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Wolny strzelec 

Oblicza wolności. 

 

Franciszek S. pierwszy raz poczuł się wolnym w wieku trzynastu lat. Dokładnie było to 

we wtorek, 9 maja 1961 roku. Komuś może się taka wolność wydawać iluzoryczna, wręcz ku-

riozalna, ale dla nie go była niewątpliwie odczuwalna, choć niestety krótkotrwała i okupiona 

późniejszym poczuciem winy. 

Tego dnia po raz pierwszy poszedł na wagary! 

Nawet nie wiedział dlaczego zdecydował się na ten krok? W szkole nie był orłem, ale 

uczył się wystarczająco dobrze, by nie obawiać się niespodziewanej klasówki, czy odpytywa-

nia przy tablicy. To była decyzja chwili. Może winna była piękna pogoda, prawdziwa eksplo-

zja kwiatów i majowej zieleni, a może świadomość, że poza dwoma największymi kujonami 

był chyba ostatnim chłopakiem w klasie, który nie zaznał wagarowej inicjacji? 

Nieważne, dość, że po odprowadzeniu brata, czteroletniego Maćka, do przedszkola na 

Solnej, najzwyczajniej w świecie minął ceglany brudnoczerwony budynek szkoły przy ulicy 

Opawskiej i na „świńskim rynku” skręcił w lewo. Po przejściu przez tory powoli szedł wzdłuż  

fabrycznego ogrodzenia i ciekawie obserwował hale i inne zabudowania RAFAKO. Fabryka,  

chociaż już produkowała jakieś kotły, to ciągle jeszcze była wielkim placem budowy.  

W końcu, po niemal półgodzinnym spacerze dotarł aż na starą żwirownię. Woda była 

jeszcze zdecydowanie za zimna na kąpiel, więc nie zastał plażowiczów, tylko kilku wędkarzy 

obrzucających go lustrująco-ganiącymi spojrzeniami.  

Nie zważał na to, przepełniała go euforia, był WOLNY! Mógł robić co chciał, tylko… 

co dalej? Po kilku godzinach szwendania się bez celu uznał, że ta cała wolność jest stanowczo 

przereklamowana. Niby można wszystko, a tak naprawdę to nic! Po mieście chodzić trochę 

ryzykownie, bo a nuż się natknie na jakiegoś znajomego (dorosłego!). Na dodatek popsuła się 

pogoda. Dobrze, ze przynajmniej nie padało, ale zrobiło się mrocznie i zerwał się porywisty 

wiatr. W takich warunkach siedzenie nad wodą było średnią przyjemnością. W końcu nade-

szła pora kiedy potwornie znudzony i zdegustowany Franciszek S. mógł wrócić do domu. Po 

drodze, jak co dzień odebrał z przedszkola Maćka. Te jego pierwsze wagary nigdy się nie wy-

dały, ale i tak jakiś niesmak mu pozostał. 
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Mama była ekspedientką w warzywniaku, a ojciec pracował w RPB. Był szeregowym 

członkiem PZPR, ale mama dbała, by nie „przynosił partii do domu”, więc chłopcom było 

oszczędzone słuchanie ideologicznych pogadanek. Wątpliwe zresztą, by ojciec Franciszka 

miał takie zamiary, bo jego przynależność wynikała raczej z konformizmu, niż przekonań. 

W wielkim, opalanym węglem, mieszkaniu w kamienicy przy Staszica gnieździły się 

trzy rodziny, więc kiedy w 1964 jako jedna z pierwszych rodzin wprowadzili się do nowiut-

kiego bloku przy Mickiewicza, mieli wrażenie, że zamieszkali w pałacu.   

Skończywszy podstawówkę w 1963 roku, Franciszek S. poszedł do technikum mecha-

nicznego. Miał szczęście załapać się do pierwszego rocznika uczącego się w nowiutkim, 

pięknym budynku na Zamkowej.  

W drodze do i ze szkoły, widywał na moście grupki dziewcząt. Domyślał się, że to „pi-

guły” z liceum medycznego przy Królewskiej, bo na Ostrogu nie było innej żeńskiej szkoły. 

Jego szczególną uwagę przykuła smukła blondynka. Ona również go dostrzegła, czasem ich 

spojrzenia się spotykały, a po jakimś czasie zaczęli się do siebie nieśmiało uśmiechać. Fran-

ciszek S. kilka razy obserwował ją z daleka, aż zorientował się, że dziewczyna mieszka na 

Rynku, przy wylocie Długiej. Nie był typem „czarusia”, więc najpierw szukał jakichś wspól-

nych znajomych. Skoro jednak nikogo takiego nie znalazł, w końcu zdobył się na odwagę. 

Nie było to takie straszne. Dość szybko dopasowali się do siebie. 

W przypadku Krysi R. trudno mówić o jakimś powołaniu do zawodu pielęgniarki. Sytu-

acja rodzinna od razu wykluczała marzenia o jakichkolwiek studiach, wybrała więc szkołę, 

która gwarantowała dobry zawód i niezłe wykształcenie.  

Zajęty nauką i dziewczyną, Franciszek S. nie zwracał uwagi na skąpo przeciekające in-

formacje zza miedzy… aż w roku 1968 nastała „praska wiosna”.   

W komentarzach telewizyjnych najczęściej używanymi słowami  były „kontrrewolucja” 

i „rewizjonizm”. W domu Franciszka S. półgłosem mówiło się o zniesieniu cenzury i wolno-

ści słowa. Na razie w Czechosłowacji, ale kto wie, może wkrótce i u nas?  

Przyszła kolej na „internacjonalistyczną pomoc bratnich krajów”. W drodze do Czecho-

słowacji (lub raczej na Czechosłowację) właśnie w Raciborzu miało miejsce spotkanie wojsk 

polskich i radzieckich. Ciężarówki i inne pojazdy z czerwoną gwiazdą rozlokowały się na Ry-

nku, a polskie SKOT-y stanęły wzdłuż ulicy Mickiewicza, gdzie mieszkała wtedy rodzina 

Franciszka S. Dzieciaki z podwórka miały niesamowitą frajdę jeśli czasem któryś z kierow-

ców pozwolił im wejść do kabiny transportera.  
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Były to czasy „Czterech pancernych i psa”, więc każdy chłopak chciał być Jankiem Ko-

sem. Niemal na wszystkich podwórkach tworzyły się rywalizujące ze sobą „załogi RUDE-

GO”. Franciszek S. pobłażliwie spoglądał jak jego jedenastoletni wówczas brat, z przejęciem 

opowiadał, że co prawda, na sąsiednim podwórku jest Szarik, ale za to oni tutaj mają Marusię. 

Miała tylko pięć lat i nie była ruda, ale kto by się tym przejmował. 

Dzieci miały swoje postrzeganie otaczającej rzeczywistości, ale świeżo upieczony ma-

turzysta, technik automatyk Franciszek S. podskórnie czuł, że ”czerwone gwiazdy” na Rynku  

nie wróżą niczego dobrego. Niektóre babcie biadoliły, że będzie wojna. Na szczęście do tego 

nie doszło, choć Czesi i Słowacy pewnie inaczej definiowali swoje „szczęście”. 

Przywrócono status quo, a słowo „wolność” zostało głęboko schowane.  

Znowu. 

Jak się okazało, nie na długo. 

W roku 1969 o naszego bohatera upomniał się MON. Cóż było robić? „Przyjedź mamo 

na przysięgę…” itd. 

Podobnie jak większość społeczeństwa, Raciborzanie nie bardzo wiedzieli co naprawdę 

wydarzyło się na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Kapral Franciszek S. odbywał wtedy zasz-

czytną służbę woskową w „trójkącie bermudzkim”  Żary – Żagań – Gubin. Na szkoleniach 

politycznych w jednostce w kółko wałkowano temat „warchołów” którym trzeba było dać 

„zdecydowany odpór”. Na szczęście, oprócz podniesienia stopnia gotowości bojowej, żołnie-

rzy z ich jednostki nie wysłano do żadnej pacyfikacji, więc moralne rozterki kaprala S. omi-

nęły. 

Dwa lata szybko minęły, a po kolejnych dwóch odbył się ślub Franciszka i Krystyny. 

Skromne wesele zorganizowali w kawiarni NOT, w parku noszącym oficjalnie imię gen. Ka-

rola Świerczewskiego, ale wątpliwe, by ktokolwiek tak go nazywał. Dla wszystkich Racibo-

rzan był to „park z łabędziami”.  

Na przyjęciu weselnym nie zabrakło oczywiście żartobliwych wierszyków o utraconej  

osobistej wolności, ale wszystkie docinki Franciszek S. skwitował stwierdzeniem, że mógłby 

tę wolność tracić nawet codziennie, bo jest taki szczęśliwy. To była mądra decyzja, żadne z 

nich nigdy jej nie żałowało. 

Początkowo Krysia wprowadziła się na Mickiewicza, gdzie młodym wydzielono jeden, 

ten średni, pokój. Po śmierci dziadka Krysi, dzięki babcino-rodzicielskim roszadom już  jesie-
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nią ’75 młodzi S. doczekali się własnego lokum. Dwójka ich dzieci przyszła na świat, kiedy 

mieszkali w spółdzielczym M-3 na Ludwika. Prowadzili normalne życie, jak wiele milionów 

Polaków. Dom, rodzina, praca… 

 

Franciszek S.  nie uważał się za bohatera. Po prostu, był dobrym fachowcem, który nie boi się 

powiedzieć co myśli. Jeszcze przed trzydziestką został brygadzistą. Oczywiście różni agitato-

rzy namawiali go by „zasilił szeregi przodującej siły narodu”, ale jemu wystarczyło, że nale-

żał ojciec, który zresztą też już miał wątpliwości, szczególnie po Radomiu’76. 

Tej swojej powściągliwej wobec POP postawie, zawdzięczał Franciszek S. niemożność 

awansu na majstra. W jego zakładzie, przynależność była warunkiem nie do przeskoczenia. 

Nawet mu to pasowało, uważał się za człowieka od roboty, a nie od papierologii i produkcyj-

nych nasiadówek. 

Ludzie go lubili, bo chociaż gonił do roboty, sam się też nie oszczędzał, ale dzięki temu 

mogli nieźle zarobić. W jego ośmioosobowej brygadzie, tylko najmłodszy Tadek L. nie miał 

samochodu. Jeszcze nie miał. 

 

Początki lat 80-tych w Polsce były bardzo niespokojne. Ludzie mieli dość. Najpierw od-

bywały się „spontanicznie” organizowane wiece przeciw „warchołom” i „nieuzasadnionym 

przerwom w pracy”, a już kilka miesięcy później całym kraju zaczęły się strajki ostrzegawcze 

i solidarnościowe.  

Ponieważ Franciszek S. zawsze mówił co myśli, niejako naturalną koleją rzeczy, przez 

załogę został „namaszczony” na szefa raczkującej zakładowej „Solidarności”. Czasy to były 

gorące, ale też bardzo dziwne. Nawet sekretarz POP i dyrektor wstąpili do NSZZ.  

W siedzibie okręgu, w Jastrzębiu, traktowano Franciszka S. z pewną pobłażliwością. Is-

totnie, kimże dla nich był ten przedstawiciel kilkudziesięcioosobowego zakładu na rubieżach, 

kiedy u nich tam, każdy kopalniany oddział liczył więcej ludzi? A ile było takich oddziałów, a 

ile było kopalni? Przecież nawet w samym Raciborzu byli znacznie poważniejsi „gracze”: 

RAFAKO, ZEW, czy POLLENA. 

Pomimo swoich poglądów, Franciszek S. obdarzony był też sporą dozą realizmu. Nie 

łudził się, że panujący system od razu runie niczym domek z kart. Owszem, system był chory, 

nawet bardzo chory, ale to nie była agonia. 
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Jeszcze nie. 

Franciszek S. nie był radykałem, preferował politykę małych kroków. Lepiej ugryźć tyl-

ko tyle ile można przełknąć, bo zbyt dużym kęsem łatwo się udławić. Niektóre rozpalone gło-

wy trzeba było studzić, bo ich szalone pomysły, pchały kraj do anarchii. A wtedy kluczowym 

byłoby pytanie „wejdą, czy nie wejdą?”. Nikt nie chciał kolejnej internacjonalistycznej bra-

terskiej pomocy. 

Stugębna plotka miała swoje pięć minut. Ludzie mają w sobie jakąś zakorzenioną wiarę 

w słowo pisane, więc różne powielaczowe rewelacje, nawet te najbardziej bzdurne, natych-

miast zyskiwały status prawdy objawionej. Kiedyś w Jastrzębiu dostał kolejny stos materia-

łów do rozpowszechnienia. Zapoznał się z nimi na miejscu i odważył się powiedzieć, że jego 

zdaniem niektóre przyniosą więcej szkody niż pożytku. 

- Co masz na myśli? – z oburzeniem zapytał jeden z działaczy. 

- Na przykład to o Macieju S. – Franciszek S. postukał palcem w leżącą na wierzchu 

kartkę. – Z pewnością absolutna większość z tego jest prawdą, ale ciekaw jestem, kto wymy-

ślił, że na „Pogorii” jest przygotowany boks dla konia prezesa Radiokomitetu. 

- A skąd ty wiesz, że on nie ma konia?  

- A niechby miał i całą stadninę. Ja mówię o boksie dla konia. Przypadkiem w tym roku 

byłem nad morzem i „Pogorię” widziałem na własne oczy. Nie ma szansy, żeby tam wprowa-

dzić kucyka, a co dopiero mówić o koniu. To dziecinada. 

- Nawet jeśli jest tak jak mówisz, to w końcu tylko jedna rzecz… 

- Nawet jedna, absolutnie nieprawdziwa sprawa, podważa wiarygodność całej reszty. 

- No może… pomyślimy. 

Ale nie pomyśleli, a w każdym razie nic nie zmienili, bo już po kilku dniach, pracująca 

na szpitalnej chirurgii Krysia, przyniosła do domu ten sam nieskorygowany tekst. 

Na jednym ze spotkań w Okręgu, któryś z mówców, swoje, skądinąd jak najsłuszniejsze 

wywody, okraszał typowo partyjną nowomową. Pełno tam było określeń typu: „zabezpieczy-

liśmy…”, albo „na odcinku postulatów…”. Pomimo powagi całej sytuacji, Franciszek S. czuł 

się przez chwilę jak na egzekutywie w jakimś Komitecie Wojewódzkim. Zastanawiał się, 

gdzie też ów prelegent terminował. 
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Niby wszystko szło dobrze, ale coś wisiało w powietrzu. Wyrażając się kolokwialnie, to 

musiało „pieprznąć”. No i przyszła ta (nie)sławna niedziela bez teleranka. Ale do było dopie-

ro rano, a przedtem… 

Przyszli po niego w nocy. Nie było żadnych brutalnych scen. Stanowczo, ale nawet do-

syć grzecznie kazali się ubrać, spakować i pójść z nimi. Krystynie udało się nie wpaść w hi-

sterię. Dla dzieci musiała być silna.  

Była silna. 

Widocznie nie uznali go za szczególnie groźnego wroga „ludu pracującego miast i wsi”, 

bo już po kilkunastu dniach był w domu. Między Świętami i Nowym Rokiem. O tym, jak 

„tam” było i co z nim robili, opowiedział tylko żonie. Innym ciekawskim mówił tylko, że się 

nie zeszmacił. W odróżnieniu od niektórych, nie przypinał sobie łatki kombatanta. Po prostu 

sobie odpuścił, nie udzielał się, tylko robił swoje. 

Oczywiście, niektórzy byli przekonani, że skoro tak szybko wrócił do domu, to pewnie 

kapował. On sam nie widział potrzeby udowadniania komukolwiek, że nie jest wielbłądem.  

Brał to „na klatę” jako kolejny objaw typowego polskiego piekiełka. Zawiść, obmowa i fał-

szywa troska. 

Ojciec Franciszka, od pewnego czasu gorąco kibicujący przemianom, dopiero po 13 

grudnia oddał legitymację partyjną. Było to wynikiem głębokich przemyśleń, a internowanie 

syna tylko dopełniło czary goryczy. 

Różnie wtedy oceniano stan wojenny. Niektórzy rzeczywiście uważali je za „mniejsze 

zło”, ale dla wielu była to wojna polsko-jaruzelska.  

Większość mieszkańców miasta wciąż pamiętała radzieckie czołgi na Rynku i SKOT-y 

na Mickiewicza. Było się czego bać. Dzięki Bogu, stan wojenny obszedł się z Raciborzem 

dość łagodnie. Nie było żadnych pacyfikacji, ani siłowych interwencji. Komisarzem miasta 

został major Jan W. i cokolwiek by nie mówić, parę bolączek i konfliktów udało mu się uś-

mierzyć, choć naiwnością byłoby sądzić, że nie było też drugiej strony medalu.  

Pomimo cenzurowania listów i podsłuchiwania telefonów, ludzie dowiadywali się, że w 

niektórych miejscowościach komisarze rządzili się niby kacykowie plemienni. Stan wojenny 

w końcu odwołano, ale ludziom wcale nie żyło się łatwiej. Wszystko było szare: domy, 

ludzie, nawet… uśmiechy. 
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Lata osiemdziesiąte… Tylko dzięki zapobiegliwości Krysi i ludzkiej solidarności, tej 

bez cudzysłowu, rodzinie S. udało się przetrwać okres octu i herbaty gruzińskiej (i poza tym 

niczego) w sklepach. 

Rządowo-partyjna wierchuszka, pomimo rozpaczliwego miotania się, nie była w stanie 

ukryć faktu, że wszystko rozłazi się w szwach. Nadszedł „okrągły stół” i kiedy ustalono datę 

pierwszych wolnych (częściowo) wyborów i zaczęto szukać zaufanych ludzi do komisji wy-

borczych, ktoś, gdzieś sobie przypomniał o niegdyś internowanym Franciszku S.  

Dał się wciągnąć w przedwyborczy wir. Tym razem, w odróżnieniu od anarchistyczne-

go szaleństwa lat 80-81, wszystko było bardziej przemyślane. Nadzieja, przygaszona szaroś-

cią codziennej wegetacji  znowu rozgorzała w umęczonych umysłach. W codziennych rozmo-

wach ponownie pojawiło się nieco zapomniane słowo „wolność”.  

Jak było do przewidzenia, władze próbowały zdyskredytować niezależnych kandyda-

tów, na szczęście bezskutecznie. W tę pamiętną niedzielę wszystkie lokale wyborcze w mie-

ście odwiedzał znany w całym kraju raciborski ortopeda, prof. dr Stanisław K. sprawdzając, 

czy wszystko przebiega demokratycznie. 

Już wstępne podliczenie głosów dało powody do euforii. Stało się, zwycięstwo opozycji 

było absolutne! Ugrali wszystko co było do ugrania. 

Późno w nocy przewodniczący komisji wyborczej pojechał do Urzędu Miasta zawieźć 

zaplombowany worek z głosami 

- Chyba zasłużyliśmy na szampana – powiedział ktoś wyjmując z torby butelkę „Sowie-

tskowo Igristowo”. 

- Szampana? Ha, ha, ha – zaśmiał się ktoś inny. – To ma tyle wspólnego z szampanem, 

co „demokracja ludowa” z prawdziwą demokracją. Ale jestem pewny, że prawdziwego szam-

pana też się doczekamy. Jeżeli jeszcze nie teraz, to po następnych wyborach! A tymczasem, 

za wolność! 

Przy szklaneczkach (bo przecież kieliszków nie mieli) rozgorzała dyskusja jak miałoby 

wyglądać życie po komunie? Tak naprawdę nikt nie był w stanie sobie tego wyobrazić, bo i 

skąd?  Wariantów i przepowiedni było mnóstwo. Bardzo się od siebie różniły, ale miały jeden 

wspólny mianownik – ludzie bardzo tego chcieli! 
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Alkoholu było niewiele, więc Franciszek S. postanowił wrócić do domu samochodem. 

Nie było daleko. 

Nigdy nie był w stanie dokładnie odtworzyć tego co się wydarzyło. Przecież nie był pi-

jany. Absolutnie! Dwie lampki „Sowietskowo Igristowo” w żaden sposób nie mogły wpłynąć 

na jego koncentrację. Skąd ci ludzie wzięli się przed maską jego fiata? A tak w ogóle, to kto o 

drugiej w nocy chodzi po mieście z dzieckiem w spacerowym wózku? 

Jak w jakimś upiornym fotoplastykonie, klatka po klatce pojawiały się przerażone twa-

rze, blade w świetle samochodowych reflektorów… potem wstrząs, nawet nie taki silny i… 

cisza. Tylko w głowie, niby natrętny, absurdalny w tych okolicznościach refren, huczało mu 

słowo „WOLNOŚĆ, WOLNOŚĆ, WOLNOŚĆ…”. 

To była trzyosobowa rodzina. 

Matka przeżyła. Sparaliżowana od pasa w dół. 

 

 

Art. 177 §2 k.k. 

Kto kierując pojazdem (…), będąc w stanie nietrzeźwości (…), spowoduje wypadek ze 

skutkiem śmiertelnym, podlega karze więzienia (…) do lat 10. 

 

 

Koniec 
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