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NOWA RZECZYWISTOŚĆ 

 

Zygmunt wybrał się do Warszawy na początku 

października, tuż po tym jak Hitler przyjął w Alejach 

Ujazdowskich defiladę Wermachtu. Marta nie mogła się 

doczekać jego powrotu i kiedy po dobrych kilku 

godzinach zobaczyła go przy furtce do ogrodu, wybiegła 

z domu, zeskakując po kilka schodków, ruszyła ścieżką na 

jego spotkanie i z bijącym sercem spojrzała prosto 

w oczy. 

- Widziałeś się z kimś, kto mógłby pomóc mi stąd 

wyjechać? 

- Trochę cierpliwości. Biura paszportowe jeszcze nie 

pracują – zażartował, a za chwilę dodał poważnie – 

widziałem się z dwoma osobami. Dowiedziałem się, że 

trzej moi koledzy zginęli, dwóch zaginęło, a jeden nadal 

jest ciężko chory i walczy o życie. Powiedziałem im 

jednak o tobie i obiecali się dowiedzieć, co można zrobić. 

Ale musisz być cierpliwa. To potrwa. Do tego nie 

widomo, jak długo… 
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Był w Warszawie po raz pierwszy od ogłoszenia 

kapitulacji i zobaczył zniszczenia, jakich dokonały 

dywanowe naloty Luftwaffe w czasie walk o stolicę. 

Podobnie jak wielu innych Polaków poczuł z jednej 

strony ogromny żal i gorycz, a z drugiej niezłomną 

pewność, że walka nie ustała i że okupant musi zostać 

wcześniej czy później przepędzony z nie swoich ulic 

i zajętych domów. Wrócił do Podkowy w kombinowany 

sposób – trochę na piechotę, trochę na furmance i nawet 

na drezynie. Ucieszył się, kiedy na stacji kolejowej 

zobaczył z daleka kolorową sukienkę Alicji, która wyszła 

mu na spotkanie i z niepokojem wyczekiwała jego 

powrotu.  

- Dobrze, że już jesteś – powitała go z ulgą. – na pewno 

jesteś głodny… utarłyśmy z Martą ziemniaki i usmażymy 

pyszne placki kartoflane.  

- Skąd miałyście ziemniaki? Myślałem, że wszystkie już 

zostały dawno zjedzone! 

- Popatrz tam, za budynkiem na prawo, na placyku 

powstał bazarek i rano można kupić warzywa, jabłka, 

a czasem nawet pączki. 
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Doszli do ulicy Akacjowej, gdzie Marta z Haneczką 

czekały na nich z obiadem w kuchni. Na stole stał 

dzbanek z kompotem z moreli uzbieranych w ogródku. 

- Co słychać w Warszawie? – dopytywały się jedna przez 

drugą.  

- Wiele się dzieje, a jeszcze więcej będzie się dziać. My 

też musimy się zorganizować, bo za chwilę nie będziemy 

mieli z czego żyć. Musimy zacząć zarabiać, ja muszę 

znaleźć jakąś pracę z dobrymi papierami. W Warszawie 

już zaczyna wracać życie… inne niż było, ale zaczyna 

wracać.  

- Ale nie wyjedziesz od nas do Krakowa? – zapytała 

z niepokojem Marta. 

- Nie, nie wyjadę – odpowiedział – zamierzam tu zostać 

na dłużej, oczywiście, jeśli Ala pozwoli.  

 

Popatrzył Alicji prosto w oczy, a Marta zauważyła że 

zdziwieniem, że ciotka zarumieniła się jak podlotek. 

Wyczuła, że coś ważnego dzieje się między tymi, jak 

dotąd, tylko przyjaciółmi. „No, proszę, proszę… 

zakochali się, czy co?” –  pomyślała, ale udała, że 

niczego nie zauważyła. 
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- Bardzo chcę, żebyś tu został - głos Alicji był dziwnie 

niski i przytłumiony – tu już jest twój dom, jeśli tylko 

chcesz. 

- Chcę, Aluś, chcę – odpowiedział wesoło, ale zabrzmiało 

to całkiem jak wyznanie. „Ale się porobiło!! Ciekawe, co 

na to powie Maks?”, Marta była już całkiem pewna. 

Ucieszyła się jednak bardzo, a Haneczka była wręcz 

szczęśliwa na myśl, że będą miały koło siebie mężczyznę, 

który je w razie niebezpieczeństwa obroni. 

 

Radio w kuchni było jak zwykle nastawione – trzeszczało 

trochę, ponieważ usiłowali na falach krótkich złapać 

BBC i były jak zwykle zakłócenia w odbiorze. 

- Ale ze mnie osioł - Zygmunt uderzył się w czoło 

przypominając sobie coś bardzo ważnego. – 

Zapomniałem wam powiedzieć, że w Warszawie zaczęli 

rozlepiać obwieszczenia o odbiornikach radiowych. 

Wszyscy Polacy muszą je oddać do piątego listopada 

w komisariatach policji. Za słuchanie audycji stacji 

zachodnich grożą wysokie kary, do kary śmierci 

włącznie. Jak wam się to podoba? 



Sopot 1940. Ścieżki miłości i szyfry wojny. Thriller retro | 11 

 

 

- My tego radia nie oddamy – jak będzie trzeba, możemy 

je schować tu…- mruknęła pod nosem Alicja i podeszła 

do kaflowego pieca, za którym bardzo łatwo można było 

zrobić skrytkę. Wszyscy obecni w kuchni z aprobatą 

kiwnęli głowami. 

 

MAKS I ARNIKA: PIERWSZE ZLECENIE NA 

DALEKIEJ PÓŁNOCY 

 

W tym samym czasie w Szwecji Maks umówił się ze 

swoim bezpośrednim przełożonym Chrisem w poselstwie 

amerykańskim na Strandvägen 7A.  

- Dziś omówimy szczegóły zadania, o którym 

wspominałem ci ostatnim razem. Jak zapewne pamiętasz 

wspomniałem Narwik- powiedział bez zbędnych wstępów 

Chris. 

- Pamiętam. Mówiłeś o natychmiastowym wyjeździe do 

Norwegii - potwierdził Maks.  

- Dokładnie. Przesunęliśmy trochę termin wyjazdu, bo 

rozszerzyliśmy plan rekonesansu i ilość osób, który go 

wykona. Otrzymasz do pomocy kogoś, kogo za chwilę 
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poznasz. Pchnięciem ramienia otworzył drzwi do 

sąsiedniego pokoju i zawołał: 

 - Arnika, pozwól do nas.  

Do pokoju weszła wysoka, bardzo atrakcyjna młoda 

kobieta o skandynawskiej urodzie. 

 

Skromna jednoczęściowa brązowa sukienka nie zdołała 

ukryć zgrabnej, wysportowanej, bardzo kobiecej 

i zmysłowej sylwetki, a długie lekko falujące, przerzucone 

przez prawie ramię blond włosy stanowiły tak piękną 

ozdobę, że ich właścicielce niepotrzebne już były żadne 

kolczyki, broszki, a nawet makijaż. Szaro niebieskie oczy, 

w których tańczyły wesołe iskierki patrzyły na Maksa 

śmiało i odrobinę zalotnie – dziewczyna zauważyła, że 

wywarła na swoim nowym partnerze spore wrażenie. 

- Major Arnika Carlsson z Wojskowej Służby Wywiadu 

i Bezpieczeństwa MUST – przedstawił dziewczynę. 

- Miło mi panią poznać, majorze Carlsson- odzyskał głos 

Maks. Chciał dodać jakiś komplement, ale w porę ugryzł 

się w język. 

- Siadajcie proszę - przejął inicjatywę Chris – omówię 

teraz zadanie, jakie macie oboje wykonać. W związku 
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z prawdopodobną niemiecką inwazją w Norwegii, 

spodziewamy się natężenia działalności szpiegowskiej na 

terenie naszego kraju, zwłaszcza na północy – na trasie 

Kiruna – Narwik. Udacie się jako młode małżeństwo 

naukowców do Parku Narodowego Abisko. Będziecie 

wykonywać projekt dla Abisko Scientific Research 

Station, która zajmuje się badaniami środowiskowymi, 

biologicznymi i geologicznymi. To jest oczywiście wasza 

przykrywka. Prawdziwym zadaniem jest utworzenie sieci 

informatorów, wykrycie ewentualnej działalności obcego 

wywiadu i stworzenie własnych kanałów łączności ze 

Sztokholmem. Będziecie mieli także dokumenty na 

Norwegię i wykonacie podobne rozeznanie w okolicach 

portu w Narwiku. Jutro dostaniecie niezbędny sprzęt 

i dalsze instrukcje. Tyle na dziś – spotykamy się tu jutro 

o tej samej porze, a teraz macie czas na to, aby trochę się 

poznać. Nie wnikam w to, co ustalicie między sobą, ale 

pamiętajcie, że dla wszystkich z zewnątrz jesteście świeżo 

po ślubie, więc macie być przekonujący. 

- Wedle rozkazu – powiedzieli jednocześnie Arnika 

i Maks i cała trójka roześmiała się, co trochę 

rozładowało lekko niezręczną sytuację. 


