
GODŁO: Julia 

Popiół i róże 

- Mrs Tomaynska, możemy zaczynać ? – młoda reporterka spojrzała uprzejmie na wchodzącą 

do studia nagrań staruszkę. – Ekipa jest gotowa. Bardzo proszę – gestem wskazała, aby 

starsza kobieta usiadła.  

Pani Tomaynska patrzyła przez okno nowojorskiego wieżowca, w którym odbywało się 

nagranie. Jej przeszywający wzrok przyprawiał o dreszcze.  

- Nie wiem, dlaczego po tylu latach zdecydowałam się na to nagranie – szepnęła. – Pewnie 

,,New York Times” zaciera ręce, że będzie miał wywiad ze światowej sławy pianistką.  

- Of course! – zawołała zadowolona reporterka. – Jesteśmy zaszczyceni, że możemy gościć 

tak wielką osobowość w ramach programu ,,Wielkie postacie Nowego Yorku”…I nie 

dokończyła, bo staruszka weszła jej w słowo: 

- Nie, nie chcę mówić o Nowym Yorku. Moje serce zostało w Raciborzu. Racibórz…moje 

miasto, moja Itaka, moja mała Ojczyzna. Tutaj się urodziłam, tutaj stawiałam pierwsze kroki i 

tu zostawiłam swoją miłość… Tutaj na zawsze zostało moje serce. Ale od początku. 

Urodziłam się w 1919 roku. Wtedy Racibórz, a właściwie Ratibor oszałamiał swoim pięknem. 

Murowany pojemnik, tzw. rorkastla, do którego sączyła się woda, sprowadzona z Odry 

rurami z pni, monumentalne kamienice przed kościołem św. Jakuba, ratusz pełen śmiechów 

przechadzających się po nim raciborzan…Te obrazy po dziś dzień stają mi przed oczyma. 

Reporterka spojrzała głęboko w błękitne oczy staruszki i zobaczyła w nich tamtą młodość i 

tęsknotę za dawnymi czasami.  

– Do dziś czuję zapach tamtych dni. – kontynuowała swą opowieść starsza pani. - Wody 

kolońskiej mojego Taty, kiedy wychodził na spotkania Towarzystwa Polsko-Górnośląskiego i 

delikatnych lawendowych perfum mojej Mamy, wielkiej damy, o nienagannych manierach. 

Tato, polski patriota, nie mógł pogodzić się z wynikiem plebiscytu, który przesądził o 

przynależności Ratibor do Niemiec. ,,To absurd” mawiał i choć byłam malutka, pamiętam, 

kiedy wykrzykiwał słowa: 

 – Przecież  ściągnięto emigrantów, żeby zmienić końcowy rezultat plebiscytu. Wstyd i 

hańba!  

Ale efekt był taki, że żyliśmy na przesiąkniętej wpływami NSDAP ziemi, z czym mój Ojciec 

nie pogodził się nigdy. Mnie, rozpieszczoną w tamtym czasie jedynaczkę, właściwie temat ten 

mało obchodził. Ot, tyle co nic. Z tamtego okresu pamiętam głównie bale u baronowej von 

Heck. Niemiecka szlachta, jaką byli Heckowie, cieszyła się ogromnym poważaniem w 

Ratibor. A ich córka Anna od zawsze była moją przyjaciółką od serca. Cały ten szczęśliwy 



obraz rozsypał się na kawałki wraz z nadejściem wojny. Właśnie ukończyłam żeńską szkołę 

muzyczną w klasie fortepianu, kiedy usłyszałam słowa mojej Mamy: 

- Henryku, musimy uciskać do Szwajcarii. Jeśli dowiedzą się o twojej działalności 

konspiracyjnej, zapłacimy kulą w łeb! Nawet Heckowie nas nie obronią! 

- Jaka działalność konspiracyjna? – myślałam gorączkowo. – To niemożliwe, żeby Tatuś 

wplątał się w takie tarapaty.   

A jednak niedługo potem przyszło mi boleśnie się o tym przekonać. Tamtego dnia grałam 

Sonatę Księżycową w naszym ogrodzie, kiedy nagle usłyszałam ujadanie wilczurów i krzyki: 

 - Wrogowie III Rzeszy! Z rozkazu generała von Richtera skazuję was na śmierć! 

Przerażona zobaczyłam, jak niemieccy żołnierze wyprowadzają siłą mojego Ojca. Za nim 

biegła przerażona Mama, co chwilę upadająca na ziemię i błagając o litość. Ustawiono nas 

wszystkich w ogrodzie koło siebie. Ta chwila trwała całą wieczność. Zamknęłam oczy. Pod 

powiekami przebiegły mi kadry z mojego życia w ukochanym Ratibor. Czas się nagle 

zatrzymał, ptaki przestały śpiewać,  ziemię spowiła szarość…TRACH!!!!!!! – usłyszałam.  

- TRACH!!! – pistolet wystrzelił po raz drugi.  

Straciłam ich, moich ukochanych Rodziców…Właściwie w tej chwili zabito też moją 

młodość i niewinność, wyrwano mi serce. Przełknęłam głośno ślinę. Oczy miałam dalej 

zamknięte. 

- Dość! – usłyszałam nagle zdziwiona. - Przestańcie! Ona nic nie zrobiła!- otworzyłam oczy i 

zobaczyłam moją przyjaciółkę Annę von Heck. – Jestem córką niemieckiego oficera, 

rozkazuję wam puścić pannę Lenę! - i spojrzała groźnie na niemieckiego żołnierza. – Jeśli się 

sprzeciwisz, jeszcze dzisiaj mój ojciec zawiadomi Berlin. Dostaniesz przeniesienie na front 

wschodni.  

- Szybko, Lenka nie ma czasu, musimy uciekać – jak przez mgłę słyszałam słowa mojej 

przyjaciółki…- starsza pani zawiesiła głos. Wargi zaczęły jej drżeć… 

- Proszę o przerwę – zawołała poruszona reporterka. – Wody, szybko, wody! Pani Tomaynska 

źle się poczuła.  

Jednak staruszka wykonała odmowny gest dłonią i wycierając łzy rzekła: 

- Po ucieczce z mojego dworku Anna wyrobiła mi fałszywą Kennkartę i ukryła u podpłaconej 

rodziny, na wiejskim folwarku nieopodal Ratibor. Żyłam tam w ukryciu niemal rok. Anna 

praktycznie nie kontaktowała się ze mną. Jeden raz przekazała mi list, a w nim słowa: 

,,Zadbałam o Twoje bezpieczeństwo w gospodarstwie. Ja wkrótce wychodzę za mąż. Płonę ze 

szczęścia i z miłości. Wyjeżdżam z Ojcem do Berlina. Wracam jesienią. Wtedy odbędzie się  

mój ślub. Marzę, że po wojnie znowu będziemy mogły być przyjaciółkami, jak dawniej. 



Twoja Anna”. Przyłożyłam list do piersi. Ja także chciałam, żebyśmy mogły być 

przyjaciółkami po wojnie. Ale tylko w Raciborzu. Raciborzu, który ma być polski. Nienawiść 

do wroga i chęć zemsty ogarnęły całe moje ciało. 

- Muszę się zemścić, tylko wtedy zaznam ukojenia – zacisnęłam pięści.  

- Co więc pani zrobiła? – zapytała reporterka, ocierając łzy wzruszenia. 

- Pewnej nocy uciekłam z gospodarstwa, zabierając swoją Kennkartę i kradnąc gospodyni 

najlepszą sukienkę, w której chodziła do kościoła co niedzielę. Pieszo, tułając się po lasach, 

doszłam do Ratibor. Zatrzymałam się w kościele u znajomego proboszcza, który ukrył mnie 

w zakrystii. Jednak moim celem nie było ukrywanie się. Ja chciałam zemsty, prawdziwej 

zemsty. Próbowałam sobie przypomnieć słowa Niemca, mordercy moich rodziców. 

- Tak! Powiedział wtedy: ,,z rozkazu generała von Richtera skazuję was na śmierć” – 

przypomniałam sobie nazwisko swojego oprawcy. 

- Co było dalej? – wykrzyknęła reporterka, nie potrafiąc ukryć ciekawości. 

- Odnalazłam adres Richtera i zatrudniłam się w jego posiadłości jako pokojówka. 

Oczywiście, posługiwałam się moją fałszywą Kennkartą, wystawioną na nazwisko Lena 

Bauer. Nie było to trudne, bo akurat fart chciał, że mój oprawca wrócił z Berlina i poszukiwał 

służącej. Jednakże od momentu mojego pojawienia się w niemieckiej wilii nic nie było już 

takie jak kiedyś. Wszystko poszło inaczej niż zaplanowałam…Czy można zaplanować 

miłość? Czy miłość przyjęła postać Ludwika von Richtera, mojego oprawcy, człowieka, 

którego powinnam nienawidzić najbardziej na świecie? Pamiętam dokładnie chwilę, kiedy 

ujrzałam go po raz pierwszy… Moje serce biło jak oszalałe. Charyzmatyczny i władczy. Z 

płowymi włosami, stalowoszarymi oczyma i wysokim, arystokratycznym czołem przywodził 

mi na myśl greckiego boga. Rozłożyste ramiona i wysoki wzrost powodowały, że czułam się 

wątła, słaba i niegodna żadnej uwagi. Chłodnym, władczym tonem wydawał polecenia, a 

wszyscy wykonywali je w mgnieniu oka. I ten moment, kiedy nasz wzrok spotkał się ze sobą 

po raz pierwszy…poczułam jakby błyskawica przeszyła moje ciało. 

- Zakochała się pani w swoim oprawcy? – reporterka ze zdumieniem wybałuszyła oczy, na co 

starsza pani uśmiechnęła się lekko: 

- No cóż, początkowo odpierałam te myśli. Nie dopuszczałam tego do siebie. Przecież to było 

zupełnie absurdalne. Byłam tam po to, żeby pogrążyć tego człowieka, zemścić się, a nie go 

pokochać. 

- Totalnie zwariowałaś – ganiłam raz po raz samą siebie. – Przecież to Szkop, nazista, na 

rękach ma krew Rodziców! A jednak śnił mi się co noc. Lecz pozostawał daleki i 

nieosiągalny niczym gwiazda na niebie. Obserwowałam z oddali Ludwika przez długi czas. 



Aż do pewnego dnia…Tego wieczora sprzątałam salon jak co dzień. Nagle mój wzrok natrafił 

na fortepian w nim stojący. Było ciemno, nie chciałam nikogo obudzić, więc zapaliłam tylko 

jedną świecę. Dotknęłam z czułością klawiszy fortepianu. Zamknęłam oczy, tak bardzo 

tęskniłam za grą na nim. Nie wiem, co mną kierowało, czy to tęsknota za dawnymi 

spokojnymi dniami czy burza, która właśnie rozgrywała się w moim sercu, że siadłam do 

fortepianu i zaczęłam grać…Najpierw nieśmiało, a potem z pasją, namiętnością, uczuciem. 

Oczy miałam cały czas zamknięte, a pod nimi przesuwały się kadry z mojego życia: 

dzieciństwo spędzone w Ratibor, zabawy w ogrodzie z Rodzicami, bale u Heckmanów, ciche 

szepty z Anną, nasze wspólne tajemnice, a potem wojna i wszechobecna, straszna ciemność. 

Kiedy przypominałam sobie te straszne chwile w ogrodzie, moje place waliły w klawiaturę 

jak oszalałe. Zatopiłam się w sztuce, zupełnie zatraciłam się w muzyce, jakbym chciała 

zagrać rzeczywistość, nie…jakbym chciała ją zakłócić dźwiękami… 

- Brawo!!!!!! - usłyszałam głęboki, męski głos i poczułam jak błyskawica przechodzi przez 

moje ciało.  

Odwróciłam się i zobaczyłam jego…Stał i klaskał w obie dłonie, patrząc na mnie z 

namiętnością. 

- Była pani wspaniała, panna Leno. Czy to Chopin? – zapytał. Musiałam zrobić chyba 

śmieszną minę, kiedy wybąkałam: 

- Yyy, tak, chyba tak… 

Moja nieśmiałość rozbawiła Ludwika, bo zaśmiał się głośno: 

- Skąd ty się wzięłaś, czarodziejko? Obserwuję cię i nie mogę się nadziwić. Taka piękna, 

inteligentna, dziewczyna, pracująca jako pokojówka… 

- Ja…ja…przepraszam.. sprzątałam tylko i jakoś tak – plątałam się nieskładnie w swojej 

wypowiedzi, jeszcze bardziej rozbawiając Ludwika.  

Chciałam odejść, przemknąć się niepostrzeżenie, kiedy złapał mnie mocno za ramiona. Nasze 

oczy spotkały się. Nie mogliśmy się już dłużej opierać. Nasze usta złączyły się w namiętnym 

pocałunku. Całował mnie delikatnie, jakby domyślał się, że jest moim pierwszym 

mężczyzną…  

- Zakochana w oprawcy? Czy to w ogóle możliwe? – przerwała opowieść reporterka. 

- Cóż, taka jest miłość – zaśmiała się staruszka. – Zakochałam się w moim kacie…na przekór 

logice, na przekór wojnie, na przekór całemu światu…Rzeczywistość przestała istnieć, liczył 

się tylko Ludwik. Można powiedzieć, że zupełnie straciłam rozum. 

- Czy zatem nienawiść i chęć zemsty zniknęły wyparte przez miłość? - zapytała reporterka. 



- No cóż, niezupełnie. One zostały, tylko nieco przygasły, żeby w pewnym momencie 

wybuchnąć z całą mocą. Ale o tym za chwilę. Tymczasem żyłam jak we snie, jak w hipnozie, 

jak w jakimś całkowitym obłędzie! Starałam się spędzać z Ludwikiem każdą chwilę, byłam 

zazdrosna o momenty, kiedy nie mógł ze mną być. Służba patrzyła na mnie z ukosa, tak 

krzywo, nie wiem czy to z zazdrością czy z potępieniem. Nie wiem też, dlaczego akurat przy 

mnie wypowiadano słowa: 

- Pamiętacie tę śliczną pannę Schmidt, albo tę córkę generała Brauna? Nasz pan szybko się 

nimi znudził…Cóż zawody konne to nie jedyna pasja pana Ludwika! 

Słowa te sprawiały mi nieopisany ból. Oczywiście, że taki mężczyzna jak Ludwik musiał 

mieć mnóstwo kobiet i to tych najpiękniejszych. Jaką gąską bym była, gdybym myślała, że 

jest inaczej. Jednak słowa pewnej służącej wbiły mi sztylet prosto w serce: 

- Jeszcze trochę i będzie ślub. Narzeczona pana Ludwika wkrótce wróci z Berlina! 

- Ach tak – pomyślałam. – Zatem jestem tylko chwilową zabawką, tak jak moje 

poprzedniczki. W nocy, kiedy byliśmy sami wykrzyczałam nagle Ludwikowi: 

- Kiedy zamierzałeś mi powiedzieć? No kiedy? A może chciałeś zrobić mi niespodziankę i 

zaprosić mnie na swój ślub? 

Ludwik uśmiechnął się lekko: 

- Ach, ta służba, Leno. Dlaczego tak się denerwujesz? Czybyś we mnie zwątpiła? 

- Więc nie ma żadnej narzeczonej? – zapytałam z nadzieją w głosie. 

- Jest, Leno. Ale nie kocham tej kobiety. To miało być małżeństwo polityczne. Jej Ojciec chce 

robić ze mną interesy. Żebym się nie wycofał, zapragnął ożenić mnie ze swoją córką. Załatwił 

rekomendację od samego Göringa. 

Ja jednak nie słuchałam, bo rzuciłam się na niego z pięściami: 

- Ty podły draniu, a ja ci ufałam!  

Ludwik złapał moje pięści i spojrzał mi głęboko w oczy: 

- Leno, nigdy we mnie nie wątp. Ten ślub się nie odbędzie. Przysięgam. Kocham tylko ciebie 

- zaczął całować mnie tak namiętnie, że ziemia osunęła mi się spod nóg. 

- Kiedy więc nadszedł moment, w którym przypomniała pani sobie o zemście? 

- Cóż, ona wciąż drzemała we mnie na dnie serca. W tym dniu wybrałam się z Ludwikiem do 

teatru miejskiego. Grali wtedy utwór Das Lied von der Untreue (Pieśń o niewierności), opartą 

na noweli Josepha von Eichendorffa, pod tytułem ,,Z życia nicponia”. Ówczesny Stadttheater 

mieścił się pomiędzy ulicami Opawską (dawną Troppauerstraße), Ogrodową i Ludwika. 

Jakież to było magiczne miejsce! Sala widowiskowa mieściła dwa balkony. W sumie 

znajdowało się tam też aż 788 miejsc. Pamiętam dokładnie, chociaż nie jestem już młoda: 415 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Eichendorff
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z_%C5%BCycia_nicponia


parter, 227 pierwszy balkon, 146 drugi. Wszystkie obsadzone przez nazistowską śmietankę. A 

ja wśród nich, w wyszywanej brylantami sukni z muślinu, w ogromnym kapeluszu z piórami. 

Ja – jedna z nich? Czy miałam do tego prawo? Czy mogłam bawić się razem z mordercami 

mojej rodziny? W moim sercu wybuchł pożar, kiedy zimnym wzrokiem spoglądałam na 

niemieckie osobistości. Ludwik zdawał się nie zauważać moich rozterek, bo kiedy wróciliśmy 

do willi zaczął całować mnie namiętnie. Odepchnęłam go z całych sił, z dekoltu sukni 

wyjęłam maleńki pistolecik, który wcześniej udało mi się wygrzebać z rzeczy mojego 

ukochanego. 

- Co robisz, kochanie? – zaśmiał się Ludwik głośno na widok wymierzonego w niego 

pistoletu, odchylając głowę do tyłu. 

- Ani kroku dalej – wysyczałam przez zęby. – Morderco, morderco moich Rodziców! 

Ludwik przestał się śmiać i wydawał się zdziwiony: 

- Cóż ty opowiadasz, ukochana? 

Nagle zaczęłam krzyczeć, jak oszalała, upuściłam pistolet na ziemię i zaczęłam bić go 

pięściami: 

- To ty kazałeś ich zabić…to z twojego rozkazu zginęła rodzina Ostaszewskich…Kocham cię 

i nienawidzę równocześnie. 

Ludwik chwycił mnie mocno za ręce, przyciągnął do siebie i mocno przytulił. Jego wargi 

muskały moje włosy, kiedy szeptał: 

- Zaufaj mi. Przysięgam, nigdy nie wydałem rozkazu o zabiciu twojej rodziny. Kocham cię, 

moja maleńka. Wiem, że nie jesteś tym za kogo się podawałaś. Sprawdziłem cię. Odkąd się 

dowiedziałem, że jesteś Polką, obiecałem sobie, że będę cię chronił przed całym złem tego 

świata. 

- Wiec ty nie….? – wymamrotałam tylko. 

- Oczywiście, że nie. Zaufaj mi! Nie pytaj się o nic, tylko mi zaufaj… 

- Ale jak mogę kochać nazistę? Nienawidzę się za to! – krzyknęłam, po czym usłyszałam 

słowa, które mną wstrząsnęły: 

- Leno, nic nie jest tak jak myślisz… 

- Co to znaczy? – zapytałam.  

- Proszę nie pytaj o nic. Zaufaj mi. 

Słowa, które usłyszałam nie tylko mną wstrząsnęły, ale i zasiały ziarno wątpliwości…Kim tak 

naprawdę jest Ludwik von Richter? 

- Czy ta zagadka w końcu się rozwikłała? – reporterka, nerwowo odsunęła włosy z czoła. 



- Owszem – rzekła staruszka. - Później nastąpiła cała lawina zaskakujących zdarzeń. Ostatnie 

słowa Ludwika nie dawały mi spokoju. Miałam jednak pewność, że mnie kocha i ta wiedza 

dodawała mi skrzydeł, chęci do życia. Jednak pewnej nocy, która spędzaliśmy, dzieląc łoże, 

poczułam jak o północy Ludwik wstaje, nerwowo spogląda w moją stronę, po czym 

upewniwszy się, ze śpię, ubiera się w pospiechu i gdzieś wychodzi. Ja wtedy nie zmrużyłam 

nawet oka, zresztą od dawna nie sypiałam dobrze. Nie namyślając się długo, poczekałam, aż 

Ludwik wyjdzie z naszej sypialni, nałożyłam na siebie pierwszą lepszą sukienkę i płaszcz, a 

potem wymknęłam się cicho, śledząc mojego ukochanego. Szedł wolnym krokiem ulicą 

Troppauerstraße, zatrzymawszy się obok jakiegoś opuszczonego budynku. Schowałam się za 

drzewem, i przerażona czekałam na dalszy rozwój wydarzeń. Jakież było moje zdziwienie, 

kiedy zobaczyłam jakiegoś mężczyznę w ciemnym płaszczu i kapeluszu, osuniętym na jedno 

oko. 

- Sir Ludwiku – usłyszałam angielską mowę, po czym Ludwik również odpowiedział mu w 

tym języku.  

- Szybko, nie ma czasu, ktoś może mnie śledzić. Masz tu listę niemieckich agentów. 

Zawiadom Londyn, że szykują obławę na Gotartowice. 

Słysząc te słowa, zamarłam z przerażenia. Ale szybko radość wypełniła moje serce. Mój 

Ludwik jest alianckim szpiegiem! Boże, jaka ja byłam głupia, myśląc, że może mieć niewinną 

krew na rękach! Moją radość przerwały słowa tamtego nieznajomego mężczyzny: 

- Ktoś tam jest, ktoś podsłuchuje nas! 

Nie namyślając się długo, rzuciłam się do ucieczki. Czułam, że obaj mężczyźni biegną za 

mną. Uciekałam co sił w nogach przez pustą ulicę, spowitą w czerń nocy. Jednak potknąwszy 

się o kamień, nagle poczułam jak silna dłoń szarpie mnie za płaszcz: 

- Who are you? – usłyszałam.  

Latarnia podświetlała moją twarz, kiedy Anglik bacznie mi się przyglądał. 

- Spokojnie, ona jest ze mną – Ludwik dogonił nas i spoglądając na mnie zganił mnie 

wzrokiem. - Jak mogłaś być taka niemądra i śledzić mnie? 

- Ludwiku, przepraszam cię. Kocham cię, dziękuję ci za to kim jesteś – mocno przytuliłam 

go. Czym prędzej wróciliśmy do wilii, starając się ukryć przed wzrokiem służby. 

Jednak tej nocy nie zmrużyliśmy oka.  

- Wiesz co zrobiłaś, Leno? – wołał wzburzony Ludwik. - Prosiłem cię, żebyś mi zaufała. 

Teraz jesteś w ogromnym niebezpieczeństwie 

- Ludwiku! – krzyczałam. – Ludwiku, ja musiałam wiedzieć, musiałam… 

Ludwik przytulił mnie mocno: 



- Już dobrze, moja maleńka, będę cię chronił przed całym światem. Pakuj się, za kilka dni 

uciekamy do Szwajcarii, ty i ja. Jutro zadzwonię do Berlina i odwołam moje zaręczyny z 

tamtą kobietą.  

Moje oczy zabłysnęły, kiedy spytałam: 

- Czy to znaczy, że… ? 

Ludwik ukląkł i z miłością wyszeptał: 

- Leno, wyjdziesz za mnie? - i wsunął mi na palec pierścień z brylantem. – Należał do mojej 

matki. Szkoda, że jej teraz nie ma z nami. Dobrze jednak, że nie dożyła hańby swoich 

rodaków. 

Rozpłakałam się ze szczęścia. Chciałam, żeby ta chwila trwała wieczność…Niestety wkrótce 

przyszło nam zmierzyć się z rzeczywistością.  Tamtego dnia cała służba kręciła się nerwowo 

po wilii, bagaże zostały już spakowane, zaraz mieliśmy odjechać… Opuścić mój Ratibor… 

Mój cały wojenny świat…Naszym celem była Szwajcaria, miłosny azyl, który miał być 

przypieczętowaniem naszej miłości. 

- Zabrałeś tę mała porcelanową figurkę, Ludwiku? – spytałam ukochanego, kiedy 

pakowaliśmy bibeloty z salonu.  

Nagle stało się coś zupełnie nieoczekiwanego, coś co zmieniło bieg naszej miłosnej historii… 

- Ani kroku dalej! Zapłacicie za wszystko! – odwróciłam się i zobaczyłam stojącą w 

drzwiach… moją przyjaciółkę, Annę von Heck trzymającą pistolet, wycelowany prosto w 

serce Ludwika. 

- Anno, kochana przyjaciółko! – zawołałam bez zastanowienia, jednak w odpowiedzi 

zobaczyłam tylko lodowaty wzrok kobiety i zacięte usta. 

- Ty draniu, kochałam cię, mieliśmy się pobrać, a ty wybrałeś ją, brudną Polkę – wysyczała. – 

A ty, niewdzięczna – zwróciła się do mnie. – Odebrałaś mi go, odebrałaś miłość mojego 

życia. 

Nagle wszystko zrozumiałam. To z Anną miał się ożenić Ludwik. To Anna była jego 

narzeczoną. 

- To nie tak – zawołałam. – Ja tylko…ja chciałam się zemścić za moich Rodziców…Ja 

myślałam, że to Ludwik wydał rozkaz ich zabicia…Ja...ja się w nim zakochałam…nie 

planowałam tego Anno, przysięgam…Nie widziałam, że to ty byłaś narzeczoną Ludwika… 

- Więc chciałaś zemścić się za swoich Rodziców? Urocze, doprawdy urocze. Teraz powiem ci 

prawdę, ty niewdzięcznico! To mój Ojciec zadenuncjował twojego. Cóż, wybłagałam go, 

żeby ciebie oszczędzono. Ja cię naprawdę lubiłam, Leno… Ale czegóż się spodziewać po 



polskich pluskwach… A teraz – Anna skierowała pistolet w stronę Ludwika.- Zapłacicie za 

moją hańbę! 

- Nie!!!!!!!!!! – krzyknęłam, zasłaniając ciałem ukochanego. –Najpierw musisz zabić mnie! 

- Szkoda mi marnować kuli dla Polki – Anna cedziła słowa. – Będziecie umierać, ale 

powoli…Po czym zawołała głośno: 

- Aresztować ich! Oboje! – i po chwili dodała cynicznie. – Aha, nasz bohater, aliancki 

przyjaciel otrzyma stosowną nagrodę. Poznaliśmy waszą słodką tajemnicę. Jakie to 

romantyczne, kochać wroga III Rzeszy. A teraz zejdźcie mi z oczu! Nie chcę was więcej 

widzieć! 

Wtedy widziałam Annę po raz ostatni. Trzymaliśmy się z Ludwikiem cały czas za ręce, jakby 

to miało nas ochronić przed złym losem. Oficerowie gestapo brutalnie odciągnęli nas od 

siebie: 

- Ludwiku! – zawołałam rozpaczliwie. 

- Leno! - próbował wyszarpać się esesmanom mój ukochany. - Będę cię kochał aż do śmierci! 

Zawsze. 

Nasze spojrzenia spotkały się. Po raz ostatni… 

Reporterka nerwowo poprawiła włosy, spadające jej na ramiona. Próbowała jeszcze, o coś 

zapytać, ale głos ugrzęzł jej w gardle. Zamiast tego starsza pani kontynuowała swoją 

opowieść: 

- Esesmani brutalnie rozdzielili nas. Zapakowano mnie do ciężarówki. A potem wyruszyłam 

w podróż pociągiem. Ale nie takim, co to teraz jeżdżą. Bydlęcym. A w środku smród, upał, 

ludzie przyciśnięci do siebie, załatwiali swe potrzeby na stojąco. No, a potem to w znalazłam 

się w piekle. Słowo daję. Ustawili nas w rzędach, osobno kobiety i osobno mężczyźni. A 

potem przestałam być Leną, stałam się numerem. Przy życiu trzymała mnie tylko nadzieja, że 

kiedyś odnajdę Ludwika, że nasza miłość będzie mieć szczęśliwe zakończenie. Ja sobie 

przyrzekłam, że wyjdę stąd. No i cud się stał pewnego dnia. Jeden ze strażników, taki Hans, 

urodziny miał. Blokowa zapytała, kto jaki talent ma. A ja się zgłosiłam: 

- Pięknie gram na fortepianie! – a ona, że mam zagrać dla tego Niemca na jego urodzinach. I, 

że jeśli się sprawdzę, nigdy nie wrócę na blok. I wie pani co? Ten Niemiec był zachwycony 

moją grą. Zabrał mnie do swojej wilii jako służącą. Na każdym przyjęciu grałam dla niego i 

dla jego niemieckich przyjaciół, aż do końca wojny. Tak przetrwałam. A po wojnie szukałam 

Ludwika przez Czerwony Krzyż…Dowiedziałam się, że został zesłany za swą wrogą 

działalność przeciwko Rzeszy do Buchenwaldu… Powiedzieli mi, że najprawdopodobniej nie 

przeżył wojny. Szukałam go jeszcze z pięć lat, ale potem zupełnie straciłam nadzieję. 



Poddałam się. Po powrocie z Auschwitz wróciłam do mojego ukochanego Raciborza. Każda 

jego ulica zawała się krzyczeć : ,,Ileż to wycierpieliśmy”. W marcu czterdziestego piątego 

Wehrmacht nie widział już możliwości utrzymania Ratibor i wycofał się na linię Cyny. Tam 

trwał do kwietnia. Armii Czerwonej udało się zająć miasto praktycznie bez walki. W połowie 

kwietnia wygnano resztę pozostałej ludności, a następnie spalono śródmieście, maskując tym 

samym grabieże dokonywane na mieniu firm, miasta i osób prywatnych. Latem 

czterdziestego piątego rozpoczęto rozbiórkę wypalanego śródmieścia. Cegły z kamienic 

transportowano na dworzec kolejowy, a stamtąd do wysyłano je na odbudowę Warszawy. 

Mój płaczący łzami wojny Racibórz dzielił się swym bólem ze spaloną po kapitulacji stolicą. 

Moje miasto zastałam w gruzach i trapione przez pożary. Wie pani,  na 3200 domów w 

gruzach legły 1194. W czterdziestym ósmym zatrudniłam się w Ogólnokształcącej Szkole 

Żeńskiej stopnia Licealnego przy ulicy Stalina 8 jako nauczycielka muzyki. Praca dawała mi 

wytchnienie od bolesnych wspomnień. Jednakże każdy spacer raciborskimi ulicami 

przypominał mi o Ludwiku. Zdawało mi się, jak szumiące topole krzyczą: ,,Pamiętasz, tu też 

stałyśmy, kiedy razem tędy się przechadzaliście”. Ale ja powoli traciłam nadzieję, że jeszcze 

kiedyś przyjdzie nam razem dreptać po raciborskiej ziemi. Nasza miłość spłonęła, jak nasz 

ukochany Stadttheater w 1945 roku. Tymczasem każdą wolną chwilę poświęcałam grze na 

fortepianie. Kiedy grałam, muzyka przenosiła mnie do czasów, kiedy byliśmy z Ludwikiem 

razem. Każde uderzenie w klawiaturę wyrażało tamtą miłość i namiętność przyćmiewaną 

chęcią zemsty. Aż pewnego razu, w październiku czterdziestego ósmego, grałam dla samego 

prezydenta Pawła Lelonka. Moja gra tak się spodobała, że zaproponowano mi trasę 

koncertową do Ameryki. Wyjechałam. Na zawsze. Tam poznałam mojego przyszłego męża 

Johna Tomaynskiego. Przeżyliśmy razem szmat czasu. Każdego dnia dziękowałam losowi, że 

pojawił się na mojej drodze. Udało mi się zrobić oszałamiającą karierę jako pianistka. 

Jednakże pewna część mojego serca zamarzła. Na zawsze należała do Ludwika. Wie pani, ile 

to już lat, odkąd nasze spojrzenia spotkały się po raz ostatni? Czterdzieści siedem. 

Czterdzieści siedem długich lat. Nie było dnia, żebym o nim nie pomyślała. Czterdzieści 

siedem lat! 

Starsza kobieta ukryła zapłakaną twarz w dłoniach. Reporterka podniosła się z fotela, 

odchyliła jej stare, pomarszczone dłonie i szepnęła: 

- Pani Tamaynska, teraz my chcielibyśmy dokończyć pani opowieść. Proszę udać się ze mną. 

Staruszka z trudem podniosła się z krzesła. Wspierając się na ramieniu młodej reporterki 

podeszła do drzwi. W ich progu stał przygarbiony staruszek o stalowoszarych oczach, a w 

ręku trzymał czterdzieści siedem róż… 



Uzasadnienie jury. 

Popiół i róże   

Opowiadanie, wykorzystujące konwencję reportażu, skonstruowane jako wspomnienie z 

Raciborza. Umiejętne i niebanalne powiązanie wątku miłosnego ze szpiegowskim Dobrze 

oddane realia raciborskie.  

 

 

 

 

 


