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 Tamten dzień pamiętam bardzo dobrze. Był 30 marca 1945 roku. Miałem wtedy 

dwanaście lat i przeżywszy wojnę i okupację, mimo młodego wieku rozumiałem dość dużo 

z tego, co działo się wokół. Od samego rana w Raciborzu słychać było wycie syren i odgłosy 

wybuchów. Niemcy, chcąc utrudnić nacierającym oddziałom Armii Czerwonej wejście do 

miasta, a tym samym jak najdłużej zatrzymać je w swoich rękach, zdetonowali wszystkie mosty 

na Odrze. Pierwszy Front Ukraiński zdążył już jednak wkroczyć do Raciborza od strony Starej 

Wsi i zmiana naszego okupanta była jedynie kwestią czasu. 

 Od dwóch miesięcy trwała ewakuacja miasta. Nie każdy jednak chciał uciekać. Ci, 

którzy nie mieli żadnych powiązań z nazistami, nie bali się wejścia Sowietów. Wręcz 

przeciwnie – w Związku Radzieckim widzieli sojusznika, w którym pokładali nadzieję na 

wyzwolenie. Nie było zresztą innej alternatywy. Kto trzymał z Niemcami, musiał uciekać, a kto 

był im przeciwny, zdawał się na Rosjan. Tego dnia jedno było pewne – podczas tych walk 

wszyscy ucierpią. A to, pod czyimi rządami będzie lepiej, było jedynie kwestią wyznawanego 

światopoglądu. Zwycięstwo żadnej ze stron nie gwarantowało nam wolności. Jako Polacy 

byliśmy zdani na łaskę i niełaskę totalitarnych mocarstw. 

 Mieszkaliśmy na peryferiach Raciborza, przy drodze na Opole. W domu, oprócz mnie, 

byli rodzice i kuzynka. Miała na imię Wiktoria i była sierotą. Jej rodzice zostali wywiezieni 

w głąb Niemiec i oboje zginęli w obozie koncentracyjnym. Po ich śmierci moja mama, jako jej 

najbliższa rodzina, postanowiła się nią zaopiekować i tym sposobem Wiktoria zamieszkała 

razem z nami. Traktowałem ją jak starszą siostrę. Miała wtedy siedemnaście lat. Była piękną, 

szczupłą dziewczyną. Jej alabastrowa cera kontrastowała z czarnymi jak heban włosami, 

a kasztanowe, nieco smutne, oczy rozjaśniał delikatny, serdeczny uśmiech. Bardzo się 

lubiliśmy i chyba nigdy nie dałem jej odczuć, że jest w naszej rodzinie kimś z zewnątrz. 

 Przez ostatni tydzień, jak większość mieszkańców, którzy pozostali w mieście, znaczną 

część czasu spędziliśmy w piwnicy. Było to spowodowane tym, iż od kilku dni trwały naloty 

radzieckich kukuruźników, z których zrzucano bomby wszędzie tam, gdzie było widać znaki 

życia. Do zakończenia walk nie należało więc wychodzić z domu, a piwnica dawała względnie 

bezpieczne schronienie. Mieliśmy ze sobą sienniki, koce, trochę ubrań i dość duży zapas 
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jedzenia, czyli wszystko, co w razie konieczności pozwalało nam pozostać tu przez dłuższy 

czas. 

 Pod sufitem było malutkie okno wychodzące tuż nad powierzchnię ziemi, przez które 

niewiele było widać, jednak czasem dało się dostrzec pojawiające się gdzieniegdzie nad 

miastem chmary powybuchowego dymu, co pozwalało w niewielkim stopniu ocenić przebieg 

wydarzeń. Tego dnia tata od samego świtu wyglądał przez nie z zamiarem śledzenia sytuacji w 

Raciborzu i co chwilę komentował pod nosem to, co się dzieje. W głównej mierze bazował 

raczej na swojej wyobraźni, niż na tym, co rzeczywiście mógł zobaczyć przez ten niewielki 

otwór w ścianie. 

 Mama natomiast strasznie się niecierpliwiła i wraz z każdym słyszanym wystrzałem 

stawała się coraz bardziej niespokojna. Uważała, że popełniamy błąd, zostając w mieście. Nie 

mogła jednak nic zrobić – to tata zawsze miał ostatnie zdanie w podejmowaniu takich decyzji. 

 – Trzeba nam było uciekać – powiedziała zrezygnowanym głosem. – Nie wiadomo, jak 

długo to jeszcze potrwa. Pojutrze Wielkanoc. Znowu nici ze świąt. 

 – O czym ty mówisz?! – obruszył się tata. – Właśnie przywracają nam wolność, a ty 

myślisz o świętach?! 

 Tata nienawidził Niemców. Pragnął doczekać ich klęski. Przebywał przez dwa lata 

w niemieckim obozie pracy, gdzie stracił lewą dłoń. Gdyby nie to, teraz pewnie wyszedłby na 

ulicę i walczył po stronie Rosjan. Niemcy zabili też całą jego rodzinę. Wolałby raczej umrzeć 

niż uciekać. Nie brał przy tym pod uwagę, że naraża nas wszystkich. Nienawiść do nazistów 

odebrała mu resztki racjonalnego myślenia. 

 – Będziemy mieć taką wolność, że aż się zdziwisz! – odparła drwiąco mama. – Skończy 

się brunatna zaraza, a zacznie czerwona. 

 Zawsze tak mówiła o okupantach – zaraza: brunatna – hitlerowska i czerwona – 

radziecka. Nie cierpiała obu stron i nie wierzyła, że komukolwiek zależy na wyzwoleniu 

Polaków. Pozytywnie wyrażała się jedynie o akowcach, co ojciec zawsze wyśmiewał, 

nazywając ich nieudolnymi dziećmi lasu. Sam nie uważał się za komunistę, ale popierał 

Sowietów. Uważał, że tylko oni są w stanie pokonać Niemców i zaprowadzić w kraju porządek. 

 Siedzieliśmy z Wiktorią na sienniku. Bałem się. Ona też. Opierałem głowę o jej ramię. 

Dotyk sprawiał, że oboje czuliśmy się nieco bezpieczniej. Nie mówiliśmy ani słowa. Często 

tak jest, że gdy nie wiemy, czego się w danej chwili spodziewać, a zdarzenia wokół nas toczą 

się bez naszego udziału, wolimy milczeć, by przypadkiem nie zakłócić ich biegu. Wprawdzie 

szansa, że na nasz dom spadnie bomba, była niewielka, nie można było jednak takiej 

ewentualności wykluczyć. 
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Rodzice też na chwilę zamilkli. Po jakimś czasie zaczęliśmy odczuwać lekkie drgania, 

które stopniowo się nasilały. 

 – Czołgi już jadą – skomentował tata i zwrócił się do mamy. – Nie martw się. Rosjanie 

nie pozwolą nam zginąć. 

 On naprawdę w to wierzył. Ufał, że Armia Czerwona przybyła do Raciborza po to, by 

nas wyzwolić. Myślę, że w tamtym momencie była to jedyna rzecz, w którą wierzył. Wojna 

odebrała mu prawie wszystko: rodzinę, sprawność, zdrowie, ale nie odebrała wiary w siłę 

wyższą. Tą siłą był Związek Radziecki. Nie on jeden zresztą wierzył wówczas w potęgę Stalina 

i braterstwo Sowietów. Ten, kto przeżył niemiecki obóz koncentracyjny, mógł albo obejść się 

bez jakiejkolwiek nadziei, albo, jeśli tego nie potrafił, pokładać ją w Rosjanach. Ja też wtedy 

wierzyłem w możliwość cudownego wyzwolenia przez naszych wschodnich sojuszników, lecz 

moje myślenie jako dziecka było dość proste – chciałem przede wszystkim, by wojna się 

skończyła. Nie zastanawiałem się nad tym, co będzie później. 

 Z nagła usłyszeliśmy nad sobą kroki. Ktoś wszedł do domu. Wszyscy 

znieruchomieliśmy. Po sposobie chodzenia – ciężkim, ale zdecydowanym – dało się poznać, że 

to żołnierze. Nie wiedzieliśmy jednak, jakiej są narodowości, ani ilu ich było i po co właściwie 

przyszli do naszego domu. 

 – Jest tu kto? – zapytał jeden z nich po rosyjsku, a jego donośny głos rozniósł się po 

całym budynku, docierając aż do piwnicy. 

 Spojrzałem na rodziców. Oboje milczeli i nie wykonywali żadnych ruchów. Nawet ich 

oddechy wydawały się płytsze. Sprawiali wrażenie, jakby nie chcieli wykazywać 

najmniejszych oznak życia, by przypadkiem nie zwrócić na siebie uwagi przybyłych. Tata 

jednak wydawał się trochę spokojniejszy niż przed chwilą. Być może, usłyszawszy rosyjski 

język, w głębi duszy ucieszył się, że to Sowieci, a nie Niemcy. 

 Drzwi do piwnicy otworzyły się i stare drewniane schody pod naciskiem ciężkich, 

wojskowych butów zaczęły skrzypieć tak, jak gdyby szła na nas cała armia. Każdy wiedział, że 

ludzie podczas nalotów ukrywają się w piwnicach i to, czy Rosjanie nas tu znajdą, było jedynie 

kwestią czasu. Narastający strach spowodował, że bezwiednie jeszcze mocniej przytuliłem się 

do Wiktorii. Nie miałem pojęcia, co zaraz nastąpi i bałem się, że umrę. Jedynie myśl, że 

zginiemy we dwoje, łagodziła nieco mój lęk. Chwila ta dłużyła mi się w nieskończoność, moje 

serce biło coraz mocniej, a ciało zaczęło oblewać się potem. Do końca miałem jednak złudną 

nadzieję, że nas tu nie zobaczą i opuszczą dom. Tak może myśleć chyba tylko dziecko. 
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 W końcu weszli. Było ich czterech: jeden wyższy stopniem, chyba porucznik albo 

kapitan, i trzech bardzo młodych – mieli może po osiemnaście lat. Spojrzeli najpierw na 

rodziców, potem na nas. Starszy zawiesił wzrok na tacie i zwrócił uwagę na jego brak dłoni. 

 – Co się panu stało? – zapytał. 

 – Niemcy – odpowiedział krótko tata. 

 Oczywiście, że Niemcy. A nawet gdyby to nie byli Niemcy, to co by miał teraz 

odpowiedzieć? Przecież nie, że Rosjanie. 

 – Przeklęta nacja – odparł żołnierz. – Zrobimy z nimi porządek. Za kilka dni w mieście 

nie będzie żadnego Niemca. 

 Tata, słysząc te słowa, popadł wręcz w ekscytację. Chyba poczuł, że jest wśród swoich. 

 – Nareszcie! – ucieszył się. – Dobrze, że przybyliście, towarzyszu. Trzeba wytępić 

wreszcie to robactwo. 

 Młodzi żołnierze nie odzywali się ani słowem. Od czasu do czasu spoglądali tylko na 

nas, a głównie na Wiktorię. Musiała im się podobać. Nic dziwnego – oni byli młodzi, a ona 

piękna. Wojna nie zabija w człowieku pierwotnych instynktów, a często nawet je uwydatnia. 

 – Idźcie przeszukać dom – starszy wydał im polecenie. Wszyscy trzej z powrotem 

weszli po schodach, a ten zwrócił się do rodziców. – Macie przy sobie coś cennego? 

 – A co moglibyśmy mieć? – odezwała się mama. – Tu od lat jest taka bieda, że ledwo 

na jedzenie starcza. 

 – Szkopy zabierają wszystko – dodał tata. – Każdy haruje i nikt nic nie ma. 

 Żołnierz podszedł do mamy, chwycił jej rękę i zaczął badawczo spoglądać na dłoń. 

 – Złota obrączka – stwierdził z przekonaniem. 

 – To po mojej prababce – odparła mama. 

 – Muszę zarekwirować – powiedział żołnierz i chciał zdjąć obrączkę z palca mamy. 

 Wyrwała się gwałtownie, chowając rękę za plecami. 

 – Mowy nie ma! – krzyknęła oburzona – To pamiątka rodzinna. 

 – Niech pani nie robi problemu – rzekł stanowczo Rosjanin. – Teraz my tu rządzimy 

i ma pani obowiązek słuchać moich poleceń. Proszę oddać obrączkę. 

 – Daj mu ją! – odezwał się tata. 

 – To zwykła grabież! – powiedziała mama zbulwersowanym głosem. 

 – Proszę się liczyć ze słowami! – uciszył ją żołnierz. – Przybyliśmy tu po to, by was 

wyzwolić z rąk niemieckiego okupanta. Ryzykujemy dla was życie. To jest wasza 

wdzięczność?! 

 – Oddaj mu tę cholerną obrączkę! – powiedział stanowczo tata. 
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 Wiadomo było, że na nic się zda jakikolwiek opór. Trzeba było robić, co każą Rosjanie. 

Teraz już tylko to pozostało. Nie uciekliśmy z miasta, więc byliśmy skazani na nich. 

Musieliśmy ich słuchać, żeby w ogóle móc przeżyć. Dotarło to w końcu i do mamy. Zdjęła z 

palca obrączkę i podała żołnierzowi. Ten oglądał przez chwilę swoją zdobycz, po czym schował 

ją do kieszeni. 

 Za jakiś czas wrócili tamci trzej. Drewniane schody ponownie skrzypiały pod naciskiem 

ich żołnierskich butów. Sprawiały wrażenie, jakby zaraz się miały rozlecieć, a wraz z nimi cały 

nasz dom. 

 – Niczego cennego nie znaleźliśmy – odezwał się jeden z nich. – To są zwyczajni, biedni 

ludzie. 

 Mówił prawdę. Poza obrączką mamy nie mieliśmy w domu niczego, co przedstawiałoby 

jakąkolwiek wartość albo mogło kogoś zainteresować. I to nie dlatego, że Niemcy wszystko 

nam zabierali, jak mówił wcześniej tata. Po prostu takie były czasy – nikt nic nie miał. Żyliśmy 

z dnia na dzień i każdy martwił się tylko tym, by przeżyć kolejny dzień wojny. Nikt nie 

gromadził w domu nie wiadomo jakiego bogactwa. Rosjanie też na pewno o tym wiedzieli i do 

tej pory nie potrafię zrozumieć, czego oni właściwie szukali w naszym domu. 

 – W takim razie wychodzimy – powiedział starszy i spojrzał na Wiktorię. – Panienka 

idzie z nami. 

 – Dokąd?! – spytała z zaniepokojeniem mama. 

 – Na górę. 

 Wiktorię obleciał strach. Ścisnęła nerwowo moją rękę i przysunęła się jeszcze bliżej. 

Młodzi podeszli do nas. 

 – Zostawcie ją! – krzyknęła mama i chciała iść w naszym kierunku. Starszy zastawił jej 

drogę. – Zrób coś! – powiedziała do ojca. 

 – Co mam zrobić?! – odburknął. – Wyrzucić ich moją jedną ręką?! 

 Jeden z młodych chwycił Wiktorię za ramię i zaczął ciągnąć do siebie. Zacisnęła zęby i 

kurczowo się mnie trzymając, próbowała stawiać opór. Starałem się jej pomóc, przyciskając 

swoje ciało do ściany, ale czułem, że nawet we dwoje mamy zbyt mało siły, by móc się obronić. 

Drugi z żołnierzy złapał mnie mocno za przegub, następnie chwycił rękę Wiktorii i jednym 

zdecydowanym ruchem, jakby rozrywał grubą linę, skutecznie nas rozdzielił. Poleciałem do 

tyłu i uderzyłem głową o ścianę. Wiktoria zaczęła krzyczeć. Jeden z młodych zasłonił jej usta 

rękawem swojej kurtki, a następnie wszyscy trzej zaczęli wnosić ją po schodach. Była bardzo 

drobną dziewczyną. Każdy z nich uniósłby ją jedną ręką. Wymachiwała nogami, usiłowała się 

wyrywać, ale była wobec nich całkowicie bezsilna. 
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 Po chwili już ich nie było. Wynieśli Wiktorię na górę i zamknęli za sobą właz. Byłem 

przerażony tym, co się działo, choć wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, co z nią zrobią. 

Widziałem podczas tej wojny wiele wstrząsających scen, ale ta była zdecydowanie 

najstraszniejszą ze wszystkich. Żadne wybuchy, strzelaniny, bijatyki czy porozrywane ciała 

trupów, które miałem okazję ujrzeć w przeciągu ostatnich kilku lat, nie dotknęły mnie tak 

bardzo, jak ten przeraźliwy krzyk Wiktorii, jej bezradność i strach w jej oczach. Do tej pory 

pamiętam wyraz jej twarzy i czuję, jak mocno mnie wtedy trzymała, a ja nie mogłem nic zrobić. 

 Mama próbowała dyskutować z przełożonym, ale na nic się to zdało. On dopilnował 

tylko, by tamci mogli wyprowadzić Wiktorię z piwnicy i udał się za nimi. 

 – Proszę się stąd nie ruszać! – powiedział do nas pewnym i zdecydowanym głosem, po 

czym wyszedł. 

 Łzy poleciały mi po twarzy. Chciałem coś powiedzieć, ale nie byłem w stanie wydusić 

z siebie ani słowa. Co zresztą miałbym powiedzieć? I do kogo? Czy ktoś w ogóle by mnie 

usłyszał? A nawet jeśli tak, to czy miałoby to jakiekolwiek znaczenie? Teraz już było po 

wszystkim. Czułem, że ją straciłem i że pewnie już nigdy jej nie zobaczę. Żadne z rodziców nie 

zrozumiałoby, jak ogromny ból doskwierał mi w tamtej chwili. Spojrzałem na rękę taty. 

Pomyślałem o jego straconej lewej dłoni, o jego wymordowanej rodzinie i o tym, co musiał 

przejść w obozie. Wszystko to w jednej chwili wydało mi się niczym w porównaniu z tym, co 

właśnie wydarzyło się w tej piwnicy. 

 Z góry było słychać jakby odgłosy szamotaniny. Dochodziły też stuki, których źródła 

nie dało się za bardzo zidentyfikować. Co jakiś czas pojawiały się również mocne tupnięcia 

i nieregularne, nerwowe kroki. Nie było za to słychać żadnych rozmów ani żadnych krzyków. 

A wtedy właśnie miałem nadzieję na jej krzyk. Chciałem, by choć raz krzyknęła. Wiedziałbym 

wówczas, że jeszcze żyje. Przeszło mi nawet przez myśl, czy nie pobiec na górę, by sprawdzić, 

co z nią. Może mógłbym jej pomóc. Ale co miałbym niby zrobić? Nie udało mi się pomóc jej 

tutaj, to jakbym miał to zrobić tam? Nie pobiegłem. I tak bym nic nie wskórał, a jedynie naraził 

się na śmierć. A może właśnie to powinienem wtedy zrobić? Umrzeć razem z nią? 

 – Ty durniu! – powiedziała mama, patrząc pogardliwie na ojca. 

 Jej słowa wyrwały mnie z natłoku myśli. Jednocześnie poczułem obrzydzenie, 

przeczuwając kolejną kłótnię rodziców. Nawet w takiej sytuacji nie mogli sobie darować. 

 – Ty głupi durniu! – kontynuowała. – Palcem nie kiwnąłeś, żeby jej pomóc! 

 – A co miałem zrobić? – zaczął się bronić tata. 

 – Mnie pytasz?! To ty kazałeś nam tutaj zostać. Ty nie chciałeś, żebyśmy wyjeżdżali 

z Raciborza. 



7 

 

 – A dokąd byśmy pojechali? Myślisz, że gdzie indziej byłoby lepiej? – zaczął podnosić 

głos. – Do Niemców chcesz?! 

 – Ten obóz całkiem wyprał ci mózg! Pół biedy, że nie masz ręki. Ty już nie masz też 

nic w tej swojej pustej głowie! 

 – Wojna się skończy lada chwila. Niedługo wszyscy będziemy wolni. Tylko idiota by 

uciekał w tej sytuacji. 

 – Pewnie! – parsknęła szyderczo mama. – Zobaczysz, jak się skończy ta wojna. Idź na 

górę do swoich Sowietów, wyzwolicieli, komuchów! Podziękuj im, że przyszli – po chwili 

milczenia, dalej ciągnęła. – No idź! Co? Boisz się? Przecież to nasi przyjaciele, sojusznicy. 

 – Zamilknij, kobieto – odpowiedział i odwrócił się do niej plecami. Znów zaczął 

wyglądać przez okno i obserwować, co dzieje się na zewnątrz. 

 – Tylko na to cię stać – skwitowała mama, po czym dodała. – Patrz sobie, co robią 

z naszym miastem. Związek Radziecki… zaraza! Czerwona zaraza! 

 Oboje byli tak przejęci swoją kłótnią, że zdawali się nie zauważać mojej obecności. 

A może po prostu cała ta wojna i sytuacja z Wiktorią do tego stopnia ich poruszyła, że nie 

przejmowali się mną. Właściwie nic mi w tej chwili nie groziło. Siedziałem pod ścianą, a łzy 

leciały mi ciurkiem po policzkach. To chyba nic nadzwyczajnego w roku czterdziestym piątym. 

 Nagle usłyszeliśmy głośne trzaśnięcie drzwi, a potem zapadła martwa cisza. Wszyscy 

w skupieniu zaczęliśmy nasłuchiwać, lecz przez najbliższych kilka chwil nie było żadnego 

odgłosu. Wszystko wskazywało na to, że Rosjanie opuścili nasz dom. 

 – Chyba wyszli – odezwała się mama. – Pójdę sprawdzić, co z Wiktorią. 

 Powoli i ostrożnie podeszła do schodów, przystanęła na chwilę i upewniwszy się, iż 

żołnierze rzeczywiście wyszli, udała się na górę. Spojrzałem na tatę, a on ani drgnął. 

Odwrócony tyłem, patrzył przez okno i wydawało się, że w ogóle nie dociera do niego to, co 

się dzieje. Chyba nawet nie zauważył, że mama wyszła z piwnicy. 

 Wstałem i chciałem iść na górę. Nim jednak doszedłem do schodów, mama wróciła. 

Z rozgoryczeniem oznajmiła nam, że Wiktoria nie żyje. Tata odwrócił się w naszą stronę, ale 

nic nie powiedział. Wyglądał na przerażonego. Pierwszy i ostatni raz widziałem go w takim 

stanie. Myślę, że miał straszliwe wyrzuty sumienia. Milczał, lecz w tamtej chwili nawet jego 

milczenie wydawało się być nie na miejscu. W jego sytuacji wolałbym chyba wtedy nie istnieć. 

 Chciałem płakać i krzyczeć, lecz nie mogłem. Byłem jak sparaliżowany. Myślałem o jej 

jasnej, delikatnej skórze, o jej czarnych włosach, o jej szczupłej sylwetce i smutnych oczach. 

Była taka piękna i taka bezbronna. Myślałem o tym, jak ją wynoszą z piwnicy, a ona nie ma 

siły, by im się przeciwstawić. O tym, jak bardzo chciałem jej pomóc, ale nie potrafiłem. 
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Kochałem ją. Znaczyła dla mnie więcej niż oboje rodziców i wszyscy ludzie, z którymi byłem 

związany. Wraz z jej śmiercią, umarła część mnie. Od tamtego dnia już nic nigdy nie było takie 

samo. 

 Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, co się właściwie stało. Wiktoria została 

kilkukrotnie zgwałcona, a kiedy Rosjanie wyszli z domu, wzięła nóż i dźgnęła się nim 

w brzuch. Przez długi czas nie mogłem zrozumieć, dlaczego to zrobiła. Ale teraz rozumiem 

bardzo dobrze. Po tym, co ją spotkało, nie chciała żyć ani chwili dłużej. Wolała się zabić, zanim 

ktoś z nas przyjdzie na górę. Gdyby tego nie zrobiła, być może wciąż by żyła, ale zawsze już 

miałaby w pamięci to, co się wtedy wydarzyło. Skończywszy ze sobą, nie musiała już nigdy 

więcej tego przeżywać. Ja niestety wciąż muszę. 

 Walki w mieście trwały do niedzieli. Racibórz był dla Niemców twierdzą i bronili go 

do ostatniej kropli krwi, choć po wejściu Armii Czerwonej wszystko było już przesądzone. 

Mama miała rację – nikt nie chciał naszego wyzwolenia. Walczyli między sobą, a my, Polacy, 

nie liczyliśmy się w tej bitwie. Podpalali budynki, wysadzali kamienice i strzelali do 

wszystkich. Z pięknego raciborskiego rynku pozostały jedynie zgliszcza. Żal było na to 

wszystko patrzeć. Wokół leżały jedynie gruz i tysiące ciał: polskich, niemieckich i rosyjskich. 

Ludzkie tułowie, poodrywane kończyny, głowy skąpane we własnej krwi porozrzucane były 

po całym mieście, a ciemny, gęsty pył unoszący się nad tym wszystkim przywodził na myśl 

istną apokalipsę. 

 Rosjanie zdobyli Racibórz, a właściwie to, co z niego pozostało. Dwa miesiące później 

wojna się skończyła, a Związek Radziecki przekazał miasto polskiej władzy ludowej. Wolności 

nie odzyskaliśmy jeszcze przez długi czas. 


