
1 

 

Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. X, 2014, nr 3 (45) 

 

 

Paweł Kukliński 

Niewdzięczność Historii 

 

19 VIII 1626, okolice wsi Warlubie 

Antoni Gruszewski herbu Lubicz kręcił się w siodle, nieudolnie próbując przybrać 

pozycję, która byłaby najmniej dokuczliwa dla strudzonych podróżą ud i pośladków. Miał 

ledwie dwadzieścia lat, był zdrowy, krzepki i zwinny, ale długa jazda w twardej kulbace 

zawsze dawała mu się we znaki. Wiedział, że coś takiego nie przystoi pocztowemu towa-

rzysza husarskiego, dlatego mełł przekleństwa pod nosem, próbując robić dobrą minę do 

złej gry. Z marnym skutkiem. Patrząc na jadącego kilka metrów dalej Zygmunta Sędzic-

kiego, także herbu Lubicz, towarzysza z chorągwi husarskiej pana Tomasza Zamojskiego, 

ledwo zauważalnie podrygującego w kulbace, Antek miał nieodparte wrażenie, że tylko 

jego koń umyślnie stąpa po najbardziej nierównej części traktu, by jeździec omyłkowo nie 

uznał przydługiej jazdy za coś przyjemnego i godnego powtórzenia.  

Zygmunt Sędzicki, jego pan — bo chociaż Antoni także należał do szlachty, to burz-

liwe życie jego ojca i wujów zmusiło go do służby u innego szlachcica — siedział w siodle 

wyprostowany, a jego twarz nie zdradzała żadnych emocji. Byli w drodze już trzeci dzień, 

a mimo to Sędzicki wyglądał, jakby dopiero co odwiedził łaźnię i pracownię krakowskiego 

mistrza krawieckiego. Twarz miał rumianą, oczy czujne, wąs zawadiacko podkręcony, 

a wielkie dłonie pewnie trzymały wodze. Wysoka czapa, podszyta sobolim futrem, ster-

czała dumnie na jego głowie, z szerokich ramion spływał długi płaszcz, odrobinę tylko 

ubłocony i usmarowany końskim łajnem, a wysokie buty i ostrogi błyszczały, jak gdyby 

dopiero wyszły spod rąk najzdolniejszych rzemieślników. Słowem, wyglądał na takiego 

pana, jakiego nie powstydziłby się żaden wierny sługa.  

Inaczej sprawy się miały, jeśli chodzi o Antoniego. Przy każdym kolejnym kroku 

robionym przez jego klacz, krzywił się i zacinał usta pod rzadkim wąsem. Nasiąkła potem 
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czapka zjeżdżała mu na oczy, spodnie miał prawie w całości pokryte błotem spod kopyt 

jadących przodem koni, a rękawice z lichej skóry boleśnie ocierały mu knykcie.  

Chłopak, wciąż nieświadomy do końca sensu tej wyprawy, zakłuł konia ostrogami 

i — z grymasem bólu przy nagłym skoku zwierzęcia — zrównał się z Zygmuntem. Nie 

lubił zawracać swemu panu głowy niepotrzebnymi pytaniami, ale ciekawość, podsycana 

tylko zasłyszanymi na popasach plotkami, jeszcze bardziej uprzykrzała mu trudy po-

dróży. 

— Waszmość — odezwał się, ale Sędzicki nawet nie odwrócił głowy w jego stronę. 

— Czy naprawdę warto tłuc się tak daleko, by wykrwawić kilku Szwedów? Ta Mewa to 

malutkie miasteczko. Cóż nam przyjdzie ze zdobycia tak niewiele wartego zameczku? 

Sędzicki westchnął przeciągle i splunął pod kopyta klaczy Gruszewskiego. 

— Gniew — powiedział, przeciągając samogłoski. 

— Ależ panie Zygmuncie, gdzieżbym śmiał waszą mość rozgniewać! — Antek bły-

skawicznie przeszedł do obrony. — Tak tylko pytałem… 

— Gniew, matole — przerwał mu Sędzicki. — To miasto nazywa się Gniew. Używaj 

polskich nazw, nie niemieckich. 

Antek odsapnął, uspokojony, i udał, że nie usłyszał tego, jak nazwał go jego pan. 

— Zaiste panie, błagam o wybaczenie. Zatem, czy warto nam bić się o Gniew, skoro 

Szwedzi nie odważą się raczej uderzać na serce Rzeczpospolitej? Te kilka miast w Prusach 

to niewielka strata. 

— Jesteś pewien, panie Gruszewski — Zygmunt po raz pierwszy od początku roz-

mowy spojrzał na swojego pocztowego, a wzrok jego, gdyby mógł zabijać, położyłby tru-

pem cały pułk szwedzkich muszkieterów — że plotki o twoim szlachectwie, jakoby dziad 

twój kupił je od wojewody za dwa wozy gruszek, to tylko pełne nienawiści bajania twoich 

wierzycieli? Jakby się zastanowić, to doskonale wyjaśniałoby, od czego pochodzić może 

twoje nazwisko. Mówią, że twój dziad był sadownikiem, a jak powszechnie wiadomo, ani 

chłop, ani żaden jego potomek, mądrym człowiekiem być nie może. Tyś jest doskonałym 

tego przykładem. Choć możliwe wszakże, żeś zwyczajnie głupi, boś młody jeszcze i ze 

światem nieobyty. 

— Panie Zygmuncie, za takie obelgi czułbym się zmuszony wyzwać każdego innego 

szlachcica na pojedynek w obronie własnego i rodowego honoru — zaperzył się Antoni. 

— Z uwagi jednak na przyjaźń, jaką waszmość darzę — dodał szybko, widząc, jak kąciki 
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ust oraz gęste brwi Sędzickiego unoszą się powoli w upiornym grymasie — zaniecham 

tego i puszczę mimo uszu te niewinne docinki. 

Zygmunt prychnął, splunął ponownie, a potem zaśmiał się i przyjaźnie klepnął 

Antka w ramię. Ten zachwiał się i ledwo utrzymał w kulbace, ale na szczęście jego pan 

zdawał się tego nie zauważyć. 

— Gniew — odezwał się Sędzicki, ponownie zawieszając wzrok w jakimś nieokre-

ślonym punkcie przed sobą — to tylko jeden z małych kroków. Nie możemy pozwolić, by 

szwedzkie tałatajstwo pałętało się po prawnie należnych nam ziemiach. A ponad 

wszystko, nie wolno nam dopuścić, by w ich brudne łapy wpadł Gdańsk. Utrata kontroli 

nad Wisłą, która ma znaczenie dla wielu dziedzin naszego rozwoju, byłaby ciosem miaż-

dżącym dla całej Rzeczypospolitej. Bez Wisły będziemy niczym egzotyczny ptaszek z za-

tkanym dziobkiem. Niby ładnie wygląda i robi dobre wrażenie, ale nie zabawi cię pięknym 

śpiewem, a wkrótce zwyczajnie padnie z głodu w swej pozłacanej klatce. 

Antek, nie mogąc odmówić Zygmuntowi umiejętności rzeczowego wykładania 

swej wiedzy, wzdrygnął się ukradkiem na to bardzo malownicze porównanie. 

22 IX 1626, okolice wsi Ciepłe koło Gniewu 

Antek obejrzał się na widoczne w oddali mury oblężonego zamku w Gniewie, nad 

którymi powiewała błękitna flaga ze złotym krzyżem. Potem odwrócił się i dołączył do 

Zygmunta, zapatrzonego na rozciągające się przed nimi przestrzenie między Wisłą a tamą, 

czyli wałem przeciwpowodziowym. Tereny te, rozległe i jakby dzikie, poznaczone były co 

kawałek rowami i zdradliwymi rozpadlinami, gdzieniegdzie upstrzone rzadką roślinno-

ścią i niewielkimi dębowymi zagajnikami.  

Bogato zdobione kirysy i szyszaki towarzyszy husarskich oraz mniej imponujące, 

choć równie dokładnie wypolerowane i natłuszczone skórzane kurty, półpancerze i lekkie 

hełmy pocztowych, lśniły w słabych promieniach wczesnojesiennego słońca. Konie husa-

rzy, ustawione w szeregu przy ujściu jednego z parowów, prychały niecierpliwie, bijąc 

kopytami ziemię. Zwierzęta wyczuwały napięcie jeźdźców, którzy z niepokojem spoglą-

dali na nieprzystępny teren, dzielący ich od wrogiej armii. Pułkownicy galopowali wzdłuż 

szeregów, przeprowadzając ostateczne inspekcje gotowych do ataku chorągwi, a husarze 

i ich pocztowi coraz bardziej trwożliwie patrzyli na pełen zdradzieckich nierówności te-

ren.  
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W końcu padł rozkaz ataku. Chorągiew pana Zamojskiego ruszyła powoli, kierując 

się w stronę widocznych w oddali strzelców, nieśmiało wyglądających z okopów i natu-

ralnych zagłębień terenu, oraz ulokowanych na szczytach ziemnych wałów. Szyk był 

zwarty, sąsiedni towarzysze stykali się kolanami, a pocztowi niemal następowali swoim 

panom na pięty. Ruszyli szybciej, kłusem, który po chwili przeszedł w galop, gdyż wcze-

śniej uznano, że cwał nie jest wskazany na tak trudnym podłożu, nie zadawali więc ko-

niom ostróg zbyt natarczywie.  

Szwedzka linia powoli rosła w oczach. Coraz wyraźniejsze były szeregi piechurów, 

z gotowymi do strzału muszkietami, coraz lepiej widoczne były piki i zaostrzone pale, 

wbite ukośnie w ziemię przed liniami piechoty. Jakiś koń potknął się przy zejściu z nie-

wielkiego nasypu i z kwikiem przewrócił na ziemię, zrzucając jeźdźca. Pocztowy dopadł 

do swego pana, pomagając mu zebrać się z ziemi. Szyk szedł dalej, zamykając powstałą 

lukę. Kilka innych koni potknęło się, łamiąc nogi, a nieraz i kończyny lub karki zrzucanych 

na ziemię jeźdźców. Szeregi strzelców były coraz bliżej. 

Nagle, nad jednym z czyhających na strzał muszkieterów, wyrosła chmura procho-

wego dymu, a wylot muszkietu błysnął ogniem. Po chwili nie dłuższej niż jedno uderzenie 

serca błyski rozeszły się po całej linii, a dym zasnuł szeregi obrońców. Kilka kul upadło 

ciężko w piach przed nogami szarżujących koni. W tym samym momencie do uszu husarzy 

dobiegły odgłosy wystrzałów — najpierw jeden samotny, a chwilę po nim cała kanonada. 

Husarze natychmiast zrozumieli, że jeden ze strzelców nie wytrzymał napięcia 

i wystrzelił przedwcześnie, a potem sytuacja wymknęła się spod kontroli dowódców i cały 

szereg wypalił, myśląc, że padł rozkaz do strzału. Ignorując wcześniejsze ustalenia, towa-

rzysze zakłuli wierzchowce ostrogami i cała ściana pędzących kawalerzystów jednocze-

śnie przeszła w cwał. Tej okazji nie można było zmarnować. Obrońcy, niewidoczni teraz 

z powodu wielkiej chmury dymu, gorączkowo ładowali broń. Koniecznie należało im 

w tym przeszkodzić. Jednak cwał w tak niedostępnym terenie okazał się igraniem ze 

śmiercią. Zwierzęta potykały się, wpadały w wykroty i rowy, zsuwały z nasypów, prze-

wracając się, zrzucając i przygniatając jeźdźców.  

Pan Sędzicki pędził niczym Jeździec Apokalipsy. Jego koń zdawał się ignorować 

prawa rządzące światem żywych i frunął w powietrzu, ledwo dotykając kopytami ziemi. 

Antoni Gruszewski, obejmując ramieniem szyję swej klaczy, cwałował za swoim panem, 

rozglądając się wokół. Pozostałe chorągwie, zatrzymane przez rowy i wzniesienia, zostały 
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w tyle lub szukały okrężnych dróg. Tymczasem chmura dymu zasnuwająca szeregi 

szwedzkich piechurów powoli się rozrzedzała. 

Antek poczuł nagle, że jego kark oblewa lodowaty pot, gdyż zamiast wciąż jeszcze 

ładujących broń Szwedów ujrzał wyloty luf setek muszkietów, wycelowanych w ścianę 

rozpędzonej husarii, którą już tylko kilkadziesiąt kroków dzieliło od jej celu. W tym też 

momencie Szwedzi wypalili. Kule wpadły w mrowie szarżujących jeźdźców, przeorały 

szeregi, wbijając się w końskie piersi, roztrzaskując kończyny, z brzękiem odbijając się od 

napierśników husarzy. Krzyk z przeszło setki gardeł nacierających husarzy, zmieszał się 

z kwikiem ranionych zwierząt. Jeden czy dwóch jeźdźców zachwiało się i wypadło z sio-

dła. 

Salwa nie powstrzymała jednak jeźdźców, którzy dotarli do ostatniego wzniesie-

nia, najeżonego na szczycie pikami, na widok których ziarno wątpliwości zaczęło kiełko-

wać w ich umysłach. Spojrzeli na trzymane w dłoniach kopie, które nagle przestały być 

groźne, z powodu niemal kompletnej utraty impetu uderzenia. Nim jednak zdołali odrzu-

cić bezużyteczną broń i sięgnąć po szable, by zacząć wspinać się po piaszczystym nasypie, 

padł rozkaz odwrotu. Niewiele myśląc, osadzili wierzchowce w miejscu, niemal jednocze-

śnie wykonując zwrot na zadach zdezorientowanych zwierząt.  

Ledwie kilka chwil później cała chorągiew — pomniejszona liczebnie o kilku pole-

głych podczas natarcia towarzyszy — pędziła już z powrotem, w kierunku oblężonego 

Gniewa. Antoni wykonał zwrot, niezwykle dumny ze swojej klaczy, która pierwszy raz 

idealnie słuchała jego poleceń, gdy usłyszał za plecami kolejną salwę z muszkietów. Skulił 

się instynktownie w siodle, przywarł do końskiej szyi, mamrocząc do ucha zwierzęcia mo-

dlitwę do Najświętszej Panienki. Ta, zdaje się, wysłuchała jego gorączkowych próśb. Po-

czuł, jak kilka kul przemknęło koło niego, usłyszał ich świst, a nawet poczuł gorący po-

dmuch. Żadna jednak nie trafiła ani w niego, ani w jego wierzchowca.  

Wtem poczuł ukłucie niepokoju. Rozejrzał się, szybko zlustrował najbliższe oto-

czenie. Zauważył kilku znajomych szlachciców i ich pocztowych, wycofujących się spod 

ostrzału nieprzyjaciela, niektórych na okulawionych, krwawiących koniach, a paru nawet 

pieszo. Ale nigdzie nie dostrzegł Zygmunta Sędzickiego. Wstrzymał konia, zatoczył sze-

roki łuk i spojrzał na pozostawiony za plecami teren. Jakiś ruch w jednym z zagłębień, 

kilkadziesiąt kroków od wału najeżonego pikami, przykuł jego uwagę. Zauważył błysk 

szabli, usłyszał szczęk krzyżującego się żelaza. Wbił ostrogi w boki swojej klaczy, która 

wyskoczyła nagle, z miejsca przechodząc w szaleńczy cwał. Wyszarpnął zza pasa nadziak. 
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Sędzicki, z wiszącą bezwładnie lewą ręką, odpierał atak dwóch nacierających na 

niego szwedzkich piechurów z rapierami. Trzeci Szwed, porąbany niemal na dzwonka, 

leżał w wielkiej kałuży juchy, tuż obok konającego konia pana Zygmunta, krwawiącego 

z kilku ran po kulach. 

Antek wpadł bez zwalniania na Szwedów, którzy nie spodziewali się powrotu żad-

nego z jeźdźców. Jeden z nich upadł, a Zygmunt bez zastanowienia rąbnął w odsłoniętą 

szyję leżącego. Drugi zdołał cudem odskoczyć, ale Gruszewski już wykonywał zwrot i rąb-

nął nieprzyjaciela nadziakiem z szerokiego zamachu. Broń ześliznęła się z blachy napier-

śnika, ale uderzenie było na tyle silne, że pod Szwedem ugięły się kolana. Sędzicki dopadł 

do niego w trzech krokach i ciął w odsłonięte prawe ramię. Odrąbana kończyna poleciała 

w piach, a Szwed z krzykiem upadł na kolana, trzymając się za krwawiący kikut. 

Antoni zeskoczył z konia i zobaczył wielką krwawiącą ranę na lewym ramieniu 

swojego pana. Podał mu wodze swojego wierzchowca, a ten spróbował wdrapać się na 

grzbiet zwierzęcia. Skrzywił się przy tym z bólu — i był to pierwszy raz, kiedy Antek wi-

dział ten grymas na jego twarzy — jednak zdołał podciągnąć się na kulbakę. Niewiele my-

śląc, Gruszewski przyłożył grubą rękawicą w koński zad. Zwierzę ruszyło z kopyta, rozsy-

pując wokół piach, a Antek skoczył biegiem za nim. Rzucił okiem za siebie i z trudem prze-

łknął ślinę, zobaczywszy kolejnych czterech Szwedów, zbiegających z nasypu. Jeden z nich 

podnosił muszkiet do strzału, lecz pocztowy w samą porę zdołał zanurkować w kolejny 

rów, przecinający pole.  

Niczym mysz uciekająca przed lisem, kluczył przez nierówny teren, wskakiwał do 

coraz to nowych rowów, przedzierał się przez krzaki. Słyszał za sobą nawoływanie ściga-

jących go piechurów, które zdawało się coraz bliższe. Powoli zaczynał odmierzać ostatnie 

chwile swojego życia. 

Wtem ziemia zadrżała, a zza rowu, który znowu przeciął mu drogę ucieczki, wy-

skoczył tuzin wierzchowców z jeźdźcami, trzymającymi w dłoniach obnażoną broń. Antek 

przypadł twarzą do ziemi, osłaniając głowę i poczekał, aż husaria go minie. Po chwili usły-

szał krzyki zarzynanych Szwedów, którzy puścili się za nim w pogoń. Z wałów obsadzo-

nych przez resztę szwedzkiej armii odezwała się kanonada, ale husarze byli już poza za-

sięgiem ich kul. Jeden z nich podał ramię gramolącemu się z ziemi Gruszewskiemu i wcią-

gnął go na swoje siodło. Antek przywarł twarzą do zimnej blachy tylnej części kirysu 

jeźdźca i w końcu odetchnął z ulgą. 
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Tej nocy w polskim obozie pito tęgo. Zalewano żale po śmierci kilku towarzyszy, 

zapijano wstyd po nieudanej szarży, ale chwalono też szwedzkie dowództwo, które wy-

raźnie nauczyło się wiele od czasów sromotnej klęski pod Kircholmem. Wznoszono także 

toasty na cześć towarzyszy z chorągwi Tomasza Zamojskiego, bo choć nie zwyciężyli, to 

jednak okazali się najbardziej zajadli. Ale nade wszystko chwalono pewnego młodego 

pocztowego, co poświęcił własne życie dla ratowania pana, któremu ślubował wierność, 

samotnie wracając pod lufy kilku setek szwedzkich muszkietów.  

Antek nie zapamiętał tych pochwał. Po którymś z kolei kielichu najprzedniejszego 

węgrzyna, którym uraczył go wdzięczny pan Zygmunt, padł twarzą w błoto, gdzie przele-

żał do samego świtu.  

29 IX 1626, okolice wsi Gronowo koło Gniewu 

Wojska dwóch Wazów ponownie stały naprzeciw siebie. Husaria, rajtaria, kozacy 

i polska piechota w równym szyku, na polach rozciągających się przed Gronowem. Musz-

kieterzy, artyleria, szwedzcy rajtarzy i kogoż tam jeszcze Gustaw II Adolf zdołał przywlec 

ze sobą na pohybel Rzeczpospolitej, gnieździli się w okopach, kryli za wzniesionymi nie-

dawno szańcami, wyściubiali nosy i lufy samopałów zza wzmocnionych na tę okazję 

drewnianych płotów. Siedzieli cicho jak myszy pod miotłą, jakby ich bezruch i milczenie 

miały sprawić, że wojska Zygmunta III zostawią ich w spokoju. Polacy nie szczędzili kry-

jącemu się przeciwnikowi obelg, obrzucali przyczajonych Szwedów najgorszymi wyzwi-

skami, ale to nie przyniosło żadnego rezultatu — być może dlatego, że ni w ząb nie rozu-

mieli, co też wykrzykują do nich zgromadzeni na polach wrogowie. Prawdą jest jednak, że 

Gustaw Waza trzymał swe wojsko twardo, nie pozwalając ruszyć się nawet na krok, by 

nie ponieść klęski w otwartym polu. 

Z polskiego szyku zaczęli wyrywać się harcownicy. W większości młodzi, na śmi-

głych, zwrotnych wierzchowcach, dopadali niemal pod same umocnienia, zarzucając kry-

jących się wrogów kolejnymi porcjami wyszukanych obelg. Czasem jakiś muszkiet ode-

zwał się od strony wsi, kilka razy wypaliły niewielkie armaty. Garstka kul popędziła na 

spotkanie harcowników, ale żaden człowiek nie podążył ich śladem. Pociski w większości 

upadały w błoto, nie czyniąc igrającym ze śmiercią jeźdźcom żadnych strat. 

Antek wiercił się w siodle u boku Zygmunta. Sędzicki, któremu szwedzka kula 

strzaskała lewe ramię, miał rękę na temblaku, lecz mimo to siedział w siodle w pełnym 

rynsztunku. Zamojski nie zgodził się jednak, by stanął w pierwszym szeregu — raz, ze 
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względu na zdrowie towarzysza, a dwa, że widok rannego na czele kolumny mógłby spra-

wić, że Szwedzi uznaliby ich za słabych i wykrwawionych. Sędzicki tłumaczył się zgoła na 

odwrót, sądząc, że morale wojska Gustawa Adolfa może poważnie ucierpieć, gdy jego żoł-

nierze zobaczą, że nawet poważnie ranny husarz wciąż gotów jest stawić im czoła. Zamoj-

ski nie dał się przekonać i odesłał Zygmunta z Antkiem na tyły.  

Gruszewski ponownie uniósł się w strzemionach, próbując jednocześnie zobaczyć, 

co dzieje się z przodu, ale i poprawić portki, które nijak nie chciały się dobrze ułożyć.  

— Nie wierć się — warknął Zygmunt. — No chyba, że chcesz wyskoczyć z innymi? 

— Wyskoczyć? — spytał niepewnie Antek. 

— Poharcować trochę. Za młodu też się tak bawiłem. Będziesz mógł wypróbować 

nową zabawkę — odparł Sędzicki i wskazał palcem zatknięty za pasem Antka samopał. 

Gruszewski z namaszczeniem pogłaskał swój nowy skarb — piękny pistolet o zło-

conej rękojeści z misternymi wykończeniami, będący — jeśli wierzyć zapewnieniom Zyg-

munta — dziełem najlepszych polskich rusznikarzy. Pistolet był prywatną bronią Sędzic-

kiego, jednym z dwóch identycznych egzemplarzy, a stał się własnością Antka przed ty-

godniem, za sprawą wdzięczności jego pana za uratowanie życia. Bo choć obaj zdawali 

sobie sprawę, że Antek wypełniał tylko swój obowiązek, to pan Zygmunt jak nikt inny ce-

nił sobie poświęcenie. 

Antek zagryzł wargę, jeszcze raz pogładził rękojeść broni i spiął konia ostrogami. 

Usłyszał za sobą przeszywający powietrze gwizd, którym Sędzicki wyraził swoją apro-

batę. Przecisnął się przez szeroko rozstawione szeregi husarzy, wypadł na pola przed 

nimi. Ruszył galopem w stronę wysokich płotów, widząc innych jeźdźców, podjeżdżają-

cych pod wrogie pozycje, na pokuszenie okopanych Szwedów.  

Gdy zbliżył się do linii pierwszych umocnień na jakieś sto kroków, coś w głębi serca 

podpowiedziało mu, by zmienić kierunek jazdy. Odbił w lewo, po chwili znowu w prawo, 

a potem jeszcze raz w lewo. Intuicja go nie zawiodła. Kilka kul świsnęło w powietrzu, prze-

cinając jego dotychczasowy tor jazdy. Szarpał wodze, zmuszając konia do nagłych skrę-

tów, coraz bardziej zbliżając się do wrogich pozycji. Już widział blade gęby szwedzkich 

muszkieterów, wyglądające trwożliwie zza płotów i parkanów lub z ziemnych okopów. 

Wyciągnął pistolet i przegalopował wzdłuż umocnień, ledwie kilkanaście kroków od nich. 

Minął się z innym harcownikiem, który wykrzykiwał właśnie wiązankę wyzwisk w stronę 

kryjących się nieprzyjaciół. 
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Nagle zobaczył podnoszącego się z okopu strzelca, przykładającego kolbę musz-

kietu do ramienia. Szwed mierzył w jeźdźca, który dopiero minął Antka. Gruszewski za-

parł się w strzemionach, szarpnął wodze. Klacz wyhamowała nagle, a chłopak wyprosto-

wał rękę z pistoletem. Próbując utrzymać mierzącego z muszkietu wroga na końcu lufy — 

co nie było łatwe na grzbiecie wzburzonego wierzchowca — pociągnął za spust, który 

stawił lekki opór. A potem zrobił coś, do czego do śmierci nie przyznał się nikomu. Za-

mknął oczy. 

Poczuł szarpnięcie, a huk trochę go oszołomił. Chwilę później usłyszał, że szwedzki 

muszkiet także wypalił. Ze strachem otworzył oczy i ostatkiem woli powstrzymał się 

przed przetarciem ich. Szwed, trzymając się za krwawą ranę na wysokości serca, osuwał 

się właśnie na kolana. Jego muszkiet upadł na ziemię, a harcownik, który minął Antka 

chwilę wcześniej, odjeżdżał w dal cały i zdrowy, oglądając się za siebie. Na jego twarzy 

malował się wyraz podziwu i wdzięczności. 

Antek pogonił konia; w samą porę, gdyż kilku innych Szwedów zerwało się już 

z miejsc, by pomścić zabitego kolegę. Z bijącym sercem wrócił w kierunku polskich szere-

gów, z których oddzieliły się właśnie dwie chorągwie husarskie i kilka setek rajtarów. Wy-

glądało na to, że będą atakować okopanego wroga, ale Antkowi nie było dane dzisiaj wziąć 

w tym udziału. Przedostał się na tyły polskich linii, aż odnalazł Zygmunta. I chociaż duma 

go rozpierała, a żądza zebrania pochwały z ust pana kusiła, zaniechał chełpienia się swoim 

wyczynem, wiedząc, że i tak Sędzicki by mu nie uwierzył. Antek od zawsze był marnym 

strzelcem, a dzisiejsze celne trafienie nie mogło być niczym innym, jak tylko łutem szczę-

ścia. A może to zasługa doskonałej broni?  

30 IX 1626, polski obóz pod Gniewem 

Po wczorajszym nerwowym oczekiwaniu na ruch wojsk Gustawa Adolfa i niemra-

wych, przerywanych walkach, lub raczej podchodach, mających na celu wywabienie 

Szwedów z kryjówki, ten dzień przebiegał nad wyraz spokojnie. Najeźdźcy z północy dalej 

siedzieli cicho jak mysz pod miotłą albo złodziej w składziku, a Polacy, zamiast dalej grać 

wrogowi na nosie, skupili się na budowie szańców. Usypano wały między Wisłą a tamą, 

najeżono je płotami, palami i okopami. Wzmocniono też pozycje na samym wale przeciw-

powodziowym. Każdy, kto nie miał zajęcia — poza panami braćmi, ma się rozumieć — 

oddelegowany został do pomocy.  
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Antek, choć szlachcic, także pomagał. Zgłosił się na ochotnika do drążenia okopów 

i teraz, wylewając siódme poty, przesypywał ziemię z miejsca na miejsce. Jego ojciec zaw-

sze powtarzał, że praca uszlachetnia, i syn zgadzał się w tej kwestii z rodzicielem. W głębi 

serca wiedział jednak, że szlachetnie urodzonemu nie przystoi wygłaszać tak plebejskich 

tez, toteż zachował słowa ojca w pamięci, ale nie przekazywał ich dalej, robiąc z nich uży-

tek wyłącznie dla siebie.  

Słońce powoli chyliło się las, widoczny za polami daleko na zachodzie, kiedy nad-

jechał Zygmunt Sędzicki w kompanii dwóch innych jeźdźców. Wszyscy trzej podjechali do 

Gruszewskiego, który pospiesznie zerwał z głowy czapkę, zauważywszy, kim jest jeden 

z towarzyszy jego pana. Obok Sędzickiego jechał Tomasz Zamojski, wojewoda podolski 

i kijowski, dowódca koronnej chorągwi husarskiej. A zaraz za nim, na smukłym karym 

ogierku, podążał młody chłopak, być może rówieśnik Antoniego, którego twarz wydała 

się Gruszewskiemu znajoma. 

— To on? — odezwał się Zamojski, kierując pytanie nie wiadomo do którego ze 

swoich towarzyszy. Antek, choć spocony od ciężkiej pracy, momentalnie spocił się jeszcze 

bardziej. Ręce zaczęły mu drżeć, aż o mało nie wypuścił z nich czapki, którą miętosił ner-

wowo. 

— On — odparł chłopak na czarnym koniu i uśmiechnął się. Antek rozpoznał ten 

uśmiech i odetchnął z ulgą. Miał przed sobą harcownika, któremu ledwie dzień wcześniej 

prawdopodobnie uratował życie. Gdyby nie przeszkodził szwedzkiemu muszkieterowi 

w oddaniu celnego strzału, być może teraz ten przystojny młodzieniec nie byłby taki za-

dowolony. O ile w ogóle jeszcze zaliczałby się do świata żywych. 

Zamojski zeskoczył z konia, rzucił wodze pachołkowi, który pojawił się nie wia-

domo skąd. W ślad za nim podążył jego młody towarzysz, a potem Zygmunt Sędzicki, 

zgrabnie zsuwając się z siodła bez użycia rąk. 

Wojewoda kijowski podszedł do Gruszewskiego i spojrzał mu głęboko w oczy. 

Minę miał nieodgadnioną, usta zacięte, oczy chłodne. Lekki wiatr rozwiewał mu czarną 

brodę. W końcu, w ciemnej gęstwinie coś błysnęło. Zamojski uśmiechnął się szeroko, roz-

łożył ręce i uściskał Antoniego, oszołomionego jak sarna po wystrzale z armaty. 

— Dziękuję, waszmość, w imieniu moim, jak i tutaj obecnego Wojciecha Sobolew-

skiego, pocztowego mojego, ucznia i wiernego przyjaciela, za ocalenie go przed zdra-

dziecką szwedzką kulą — odezwał się. — Boleję co prawda nad tym, żeś nie pochwalił się 
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panu Zygmuntowi swoim wyczynem, wszak dzielić się dobrymi wieściami to nie wstyd, a 

wręcz obowiązek. Tym niemniej, doceniam twoją skromność i po stokroć dziękuję. 

Antek zaniemówił. Uśmiechnął się tylko, nie mogąc wydusić słowa. Wojciech So-

bolewski uścisnął mu prawicę i także podziękował, aczkolwiek tylko niemym skinieniem 

głowy. Jego pan zdążył już powiedzieć wszystko, co trzeba. 

— Myślę — mówił dalej Tomasz Zamojski — że to się nie godzi, by szlachcic pra-

cował jak chłop przy najgorszych robotach. Ktoś taki jak waść z pewnością przyda się nam 

gdzie indziej. Wojtek suszy mi głowę, bym puścił go na nocny patrol pod zamek. Nie mogę 

mu tego odmówić, ale wolałbym, by miał u boku kogoś pewnego. Wojtek też ślachcic, jako 

i waść, dlatego od razu pomyślałem o tobie, drogi panie Gruszewski. Czy przyjmiesz pro-

pozycję towarzyszenia mu w tym zadaniu?  

Antoni, wciąż oszołomiony, pokiwał głową. Zamojski zaśmiał się gromko, a potem 

przyjacielskim gestem poklepał go po głowie i zmierzwił czuprynę jak małemu chłopcu. 

Noc z 30 IX na 1 X 1626, Gniew 

Okrążali miasto już trzeci raz tej nocy. Towarzyszyło im dwóch piechurów z pułku 

Zamojskiego — Michał i Mieszko, synowie chłopów, co dało się poznać po jednym spoj-

rzeniu na ich ogorzałe twarze i wielkie dłonie. Wojciech występował w charakterze do-

wódcy, a Antek szedł u jego boku niczym adiutant. Poruszali się pieszo, gdyż teren wokół 

miasta był bardzo zróżnicowany, a konie po ciemku mogły przynieść więcej szkód niż ko-

rzyści.  

Antek zaczynał żałować, że nie odmówił udziału w tej nocnej eskapadzie, chociaż 

wiedział, że naraziłby się tym na śmieszność i mógłby śmiertelnie obrazić pana Zamoj-

skiego. Patrol ciągnął się monotonnie jak nurt Wisły, był nudny niczym marudzenie sta-

rych przekupek i potwornie męczący. Po całym dniu ciężkiej pracy Gruszewski ledwie już 

powłóczył nogami. Na domiar złego Wojtek Sobolewski okazał się milczkiem, odzywał się 

tylko zapytany, a Antek nie lubił ciągnąć ludzi za język. Początkowo ucieszył się, że 

w końcu trafiła mu się szansa na zawarcie ciekawej znajomości, ale jego złudzenia szybko 

się rozwiały. Sobolewski traktował patrol jak życiową misję, nasłuchiwał każdego 

szmeru, co i rusz wydając rozkaz zatrzymania się, by zbadać niepokojący szelest liści lub 

sprawdzić, czy pohukująca sowa naprawdę była tylko nocnym ptakiem, a nie udającym 

go szwedzkim szpiegiem. 

Noc była pogodna, dlatego mogli pozwolić sobie na marsz bez dodatkowego świa-

tła. Wojciech zrezygnował z pochodni, chcąc dzięki temu zbliżyć się bardziej do miejskich 
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murów, które tej nocy także były niemal nieoświetlone, odcinając się czarnym blokiem od 

oprószonego gwiazdami granatu nieba.  

Wreszcie, kiedy Antek zaczął już walczyć z opadającymi powiekami i plączącymi 

się nogami, ich uszu dobiegł dźwięk, zupełnie niepasujący do odgłosów nocy. Usłyszeli 

stłumiony metaliczny szczęk, potem cichy, przeciągły zgrzyt przechodzący w pisk. Po 

kilku chwilach ciszy, zgrzyt powtórzył się, aż w końcu usłyszeli trzask — jakby zamykanej 

ciężkiej furty.  

Antek i Wojtek spojrzeli po sobie. Od razu zrozumieli, że dźwięk dobiegł od strony 

niedalekiej bramy miejskiej, do której się właśnie zbliżali. Gruszewskiemu w okamgnieniu 

odeszła ochota na spanie, a na twarzy Sobolewskiego pojawił się szeroki uśmiech. Wyjął 

zza pasa pistolet, gestami nakazał swoim towarzyszom zachowanie ciszy, po czym wska-

zał na zarośla przy drodze.  

Po krótkiej chwili ich oczom ukazały się trzy postaci, zmierzające ścieżką od strony 

bramy. Nietrudno było stwierdzić, że to sami mężczyźni — poruszali się sztywno, choć 

dało się zauważyć, że stąpają ostrożnie i czujnie. Kilka uderzeń serca później znaleźli się 

na tyle blisko ukrytych w zaroślach Polaków, by ci mogli się im przyjrzeć.  

Mężczyźni ubrani byli w proste portki, koszule i lekkie kożuszki, a na głowach mieli 

podszyte wyliniałym futrem czapki. Niewprawiony obserwator mógłby wziąć ich za zwy-

kłych chłopów lub w ostateczności ubogich mieszczan, ale Gruszewskiemu do tego wize-

runku nie pasowały zacięte gęby, typowe dla zawodowych żołdaków, na dodatek udeko-

rowane identycznie przystrzyżonymi bródkami szwedzkich muszkieterów. Rzuciły mu 

się też w oczy wiszące przy pasach nieznajomych identyczne sztylety, w dziwny sposób 

niepasujące do wizerunku typowego chłopa, a raczej typowe dla jednakowo wyekwipo-

wanej armii. 

— Szwedzi — Antek szepnął do Sobolewskiego, a ten pokiwał głową, dając do zro-

zumienia, że i on wypatrzył niepokojące szczegóły. 

— Zaraz się przekonamy. 

Wojciech dał sygnał Michałowi i Mieszkowi, by przekradli się na drugą stronę 

drogi. A potem, gdy trzej obcy mężczyźni zbliżyli się do ich kryjówki na jakieś cztery kroki, 

krzyknął: 

— Bli! Vem där?  

Chociaż Antek nie zrozumiał słów, domyślił się ich znaczenia. Gdyby nie wiedział, 

że Sobolewski jest jego rodakiem, mógłby przysiąc, że słowa te wypowiedział rodowity 
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Szwed. Co jednak najważniejsze, idący ścieżką od miasta mężczyźni, zatrzymawszy się na-

gle zgodnie z poleceniem, najwyraźniej dali się nabrać, gdyż jeden z nich odpowiedział 

niepewnie: 

— Vänner! 

— Ja wam dam przyjaciół, ścierwa! — ryknął Sobolewski, szarpnął Gruszewskiego 

za ramię, a potem wyskoczył z zarośli na drogę. Pistolet wymierzył w najbliższego ze 

Szwedów, a wszyscy trzej momentalnie zbaranieli. Antek skoczył wślad za towarzyszem.  

— Händer! Upp! 

Szwedzi nie posłuchali. W jednym momencie odzyskali kontrolę nad 

zesztywniałymi z zaskoczenia ciałami i runęli wprost na Antka i Wojtka.  

Sobolewski wypalił, trafiając pierwszego z wrogów w pierś. Antek nie zdążył 

pociągnąć za spust, gdyż jeden z pozostałych przeciwników wpadł na niego i odepchnął 

mocno. Chłopak siadł ciężko na ubitej ścieżce, a pistolet wypadł mu z ręki. W tym samym 

momencie z boku zahuczały dwa wystrzały z karabinów. Gruszewski poczuł, jak jedna 

z kul przelatuje kilka cali nad jego głową. Przeżegnał się błyskawicznie, dziękując 

jednocześnie Najświętszej Panience i uciekającemu Szwedowi, który niechcący zepchnął 

go z linii strzału. 

Wojtek, którego drugi z uciekinierów również odepchnął na bok, krzyczał coś do 

Michała i Mieszka. Antek, najszybciej jak mógł, zebrał się z ziemi i popędził za zbiegami, 

którzy niemal już zniknęli w mroku nocy. Sobolewski biegł u jego boku.  

Droga była nierówna, poznaczona koleinami od kół wozów, ale obaj pędzili ile sił, 

nie chcąc stracić z oczu biegnących przed nimi Szwedów. Młodzieńcza siła i upór dały im 

przewagę i po chwili zbliżyli się do uciekających. Wojtek rzucił się szczupakiem na 

jednego z nich, powalił na ziemię i zwarł w uścisku. Antek jeszcze kilka kroków biegł za 

drugim muszkieterem, gdy nagle jego noga, zamiast oprzeć się na równej powierzchni, 

wpadła w pustkę głębokiej koleiny. Poleciał do przodu, wyrzucił przed siebie ręce... 

i przypadkiem zdołał ucapić się buta szwedzkiego uciekiniera, który stracił równowagę 

i upadł razem z nim! Obaj zaczęli gramolić się z ziemi, Szwed kopał, a Antek próbował nie 

wypuścić go z rąk. Już prawie zdołał przeczołgać się i przygnieść wroga swoim ciężarem, 

gdy jego uszu dobiegł zduszony okrzyk pełen trwogi. Obejrzał się przez ramię, ignorując 

spadające na całe ciało kopniaki, i dostrzegł, że Szwed, z którym zmagał się Sobolewski, 

zdołał dobyć zza pasa nóż i teraz obaj siłują się z zaciśniętymi pięściami, a uwięzione 

w uścisku ostrze niebezpiecznie balansuje pomiędzy ich ciałami.  
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Antek nie zastanawiał się. Pozwolił swojej zdobyczy wyrwać się i odbiec w noc, a 

sam popędził na pomoc towarzyszowi. W ostatnej chwili odbił się od ziemi, wystawił do 

przodu nogi i całym impetem kopnął walczącego Szweda w bok. Mężczyzna momentalnie 

zwiotczał, puścił sztylet i skamląc żałośnie, zwinął się w kłębek, a Wojtek odrzucił na bok 

ostrze, które zdołało już lekko drasnąć go w policzek.  

1–2 X 1626, polski obóz pod Gniewem 

Kolejny dzień nie przyniósł wyraźnego postępu w tej rozciągniętej w czasie bitwie. 

Król Polski, chcąc sprowokować Szwedów do walki, odwołał oddziały oblegające miasto, 

lecz mimo to wciąż nie odbyła się bitwa z prawdziwego zdarzenia. Szwedzi spróbowali 

ataku między Wisłą a wałem, lecz natknęli się na umocnienia, które Gruszewski własno-

ręcznie pomagał budować. Później, jedyne większe starcie, które przyniosło Polakom zna-

czące straty, odbyło się na samym wale, gdy Szwedzi po kryjomu zdołali dostać się na 

pozycje wojsk Zygmunta III i uderzyć na jego wojska z zaskoczenia. Atak został jednak 

odparty, a Szwedzi powrócili do swego warownego obozu w Gronowie. 

Pojmany nocą Szwed zaparł się i przez cały dzień nie pisnął ani słowa. I chociaż 

zajął się nim najlepszy z królewskich mistrzów kaźni, to dopiero poniewczasie udało się 

wycisnąć z więźnia zeznania. Okazało się, że spotkani przez Gruszewskiego i Sobolew-

skiego Szwedzi zostali wysłani z Gniewu z informacją dla króla Gustawa Wazy, mówiącą, 

iż miasto jest na skraju upadku — bez zapasów jedzenia, wody i woli dalszego oporu. Wia-

domość ta została poznana dopiero dnia następnego, ale było już za późno, by ją wyko-

rzystać.  

Gdy bowiem obóz polski w nocy z pierwszego na drugi października siedział jak na 

szpilkach, obawiając się zaskoczenia i skrytobójstwa, Gustaw Adolf wykazał się sprytem 

i wykorzystał zwolnione przez jego krewniaka Zygmunta pozycje. Omijając polskie 

szranki wodami Wisły, ciemną nocą dostarczył łodziami do gniewskiego zamku zapasy. 

Wymienił też strudzoną oblężeniem załogę warowni, niwecząc tym samym wszelkie 

szanse na wzięcie miasta siłą. Antek podejrzewał, że to Szwed, którego wypuścił z rąk, 

zdołał dotrzeć do swojego króla i przekazać wiadomość, ale nie podzielił się swymi przy-

puszczeniami z nikim. Szczęśliwie pan Sędzicki — który, dowiedziawszy się o zaopatrze-

niu Gniewu, zmierzył Gruszewskiego chmurnym spojrzeniem — był na tyle miły, by nie 

komentować tego zdarzenia. 
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W końcu, drugiego października, król Zygmunt Waza wydał rozkaz odwrotu i wy-

marszu, uprzednio dając jeszcze Szwedom ostatnią okazję przyjęcia walnej bitwy. Ci jed-

nak nie skorzystali z propozycji, siedzieli dalej okopani w Gronowie, a tymczasem, pod 

osłoną rozstawionych na polach szeregów polskiej armii, tabory opuściły polski obóz, kie-

rując się na północ. Za nimi podążyło wojsko, trochę mniej liczebne niż dwa tygodnie 

wcześniej, lecz o wciąż niezaspokojonym apetycie na prawdziwą walkę. Lecz — mimo 

wszystko — odchodzące jako zwycięzcy. 

3 X 1626, okolice Tczewa 

— I na cóż nam były te zmagania i zabawa w kotka i myszkę pod Gniewem, 

waszmość? — zapytał Gruszewski, gdy zsiedli z koni w obozie, kilka kilometrów od 

Tczewa. 

— Jak to, na cóż? Zdajesz sobie sprawę, gdzie teraz jesteśmy, panie Gruszewski? — 

Sędzicki odpowiedział pytaniem na pytanie. Antek zmilczał, gdyż zwyczajnie nie miał po-

jęcia. Pomorze było dla niego krainą równie nieznaną jak Kitaj czy afrykańskie pustynie. 

— Ledwie o rzut kamieniem stąd leży miasto, Tczew. A Tczew jest na północ od Gniewu. 

Takoż i Gdańsk. Gustaw Adolf został na południu, zakopany w Gronowie jak spiżarka z za-

pasami na zimę. Stoimy mu na drodze do głównego celu, a to jest dla nas najważniejsze. 

Odnieśliśmy zwycięstwo. 

— Zwycięstwo? — Antek zdawał się niezbyt przekonany. — Przecież straciliśmy 

wielu towarzyszy, nie odzyskaliśmy Gniewu, nie rozgromiliśmy Gustawa! Jakże to, zwy-

cięstwo? 

— A tak to, zwycięstwo — odparł Zygmunt bez wahania. W jego głosie słychać było 

pewność i dumę. — To prawda, że Gustaw Adolf też na swój sposób odniósł sukces, gdyż 

nie stracił Gniewu. — Sędzicki zgrzytnął zębami. — Ale na wojnie nie liczy się tylko roz-

bijanie armii, zdobywanie miast, liczenie łupów i dupczenie dziewek. Czasem istnieją cele 

ważniejsze, strategiczne. I musimy tylko pamiętać, by zachować pamięć o naszym zwycię-

stwie, bo historia lubi rządzić się swoimi prawami i często bywa niewdzięczna. O twoich 

aktach poświęcenia, mój panie Gruszewski, niebawem nikt już pamiętał nie będzie. Wiem, 

że to przykre i niesprawiedliwe, ale czyny jednostki, młodego, nikomu nieznanego wo-

jaka, odejdą w zapomnienie, chociaż ja wdzięcznym ci pozostanę, tak samo jak i Wojciech 

Sobolewski, gdyż obu nas od śmierci zdołałeś ocalić. Jego nawet po dwakroć. Jednak zwy-

cięstwo wojsk najjaśniejszego pana Zygmunta III nad szwedzkim najeźdźcą Gustawem  
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Adolfem musi zostać wyryte na kartach historii i tylko w naszych rękach leży to, jakimi 

słowami zostanie spisane. Musimy nieść wieść o naszym zwycięstwie, pielęgnować ją, 

przekazywać potomnym, by w przyszłości pamiętano, jak było naprawdę i by ktoś nie 

uznał naszych starań za porażkę. Pamiętaj, waść: to my tworzymy historię, a nie ludzie, 

którzy będą nas wspominać w kronikach za setki lat. 
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