozwścieczyło jeszcze 
bardziej Iglińskiego.

– Spać się zachciało, co?! Ja cię zaraz obudzę!- Chwycił za tasak, ułożył dłoń mężczyzny na 
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blacie i rąbnął ostrzem w palce. 
Drań obudził się, wyjąc żałośnie, osunął się na podłogę pozostawiając na stole cztery

palce. Wił się pod stołem, płacząc jak małe dziecko, tarzał się we własnej krwi. 
Oprawca już schylał się, by podnieść gacha, gdy ujrzał Zosię, która się poruszyła. A 

może tylko mu się wydawało? Do tej pory nie zwracał na nią uwagi... Był zbyt zajęty...
Wyprostował się, kopnął jeszcze raz, faceta leżącego na posadzce, po czym szybkim 

krokiem podszedł do dziewczyny. Ukląkł przy niej i sprawdził jej puls. Nie żyła. Z daleka słyszał 
już wycie milicyjnych wozów. 

Igła pochwycił walizkę, której nie zdążył rozpakować i wybiegł z mieszkania. 
Wiedział gdzie musi pójść. 

~
Odział Łupaszki nie był tak liczny jak kiedyś, teraz nie przekraczał nawet 

siedemdziesięciu osób. Było w nim sporo harcerzy, którzy dla podkreślenia tego faktu przypinali 
sobie do piersi krzyże harcerskie. Było też sporo świeżaków, dopiero po szkołach średnich. Teraz 
każdy nosił mundur Wojska Polskiego. 

Piąta Brygada Wileńska pozostawała w ciągłym ruchu, nigdzie nie zabawiając na 
dłużej. Nie było stałych baz, ani stałych terenów działań. Dynamiczny oddział pozwalał na 
oryginalną taktykę, będącą mniej przewidywalną. Major rozdzielił cały oddział na trzy pododdziały.
Nazywano je szwadronami, mimo że zawarta w nich ilość osób nie odpowiadała temu określeniu. 
Poza tym działał samodzielny patrol, wykonujący misje zaopatrzeniowe i dywersyjne. Dowódcą 
trzeciego szwadronu był podporucznik Leon Smoleński „Zeus”, czwartego szwadronu 
podporucznik Henryk Wieliczko "Lufa", piątego szwadronu podporucznik Zdzisław Badocha 
„Żelazny”, a nad samodzielnym patrol dywersyjny dowództwo objął porucznik Henryk 
Selmanowicz, na którego wołano też „Zagończyk”

Łupaszka starał się ściągnąć starych druhów, tych z okresu białostockiej walki. 
Mówiło się też, że ktoś nawiązał kontakt z Inką, siedzącą w Miłomłynie. Wiosną, czterdziestego 
szóstego Siedzikówna opuściła miasto i dołączyła do Piątej Brygady Wileńskiej. Łupaszka 
przydzielił ją do szwadronu Żelaznego, w którym miała pełnić służbę sanitariuszki. Dziwnym 
przypadkiem Igła trafił do tego samego szwadronu. Widocznie on i dziewczyna byli na siebie 
skazani. Pewna rzecz denerwowała go w sanitariuszce. Mimo iż posiadała mały pistolecik – 
Mauzer, to nigdy z niego nie strzelała. Nie wyciągała go nawet podczas potyczek, nigdy do nikogo 
nie strzelała. Nawet jeśli jej towarzysze byli w opałach, ona nie wyciągała broni. Pomijając ten fakt,
Inka była bardzo lubianą osobą, którą obdarzano zaufaniem. Lubiano ją za pogodę ducha, za 
skromność, za to, że nigdy nie narzekała. 

Żelazny w pełni zasługiwał na swój pseudonim. Był młody, lecz bez jakiegokolwiek 
zwątpienia nadawał się na oficera. Ten człowiek wierzył w ich misję, głęboko wierzył w to, iż 
wygrają. Ponad to potrafił błyskawicznie podejmować decyzje, wielokrotnie wykazywał się 
doświadczeniem bojowym, odwagą, a czasem nawet brawurą.  

On i jego oddział rozbrajali posterunki MO i placówki UB, jak artyści, to co robili 
można by nazwać sztuką. Bo jak można nazwać rozbrojenie w ciągu jednej nocy siedmiu 
posterunków MO w powiatach Kościerzyna i Starogard? Było to dziewiętnastego maja, 
czterdziestego szóstego. W  Starej Kiszewie zlikwidowali placówkę UB, zabijając przy tym pięciu 
funkcjonariuszy bezpieki. Partyzanci puszczali wolno milicjantów, jednak dla ubeków nie mieli 
litości. Trzy dni później w Bobolicach roznieśli placówkę UB i MO w Bobolicach i Piotrkówku 
oraz Przechylewie. 

Dziesiątego czerwca szczęście opuściło piąty szwadron. Był upalny dzień, słońce 
smoliło niemiłosiernie, powietrze było ciężkie, dodatkowo nie było najmniejszego wiaterku. 
Partyzanci byli zmęczeni, ale mieli dobre humory, w końcu rozbroili posterunki milicji w 
Kaliskach, Osiecznej, Osieku, Skórczu, Lubichowie, Zblewie i w Starej Kiszewie. 

Szykowali się do powrotu na Pomorze. Żelazny postanowił dać odpocząć nieco 
swoim podkomendnym, na miejsce spoczynku wybrał wieś Tulice koło Sztumu. Wiochę w 
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większości zamieszkiwali Polacy.
 W okolicach godziny dziesiątej, Badocha obchodził miejscowość w celu poznania 

jej topografii. Nie zamierzał zostać w miejscu, którego nie byliby w stanie obronić. Po jakimś 
czasie stwierdził z rozczarowaniem, że tego miejsca nie da się w pełni zabezpieczyć przed 
ewentualnym atakiem.

– Słuchajcie, ludziska! Nie będziemy tu nocować! - Ryknął do żołnierzy. - O zmroku 
wyruszamy w drogę!

Żołnierze nie ucieszyli się za bardzo. Żelazny wybrał wojaków, którzy mieli pełnić 
wartę, reszcie dał wolne. Mogli odpocząć, wyczyścić broń, czy uprać przepocone mundury.  

Podporucznik popełnił błąd. Był to jeden z najpoważniejszych błędów w jego życiu. 
Z litości wypuścił milicjanta ze Starego Targu, którego złapali wcześniej. Facet nazywał się 
Ruszkowski, czy jakoś tak. Dlaczego błąd? Funkcjonariusz ten był na tyle gorliwym zwolennikiem 
nowej władzy, że postanowił powiadomić Państwowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w 
Sztumie, o aktualnym miejscu pobytu partyzantów. Nie trzeba było długo czekać, aż w stronę Tulic 
ruszyły trzy ciężarówki, do których załadowano dziewięćdziesiąt osób. Jedna z trzydziestoma 
sześcioma żołnierzami pięćdziesiątego piątego pułku piechoty Ludowego Wojska Polskiego i dwie 
z dwudziestoma siedmioma funkcjonariuszami  milicji i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego każda. Mieli rozkaz zlikwidowania wszystkich partyzantów, a branie jeńców miało 
mieć miejsce tylko w ostateczności. Ich plan był dość prostu, polegał na oskrzydleniu 
niepodległościowców od południa i północy, a następnie zamknięcie ich w pierścieniu. Potem 
pozostała tylko eliminacja. 

Wydawało się, że żołnierze podziemia nie mają szans, jednak plan wroga rozsypał  
się w drobny mak przez brak synchronizacji. Ubecy chcieli sami zlikwidować partyzantów, by to 
sobie przypisać zasługi w pokonaniu tak niebezpiecznego przeciwnika. Grupa LWP skręciła w 
stronę Nowego Targu, odcinając  Żelaznemu możliwą drogę ucieczki w lasy. Ubecy i milicjanci 
pojechali w stronę Waplewa, a stamtąd drogą do Tulic. Ci z bezpieki dotarli na miejsce przed 
zapadnięciem zmroku, wcześniej niż jednostka LWP, która miała do pokonania dystans o połowę 
dłuższy niż ubecy. Ludowe Wojsko Polskie miało zamknąć pierścień od południa, jednak mając do 
pokonania dystans dziesięciu kilometrów, nie byli w stanie wykonać zadania na czas. 

Tymczasem niczego niespodziewający się Żelazny zebrał żołnierzy w murowanym 
budynku, zaraz obok głównej drogi. Warta Waldemara Zawadzkiego, znanego też pod 
pseudonimem „Ponury”, właśnie się skończyła i miał go zastąpić Bogdan Obuchowski. 

Przez wieczorne powietrze, na tle złoto-pomarańczowego nieba, z murowanego 
budynku niosły się pieśni patriotyczne przy akompaniamencie pianina, dodające otuchy strudzonym
żołnierzom podziemia. Mieli zaraz zbierać się do wmarszu. Zabawa trwała w najlepsze, i 
pozytywny nastrój udzielił się nawet ponuremu Iglińskiemu. Od śmierci Kulki bardzo się zmienił. 
Niewiele mówił, wcale się nie uśmiechał, jego wzrok wydawał się być pusty. Przestał się bać o 
własne życie. Skoro stracił już wszystko, co było dla niego cenne, pozostał mu tylko ten nędzy 
żywot. Ale go przy nim trzyma? Bieganie po lesie i zabijanie ludzi. Ciągle naraża swoje zdrowie 
podczas wysoce ryzykownych akcji. Za każdym razem, gdy rozbrajali posterunki milicji, mógł 
zginąć. Zdawało się, że będzie żył, dopóki nie odnajdzie go jakaś zbłądzona kula. 

Przed jego oczami pojawiła się niewyraźna scena z dzieciństwa, spowita mgłą, 
rozmazana przez czas. Nie był w stanie powiedzieć kiedy dokładnie miała miejsce, miał może 
wtedy sześć, lub siedem lat. Znajdowali się z Kulką na łące, bawiąc się w berka. Śmiech 
dziewczynki wypełniał jego myśli, jej uśmiech pełen białych, mlecznych ząbków i te wesołe oczy...
Założyli się chyba wtedy, że jeśli go złapie, to zostanie jego żoną. 

Gdzieś w trawie kwilił ptak, nie potrafił go nazwać. Niewiele wtedy wiedział o 
świecie. Nie miał pojęcia jak działa, ani jak może być okrutny. Wtedy nigdy nie domyślał się, że 
jego przyjaciele zginą, ot tak, po prostu umrą. Nigdy nie spodziewał się, że będzie, aż tak samotny 
wśród ludzi. 

Dziewczynka złapała go, trzymała mocno i nie chciała puścić. Pamiętał jej słowa. 
„Teraz jesteś mój, a ja jestem twoja. Musisz o mnie dbać. Obiecaj!” Jego usta wypowiedziały 
bezgłośnie „obiecuję”. Od tamtej pory traktował ją jak młodszą siostrę. Nie miał pojęcia, czy Zosia 
pamiętała o tym, że miała zostać jego żoną, a nawet jeśli pamiętała, to nigdy o tym nie wspomniała.

13



Z objęć wspomnień wyrwał go dźwięk długiej serii z karabinu. Otrząsnął się i zerwał
z miejsca, chwycił swój nowy pistolet maszynowy PPS. Mosina odebrano mu przy 
rozformowywaniu Piątej Brygady Wileńskiej. 

Śpiewy ustały natychmiast. Żelazny wydał parę rozkazów, po czym partyzanci 
wybiegli z budynku tylnym wyjściem. Dowódca wraz z kilkoma ludźmi, w tym z Igłą, pobiegł w 
prawo, natomiast zastępca Badochy, sierżant Olgierd Christa zresztą oddziału, pobiegł w lewo. Plan
przewidywał, iż partyzanci rzucą się do panicznej ucieczki i wpadną w sidła, ci jednak nie uciekli, a
stanęli błyskawicznie do walki. 

Milicjanci nie zdążyli nawet wyjść z ciężarówek i zająć dogodnych pozycji, 
żołnierze podziemia nie zamierzali im na to pozwolić. Skutecznie skierowali ogień w stronę 
wozów, tak by wrogowie nie byli w stanie się wydostać. 

Igła pruł ze swojego pistoletu maszynowego, raniąc jednego, czy dwóch 
funkcjonariuszy MO. Zauważył, że Żelazny nawet nie próbuje schować się za jakąś osłoną, stał 
wyprostowany i dumny jak kapitan okrętu, kilka metrów od budynku, w którym przed chwilą 
śpiewali, strzelał ze swojego pistoletu maszynowego. Było to odważne i potwornie głupie. 
Najgłupsze co mógł zrobić. Dosięgła go kula przeciwnika, trafiając gdzieś w okolice prawego 
obojczyka. Plama krwi zaczęła błyskawicznie rosnąć, a dowódca zachwiał się i po chwili upadł z 
głuchym łoskotem. 

Nie wiadomo skąd pojawiła się Inka, padając przy Żelaznym, natychmiast zaczęła go
opatrywać. Szybko stwierdziła, że kula przeszła na wylot, nie uszkadzając płuc. 

Wojciech przepełniony gniewem, mający dość oglądania jak jego towarzysze giną 
wyszedł zza osłony i zaczął przeć przed siebie, nie przestając strzelać w kierunku przeciwnika. Inni 
przyłączyli się do niego, otaczając milicjantów, część z nich krzyczała, by ich nie zabijano, inni 
starali się stawiać opór. Partyzanci kroczyli przed siebie nieugięcie, dając do zrozumienia, że nie 
dadzą sobie w kaszę dmuchać. 

Igła strzelał po nogach, z jakiego powodu nie chciał zabijać tych ludzi. Przecież 
nigdy nie zabijali milicjantów jeśli nie było to koniecznie. Taka ich praca... Po kilku minutach krąg 
się zamknął, a otoczeni poddali się. Sprawnie ich rozbrojono i sprawdzono dokumenty. Igliński cały
czas trzymał na muszce jeńców, badając ich złowrogim wzrokiem. 

– Maksymilian Kantorowski, zgadza się? - Zapytał głośno zastępca dowódcy, Olgierd Christa,
zwany „Leszkiem”.

– Nic ci do tego, bandyto z lasu – warknął mężczyzna. 
– Doprawdy? Kazimierz Baczyński, to ty? - Leszek spojrzał na innego jeńca. 

Facet nie odpowiedział, milczał wpatrując się w czubki swoich brudnych butów. 
– No, panowie, z jakiej organizacji jesteście, co?
– Nie będę rozmawiał z bandytą! - Krzyknął  Kantorowski.
– Tak, tak. Jak dla mnie śmierdzicie bezpieką. Ubecy, co? 

Baczyński pobladł, teraz jego twarz miała kolor wapna. Nerwowymi ruchami kopał 
butem w ziemi, byleby nie patrzeć w oczy partyzantowi. 

Z między tłumu wyłonił się na wpółprzytomny Żelazny, wspierając się na ramieniu 
jednego z żołnierzy. Mamrotał coś pod nosem, głowę miał zwieszoną, a twarz bladą. Z trudem 
uniósł głowę i omiótł spojrzeniem zbieraninę. Potem podszedł do niego sierżant i półgłosem 
powiedział:

– Dowódco, mamy tu dwóch ubeków, co z nimi zrobić?
– Kula w łeb – wymamrotał Badocha i najwyraźniej stracił przytomność. 

Egzekucja przebiegła szybko, bez zbędnego szumu. Leszek i Gryf zmusili do 
klęknięcia dwóch funkcjonariuszy UB. Nie było żadnej mowy, żadnych modlitw, ani ostatnich słów.
Dwa strzały rozerwały nocne powietrze. 

~
Inka pomogła milicjantom. Obejrzała ich rany, opatrzyła i zostawiła im środki 

opatrunkowe. Nie traktowała ich jak wrogów, pomagała im bez słowa sprzeciwu, nawet z nimi 
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normalnie rozmawiała, zawracała się do nich per „pan”. Ci za to odpłacili się jej, w dość typowy dla
komunistów sposób. Dziewczyna nie wiedziała jeszcze, że ci właśnie ludzie będą składać przeciw 
niej fałszywe zeznania, przyczyniając się w ten sposób do jej śmierci. 

Dowództwo nad szwadronem przejął sierżant Leszek. Kazał umocnić obronę od 
strony, z której nadjechała ciężarówka. Potem kazał Mercedesowi sprawdzić, czy pojazd, który 
ostrzelali w celu przyszpilenia milicjantów, nadaje się jeszcze do czegokolwiek. Wóz działał 
znakomicie, no może poza drugim biegiem, który jakoś nie chciał wchodzić. 

Załadowali na pakę broń, potem rannego Żelaznego na noszach, następnie Christa 
zarządził odwrót w kierunku Krasnej Łąki, w której czekała już na nich druga podgrupa operacyjna.
Partyzanci byli tego świadomi, gdyż dowiedzieli się tego od pochwyconych milicjantów. I owszem,
spotkali ją po mniej więcej czterech kilometrach. Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego wydawali 
się nie mieć pewności z kim mają do czynienia. 

– Hej, podajcie hasło! - Ryknął ktoś z LWP.
Leszek uśmiechnął się bezczelnie, poprawił mundur i wyszedł z samochodu razem z 

Kazimierczakiem „Czajką”. Stanął wyprostowany, dumny, wciąż mając na twarzy ten swój 
uśmieszek, odkrzyknął:

– Pierwsi podajcie hasło!
Grał na zwłokę, gdy szwadron starał się niezauważenie opuścić ciężarówkę, niosąc 

na noszach Żelaznego. Przemykali się pod osłoną nocy, porzucając samochód. 
– Sztum! - W końcu ktoś odpowiedział.
– Sztum, co? - Mruknął sam do siebie Leszek. - Słuchaj no, Czajka, strzel parę razy w bruk 

pod ich nogami, tylko ich nie porań. 
Henryk Kazimierczak spojrzał na niego ze zdziwieniem, ale nie skomentował. 

Odbezpieczył swój karabin maszynowy i bez gadania puścił parę krótkich serii w stronę LWP. 
Spodziewał się, że ci odpowiedzą im ogniem, dlatego już szykował się do ukrycia się za 
ciężarówką, jednak nie padł ani jeden strzał z ich strony. Zdziwiło go to, nie miał pojęcia dlaczego 
tamci nie odpowiedzieli ogniem. 

– Zbieramy się – powiedział sucho Leszek i zaczął się wycofywać w ślad reszty oddziału.
Maszerowali prawie półbiegiem, pokonując bezdroża i podmokłe łąki. Błoto i trawa 

mlaskały pod ich ciężkimi butami, utrudniając niemiłosiernie poruszanie się. Podróżowali prawie 
całą noc, by w końcu zatrzymać się w Czerninie, oddalonym o jakieś trzy kilometry od Sztumu. 

~
Ranny Żelazny rozkazał im go zostawić, nie chciał spowalniać grupy. Nie był w 

stanie jeszcze chodzić. Powiedział, że poradzi sobie sam, a jak tylko wydobrzeje dołączy do reszty. 
Mieli spotkać się w Gdańsku. 

Leszek nie miał pojęcia, że dwudziestego szóstego czerwca ich dowódca zginął w 
obławie komunistów, dlatego wysłał Inkę do Gdańska. Miała nawiązać kontakt z Żelaznym i kupić 
leki, bandaże i niezbędne środki medyczne, które kończyły się partyzantom. To była sobota, Danuta
miała na sobie sukienkę, co było dość niezwykłe, bo zawsze nosiła spodnie i mundur. Wyglądała 
dziewczęco i nawet Igła musiał przyznać, że była godna uwagi. W ramach eskorty z dziewczyną 
pojechał Henryk Kazimierczak. Ubrany był w garnitur i koszulę, włosy miał zaczesane na bok. 

Najpierw jednak pojechali do Malborka, spotkać się z informatorką. Jednak jak się 
później okazało, mieszkanie wcześniej zajęli ubecy, czekający na Inkę. Kilku uzbrojonych 
mężczyzn wypadło na ulicę, goniąc dwójkę partyzantów, którym szczęśliwie udało się uciec. Ktoś 
ich poinformował o tym, że miała się tam zjawić... Przecież jeśli nikt nie zdradził, to skąd mogliby 
wiedzieć... 

Dziewiętnastego lipca Inka była już we Wrzeszczu, miała nocować w mieszkaniu 
sióstr Mikołajewskich. Śpiewały do późna w nocy „Wymarsz Uderzenia”. Nad ranem do 
mieszkania wpadli ubecy... Aresztowano wszystkich mieszkańców. 

Inkę przesłuchiwano wielokrotnie. Prowadzono śledztwo w jej sprawie, które miało 
zakończyć się procesem, wszyscy jednak i bez niego wiedzieli, co spotka dziewczynę. Władza nie 
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zamierzała popuszczać „leśnym bandytom”, dlatego owa sanitariuszka miała zostać rozstrzelana. 

~
Został sam. Opuścił partyzantów i na własną rękę postanowił walczyć z 

komunistami. Niczym samotny, wygłodniały wilk, ruszył na polowanie, pragnąc rozlewu krwi i 
zemsty, chciał patrzeć jak czerwone gnidy umierają od ołowianych kul. Nowa władza traktowała 
ludzi jak stado świń, które nie potrafiły się przeciwstawić. Trzymali ich w zagrodach 
społeczeństwa, wmawiając im każdego dnia kłamstwa, setki, tysiące kłamstw. Powtarzali swoje 
bajki tak długo, aż ludzie w nie uwierzyli. Jedynym problemem pozostawało podziemie, które 
rozumiało, że nie są obmierzłymi, brudnymi zwierzętami hodowlanymi, lecz łowcami, którzy 
muszą walczyć o dobro ojczyzny. „Bandyci”, „przestępcy”, „mordercy” - tak właśnie nazywano 
ludzi, którzy próbowali sprawić, by Polska była znów Polską, a nie marionetką Sowietów. 

Dlaczego odszedł? Może dlatego, że nie mógł dłużej zdzierżyć widoku umierających
kompanów. Z każdym dniem było ich coraz mniej. Ćwiek, Kulka, Konus, Żelazny... Inka też gdzieś
zaginęła, nie stawiała się w miejscach spotkań. Pewnie ją dopadli, a tych, których złapały komuchy,
czekał tylko jeden los... 

Od kilku dni śledził tę grupę. Ośmiu ludzi w polskich mundurach. Poznawał część z 
nich. Mimo iż było wtedy ciemno, a widoczność była żałosna, to był w stanie rozpoznać ich twarze.
To ci sami, którzy kazali podać im hasło... Czy byli niewinni? Co za różnica? Byli tam, tylko to się 
liczyło. Co robili w takim miejscu? Szukali partyzantów? Zasadzka? Kolejna próba pojmania 
Łupaszki? To też nie miało jakiegokolwiek znaczenia. Teraz liczyło się polowanie, nic więcej. 

Żołnierze palili papierosy, o czymś dyskutowali. Karabiny mieli przewieszone przez 
ramiona. Ułożył się wygodnie na ziemi, z Mosinem, którego odzyskał jakimś kosmicznym 
przypadkiem. Wymienił go za swój PPS, który mu nie podpasywał. Nie był zbyt celny. 

Przycisnął karabin do ramienia, przymierzył się i wstrzymał oddech. Ostatnia szansa,
by wrócić do oddziału i wrócić z tej samobójczej misji. Przecież to było szaleństwo w czystej 
postaci. Ale przecież Jack Churchill także był szalony. Nikt o zdrowych zmysłach nie stawał do 
bitwy uzbrojony jedynie w łuk i miecz. Mimo iż był szaleńcem i ładował się w najgorsze tarapacy, 
wciąż żył i miał się dobrze. 

Decyzja zapadła wraz z drgnięciem palca na spuście. Huk poniósł się po lesie, 
płosząc ptaki, które wzbiły się w powietrze. Gdy ptactwo wzniosło się ku przestworzom, w tym 
samym momencie na ziemię padł martwy mężczyzna. Kula zdruzgotała jego twarz, pozostawiając 
po sobie sporą dziurę.

Żołnierze poderwali się, błyskawicznie zdjęli karabiny z ramion, ukryli się za 
drzewami, rozglądając się za strzelcem. 

Igła szybko przeładował i oddał kolejny celny strzał, niestety nie był śmiertelny. 
Trafił swoją ofiarę w nogę, przewracając ją na ziemię. Znów przeładował. Oddał trzeci strzał. Trafił
w plecy żołnierza, który właśnie przemykał w stronę ranionego kolegi. 

Na nieszczęście Wojtka, przeciwnicy dostrzegli skąd padają strzały. Natychmiast 
odpowiedzieli ogniem, wzbijając w górę grudy ziemi i kawałki runa leśnego. Partyzant wiedział, że 
musi uciekać, dlatego powolutku zaczął się wycofywać rakiem. Rzucił ostanie spojrzenie w 
kierunku wojaków i przeliczył ich dla pewności trzech trafionych, czterech strzelających. Ale... 
Gdzie był ósmy? 

Za plecami usłyszał trzask gałązki, odwrócił się i ujrzał spadającą na jego twarz 
kolbę karabinu. Stracił przytomność.

~
Zalała go fala zimna, wgryzająca się aż w kości. Woda była tak zimna, że odebrała 

mu na chwilę dech. Leżał na lodowatej podłodze, miejscami poplamionej na wpół zaschniętą krwią.
To była jego krew. Został tak dotkliwie pobity, że krwawiła praktycznie każda jego kończyna. Nie 
pamiętał już ile tu siedzi. Nie pamiętał ile razy go uderzono. Boże... Któż by to zliczył?  
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– Wstawaj gównozjadzie! - Ostra komenda odbiła się od gołych, betonowych ścian.
Nie miał siły, by wstać. Nie miał siły, by żyć. Kiedy zdecydował się strzelić do 

tamtych żołnierzy, liczył, że zabiją go na miejscu. Tak się jednak nie stało. Pojmali go i zabrali do 
więzienia. Potem przesłuchania. Długie, męczące, bolesne... Bito go za każdym razem. Bez 
powodu. Nie... Był powód... Nie chciał im nic powiedzieć. 

Od początku pobytu w zakładzie, połowa jego zębów zaczęła się ruszać, a dziąsła 
ciągle mu krwawiły. Nieustannie czuł w ustach metaliczny posmak krwi. 

Na początku bili go tylko pięściami, potem, równoległe do postępowania śledztwa, 
dochodziły nowe metody. Skórzane pasy, szpicruty, drewniane drągi. Często bito go do 
nieprzytomności, potem znów budzono, oblewając go lodowatą wodą, tylko po to, by znów go 
pobić. Wielokrotnie go przekonywano, by zdradził położenie majora Łupaszki, by zdradził swoich 
byłych kompanów, ten jednak uparci powtarzał, że był sam, działał z własnej woli i nikt mu nie 
pomagał. Za każdym razem mówił to samo, z każdym przesłuchaniem przychodziło mu to coraz 
łatwiej, wypowiadał te słowa machinalnie. 

– Nie wiem kim jest Łupaszko, nie znam jego położenia, z nikim nie współpracowałem, 
robiłem to z własnej woli, nigdy nie utrzymywałem kontaktów z partyzantami, broń 
znalazłem na jednym z pobojowisk – wyrecytował, zanim zdążyli go podnieść.

– A ten dalej swoje, towarzyszu poruczniku – poinformował krępy typ, który właśnie trzymał 
Iglińskiego za kark. 

– Słyszę przecież – odparł poirytowany towarzysz porucznik. 
– Pana starania są skazane na niepowodzenie – uśmiechnął się szyderczo Wojciech. 

Mężczyzna zaśmiał się, jakby usłyszał jakiś dobry dowcip potem powiedział ciepło:
– Nie jestem „panem”, teraz nie ma już panów i lepiej to sobie zapamiętaj.

Igła uśmiechnął się jeszcze szerzej. Wtedy stało się coś, czego się nie spodziewał. 
– Zabiorę cię dziś na pokaz – oznajmił mężczyzna. - Powiedzmy, że dam ci ostatnią szansę. 

Pokażę ci, co cię czeka, jeśli nie zaczniesz współpracować. Ta osoba była równie uparta co 
ty, strasznie dumna.

Potem umyto go porządnie, ubrano w przyzwoite ubrania. Nic jednak nie zrobiono z 
jego opuchniętą, posiniaczoną twarzą, która była w takim stanie, że trudno było go poznać. 
Powiedziano mu, że jest dwudziesty ósmy sierpnia. Godzina była wczesna, na pewno przed szóstą 
rano.

Zabrali go do niewielkiej salki, gdzie pod ścianą stały dwa drewniane słupy. W 
środku czekał już jakiś mężczyzna. Więzień wywnioskował, że jest to naczelnik więzienia, Jan 
Wójcik. Wkrótce po nich do pomieszczenia wprowadzono jakiegoś mężczyznę, Igła go kojarzył. 
Podporucznik Feliks Selmanowicz „Zagończyk". Mężczyzna nie poznał Wojtka, widocznie z jego 
twarzą było znacznie gorzej niż podejrzewał. Zaczęto przywiązywać podporucznika do jednego ze 
słupów. Chwilę później zjawiła się druga postać. Drobna, krucha, dziewczyna... Jej ciało było 
pokryte sińcami i ranami, gdzieniegdzie pozostały na niej plamy niedomytej krwi. Ona także nie 
poznała Iglińskiego, ją także przypięto do słupa. 

Potem zjawiło się dziesięciu żołnierzy z pepeszami bez bębnów na amunicję. Ktoś 
uznał, że siedemdziesiąt dwa naboje to za dużo, że jeszcze któregoś sumienie weźmie, obróci się i...
Pozostawiono im po dziesięć naboi, resztę schowali do kieszeni. 

– Pluton, przodem do skazanych, marsz! - Padła komenda. - Baczność! 
Zjawił się ksiądz, prowadzony przez dwóch żołnierzy. Po sali sypały się 

niewybredne przekleństwa i wyzwiska pod adresem skazańców. Lżono z nich niemiłosiernie, może 
po to, by dodać plutonowi egzekucyjnemu odwagi? Po to, by pozbyli się skrupułów i wyrzutów 
sumienia? 

Ksiądz podszedł do więźniów, pozwolił im pocałować po raz ostami krzyż. Potem 
wykonał znak krzyża na ich czołach i wypowiedział krótką, standardową formułę. Następnie klecha
cofnął się i stanął za żołnierzami. 

Skazańcy odmówili zawiązania oczu. Chcieli patrzeć na swoich katów. Chcieli, by 
oprawcy do końca życia pamiętali ich twarze. 

– Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, wojskowy sąd rejonowy w Gdańsku skazał 
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Danutę Siedzikównę, pseudonim „Inka” i Feliksa Selmanowicza, pseudonim „Zagończyk”, 
na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. 
Wyrok wykonać! 

– Pluton, baczność! Spocznij!
Żołnierze przygotowali broń.

– Na wprost cel! - Szczęknęły zamki pepeszek. 
Nastała długa, uciążliwa cisza, wydawało się, że ciągnęła się w nieskończoność. 

Krople potu pływały po twarzach plutonu egzekucyjnego, ich dłonie drżały, tak samo jak i nogi. 
Wszyscy zgłosili się sami, jednak gdy przyszło co do czego, nikt nie chciał strzelać.  

Wojtek spojrzał na księdza, który modlił się bezgłośnie, następnie spojrzał na 
Zagończyka i w końcu na Inkę. Chciał krzyknąć, chciał walczyć, chciał ją uratować, jednak głos 
uwiązł mu w gardle, a dwóch strażników trzymało go mocno za ramiona. Był taki słaby... Nie miał 
nawet siły, by się ruszyć. Nie było mowy, by dał radę stawić czoła tylu żołnierzom. 

– Po zdrajcach narodu polskiego...
I w tej samej chwili, skazańcy, jakby się wcześniej zmówili, krzyknęli naraz:

– Niech żyje Polska!
– Ognia!

Pluton nacisnął na spusty, w pomieszczeniu zrobiło się gęsto od kul. Pociski 
przeszyły ciało Zagończyka, który osunął się bezgłośnie na ziemię. Inka natomiast... Nie została 
nawet zadraśnięta. Wciąż stała, cała i zdrowa, patrząc na żołnierzy. Żaden z dziesięciu ludzi nie 
trafił jej ani razu. 

Podporucznik Franciszek Sawicki, dowódca plutonu egzekucyjnego, poczerwieniał 
ze złości. Wyciągnął z kabury pistolet i szybkim krokiem podszedł do dziewczyny. Wymierzył w 
jej głowę... Zanim nacisnął spust, Inka wrzasnęła:

– Niech żyje Łupaszko!
Strzał. Osunęła się powoli na ziemię, tak jak jej poprzednik. Zapadła grobowa cisza. 

Było tak cicho, że Igle wydawało się, iż ludzie przestali oddychać. Wojtek sam nie zauważył, kiedy 
łzy zaczęły spływać po jego policzkach. 

~
Postanowili, że go powieszą, jak na bandytę przystało. Razem z nim miało zawisnąć 

trzech nieznanych mu mężczyzn. Przed oczami wciąż miał egzekucję sprzed paru dni. W uszach 
wciąż rozbrzmiewał terkot pepeszek. W jego umysł wryły się okrzyki skazańców „niech żyje 
Polska! Niech żyje Łupaszko!”. Nie mógł przestać o tym myśleć. Nie bał się śmierci. Wiedział, że 
postąpił tak, jak trzeba było. Nie zdradził swych kompanów. Nie zdradził nikogo...

– Panowanie, kończmy już, słońce razi mnie w oczy! - Zakrzyknął do stojących kilka metrów 
dalej żołnierzy w wygniecionych mundurach. Potem dodał szeptem – już się nie boję...

Ten gruby, z francuskim wąsem, zupełnie do niego niepasującym, splunął na ziemię i
podszedł powoli do skazańców.

– Spieszno ci do piachu, hę? - Warknął. - Niech ci będzie!
Kopnął stołek, na którym stał pierwszy skazaniec. Mężczyzna stracił równowagę pod

nogami i zadyndał na sznurze, rzucając się przez parę sekund.
Potem przyszła kolej na drugiego więźnia. Egzekucja przebiegła tak samo.
Przyszła  kolej  na  niego.  Chciałby  krzyknąć  coś  wyniosłego,  patriotycznego,

pokazującego, że zależy mu na ojczyźnie i dla niej umiera, jednak jak na złość w danej chwili nic
nie przychodziło mu do głowy. Wszystkie te pompatyczne hasła nagle zniknęły z jego pamięci.
Szukając czegokolwiek, znalazł tylko białą, pustą kartkę papieru. 

Grubas  patrzył  mu  w  oczy  z  niekłamaną  satysfakcją,  uśmiech  na  twarzy  łotra,
rozciągał się od ucha do ucha. Młody skazaniec nie zauważył nawet, kiedy typ w mundurze kopnął
stołek. Poczuł jedynie mocne szarpnięcie, gorąco wypełniło jego ciało, lina napięła się i... Ból. Lina
nie pękła. Czyżby cała scena z pękającą liną i ucieczką w stronę linii drzew była tylko wytworem
jego wyobraźni? Najwidoczniej... Mózg stworzył halucynację, a potem zapętlił jego wspomnienia...
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Poczuł jak gardło pali żywym ogniem, jak sznur wgryza się w jego szyję... Czuł jak
ucieka z niego życie, jak wyciekają z niego wszelkie uczucia i wspomnienia, jedno po drugim.
Potem  nie  czuł  nic.  Nastała  ciężka,  gęsta  jak  smoła,  niczym  nieprzenikniona  ciemność,
wypełniająca każdy zakamarek. 
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