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GODŁO: JULIA 

 

Wszystkie twarze wolności 

 

 

Mój drogi Włodzimierzu, 

Ziemia daje siłę, wystarczy, że położysz na niej gołą stopę i czujesz jej energię. 

Włodzimierzu, wiem, że Ty też kochałeś Racibórz całym sercem. Ratibor…Moja mała 

Ojczyzna… 

W tamte dni słońce rozpalało metalowe pokrycie pałacyku, w którym mieszkałam. 

Nadchodzące lato wywabiało naszą młodzieńczą ciekawość do ogrodu zapachem ziół. 

Nierozłączni….Ja, żydowska dziewczyna z zamożnej rodziny i Ty, drogi przyjaciel od serca, 

syn mojej bony.  

Rok 1939 podarował nam malownicze lato. Słońce obejmowało nas ciasno swoimi 

promieniami, jak gdyby chciało ochronić przed złem, które miało nadejść. Otuleni naszą 

młodzieńczą naiwnością przemierzaliśmy Park Zamkowy w poszukiwaniu przygód. 

Pamiętasz jak upajaliśmy się widokiem Odry w dzielnicy Ostrog? Rzeka naszej młodości 

płynęła turkusową barwą, wolniutko, wąskim korytem, porośniętym gęsto chwastami. 

Nierzadko niemalże znikała, by potem wezbrać się gwałtownie i lizać coraz gwałtowniej 

brzeg. Pamiętasz, jak brałeś wtedy swoje skrzypce i grałeś? Ja niczym kamień zamieniałam 

się w słuch, a rzeka zdawała się tańczyć w rytm Twej muzyki. Wtedy powiedziałeś mi słowa: 

- Tak wygląda wolność, Marianno. 

Spoglądałam w Twoje oczy i widziałam w nich miłość. Jednak nasze usta milczały, tylko 

dłonie czasem splatały się w niewinnym uścisku. Wiedziałam, że pewnych słów nie wolno 

nam było wypowiadać głośno. Dzieliły nas warstwy społeczne , konwenanse i inne 

bezsensowne niuanse. Aż pewnego dnia wykrzyczałam ojcu prosto w twarz: 

- Kocham Władka,  kocham całym sercem! 

Ojciec, Abraham Raum, bajecznie bogaty właściciel fabryki czekolady Wedekindt, Rohlapp 

& Co., mieszczącej się na ulicy Kolejowej 20,  zakrztusił się cygarem i śmiejąc się rzekł:  

- Marianno, to nie uchodzi. Dzieli was przepaść nie do przebycia. Mogę podarować ci 

wszystko, ale… – i nie dokończył, bo weszłam mu w słowo: 

- Podaruj mi wolność… 

Odpowiedziała mi tylko głucha cisza. 
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Aż potem nadszedł wrzesień i oblał ciemnością nasz świat, nasze miasto i naszą 

młodość. Tylko Park Zamkowy wyrwał się spod czyichś dłoni i kwitł nieokiełzany przez 

nikogo, jakby nieświadomy niczego. Przestaliśmy być nagle wielkim państwem Raum, a 

staliśmy się szczurami, pluskwami, które należy tępić. Jednak najgorsze nadeszło w pewien 

październikowy poranek trzydziestego dziewiątego roku. Tego straszliwego dnia czułam, jak 

jesienny wiatr pieści moją twarz. Zewsząd czuło się już powiew listopadowego chłodu, 

jednak ja wciąż uwielbiałam przebywać w ogrodowej altanie.  

- Jude! – głośny krzyk i ujadanie wilczurów brutalnie zagłuszyło sielski, jesienny nastrój.- Ty 

nędzny Żydzie! – esesman zwrócił się do mojego taty. – Skazuję cię na śmierć za działania 

przeciwko Trzeciej Rzeszy. 

- Jestem właścicielem fabryki czekolady Wedekindt, Rohlapp & Co., szanowanym 

obywatelem miasta Ratibor!  – wyprostował się dumnie tato. 

Odpowiedział mu w drwiący śmiech tamtego esesmana i jego obelgi: 

- Ty pijawko, nie jesteś nawet człowiekiem. Jesteś Żydem!  

Po czym brutalnie złapał tatusia za ramię. Z willi wyprowadził też mnie. Stanęłam obok ojca, 

na co esesman roześmiał się szyderczo: 

- Bardzo proszę, rodzinka w komplecie. A teraz dam wam ten przywilej i umrzecie razem. 

Byłam sparaliżowana ze strachu, kiedy niemiecki żołnierz przyłożył pistolet do skroni 

mojego taty. Chyba musiał się zaciąć , bo Niemiec próbował bezskutecznie go odpalić. 

Zamknęłam oczy. Serce waliło mi jak oszalałe. Zaczęłam w myślach modlić się, żeby ten  

nazista już mnie zabił, żeby to wszystko się skończyło, żebym nie musiała już na to patrzeć. 

Miałam już tylko jedno życzenie: chciałam umrzeć przed tatkiem…Pistolet odpalił…Świat 

zamienił się w jedną, wielką, czarną plamę…  

- Nie!!!!!!!!- krzyczałam teraz na cały głos.- Zabij mnie, zabij mnie wreszcie! 

Pistolet odpalił znowu.  

– A więc już umarłam – przeszło mi przez myśl.  

Jednak żyłam nadal, chociaż serce krwawiło mi z bólu. Otworzyłam oczy. Zobaczyłam Twoje 

spojrzenie, a w nich życie. Chęć życia. 

- Władku…- wyszlochałam. – Co tutaj robisz? 

- Uważasz, że byłbym w stanie cię zostawić, kiedy moje serce płonie? – chwyciłeś wtedy 

moją rękę i nie puściłeś jej dopóki, dopóty, nie znaleźliśmy się w kryjówce, którą dla nas 

zorganizowałeś.  

Dla mnie zdecydowałeś się przenieść swoje życie do ciasnego pokoiku na poddaszu na 

ulicy Langestraße. Dla mnie zostawiłeś całe swe dotychczasowe życie. Tylko skrzypce 
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zachowałeś. Nawet tam, w naszej kryjówce mawiałeś, że muzyka to wolność. Łączy niebo z 

ziemią, sprawia, że unosimy się powietrzu, możemy zapomnieć o ziemskich sprawach i 

znaleźć się lepszym wymiarze. Teraz wiem, jak gorące i szczere było Twoje uczucie, chociaż 

słowo ,,kocham” nie wypowiedziałeś ani razu. Dla mnie poświeciłeś wszystko. Oddałeś mi 

swoją wolność. Wiem, jak wiele znaczyła dla Ciebie muzyka. A tam, na poddaszu, oprócz 

odgłosów dochodzących z Horst-Wessel-Platz i krzyków zachęcających do kupna u Alfreda 

Kipke, nie dochodziły żadne dźwięki. 

Jakże tęskniliśmy wtedy za odgłosami rozmów, za kolorami Odry, którą razem 

podziwialiśmy, za zapachami kwiatów z Parku Zamkowego. Lecz czas spędzony z Tobą, tam, 

w tym obskurnym pokoiku, to najcenniejszy relikt, świętość, która ma swoje miejsce w moim 

sercu i pamięci. Wiesz, wieczorami patrzyłam w Twoje oczy i widziałam w nich Odrę, którą 

razem oglądaliśmy spacerując alejkami Parku Zamkowego. Czasem ta rzeka mieniła się 

kolorami butelek z zielonego szkoła, w których sprzedawano sok jabłkowy na 

Troppauerstrasse, a czasem odbijał się w nich mętny, szary nurt. Wówczas wiedziałam, że 

tęsknisz. Tęsknisz za graniem. Twoje skrzypce leżały milczące. Tylko wzrok twój 

nieokiełzany błądził w poszukiwaniu wolności. Wiedziałam, że marzysz, żeby dźwięki 

popłynęły nieskrępowanie niczym nasza ukochana Odra. A one milczały, chociaż w Twym 

sercu grała cała orkiestra i codziennie przybywał w niej nowy instrument. Jednak wszystkie, 

pozbawione wolności, grały niemo. 

 Tamtego dnia, jak zwykle głodni dźwięków wsłuchiwaliśmy się w odgłosy 

dochodzące z ulicy Langestraße. Tamtymi czasy, w budynku narożnym, za rynkiem mieściła 

się kasa biletowa. Ludzie przekrzykiwali się wzajemnie. Jakże im wtedy zazdrościłam, że 

mogą głośno mówić, że człowiek na rogu drogi może rozmawiać z drugim człowiekiem. Oni 

są wolni, a ja jestem tutaj. Ale wiesz co, mój miły? Patrzyłam wtedy w Twe oczy i wolałam 

być po stokroć z Tobą uwieziona w tej klitce, niż znajdować się po drugiej stronie, na 

ruchliwej Langestraße.…Straciłam jednak poczucie czasu. O porze dnia informował mnie 

zegar, który wówczas znajdował się przy końcu ulicy. ,,Bim bam bim bam” słyszałam jego 

tykanie, jakby drwił z naszego uwięzienia i  kpiąco uświadamiał nam,  ile wolności nam 

zabrano. 

 Aż pewnego dnia stało się coś nieoczekiwanego. Usłyszeliśmy dźwięki, które nie 

wpasowywały się w naszą codzienną rutynę odgłosów. 

- Zostawcie moje dziecko! Błagam! On tylko roznosił ulotki! To tylko dziecko! Bitte…- 

przeraźliwy j ęk dobiegał z okolic sklepu Drogerie Adolf Badrian. W tle słyszeliśmy dziecięcy 
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płacz. A potem strzał. Jeden. A później drugi. Naraz zrobiło się cicho…. Bardzo, bardzo 

cichutko. Zamilkł cały świat. 

 Naraz usłyszałam ,,Requiem d-moll” Mozarta. Z przerażeniem zorientowałam się, że 

chwyciłeś skrzypce i zacząłeś grać. Twoje stęsknione dłonie wygrywały każdy akord.  

- Przestań – błagałam. – Oni zaraz tu będą, skazujesz nas tym na śmierć. Wtedy jakbyś wrócił 

do rzeczywistości.  

- Marianno… -  chwyciłeś mnie za ramiona. - Oni już tu idą, proszę schowaj się na strychu, a 

ja odwrócę ich uwagę. Musisz żyć, dla mnie. Musisz być wolna, jak nasza Odra. 

Patrzyłam na niego szeroko otwartymi oczyma i nie dowierzałam jego słowom. 

Chciałam krzyczeć z rozpaczy, ale głos ugrzązł mi w gardle. Niczym marionetka wykonałam 

Twoje polecenie i udałam się na górę, na strych. Ty grałeś dalej, a na Twych ustach pojawił 

się uśmiech. Niebawem zjawili się oni. Przez chwilę słuchali Twojego koncertu. A potem 

szyderczo zaczęli bić brawa. 

- Wolność to muzyka! Wolność to miłość i zrozumienie! Wolność to Polska! – krzyknąłeś co 

sił w płucach. – Niebawem tutaj w Raciborzu będą grać Chopina, oklaskiwanego przez 

Polaków! 

Naraz oklaski ucichły. Za to padł strzał… Świat rozłamał się wpół. Zabito nie tylko 

Ciebie, ale wszystko co było we mnie dotychczas. Moje serce rozpadło się na tysiące 

kawałków. Ziemia przestała się kręcić i stanęła w miejscu. Słońce zgasło, a ptaki przestały 

śpiewać. Byłam sama na tym świecie. Samiuteńka jak palec. Jednak jedynym moim 

towarzyszem stała się teraz dla mnie zemsta. Tylko ona miała być moją przepustką do 

wolności. 

 Leżałam tam, na tym strychu, skulona w kłębek ze strachu i z rozpaczy. Słyszałam 

tylko odgłosy esesmańskich buciorów i ujadanie wilczurów. Ale niebawem i one ucichły. 

Powróciły dawne dźwięki ulicy Langestraße. Zegar znów uderzał ,,bim bam”, jakby chciał mi 

przekazać, że życie toczy się dalej. Tylko Twoje skrzypce zamilkły. Na zawsze. 

Podniosłam się w końcu z ziemi i niepewnym krokiem ruszyłam na ulicę Langestraße. 

Dopiero teraz odkryłam, że swą nazwę zawdzięcza faktowi, iż była to najdłuższa ulica w 

granicach otoczonego murami dawnego miasta. Jej zabudowania pochodziły z XVIII i XIX 

wieku. Moje oczy wypatrzyły na niej wiele sklepów, zakładów usługowych i kawiarni. Tutaj 

tętniło życie, podczas gdy moje serce zalewała fala rozpaczy. Minęłam w końcu Langestraße, 

przeszłam na Horst-Wessel-Platz, nazwanego na cześć Horsta Wessela, młodego 

niemieckiego nazisty zastrzelonego podczas napadu, autora pieśni "Die Fahne Hoch". A tam 
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usiadłam na kostce brukowej i rozpłakałam się. Wtem poczułam na swoim ramieniu ciepłą, 

silą dłoń. 

- Marianna? – znajomy głos wypowiedział moje imię. 

- Michał?- przede mną stał dawny znajomy, syn wspólnika ojca, współwłaściciela fabryki 

czekolady Wedekindt, Rohlapp & Co.  

- Co ty tutaj….? – i nie dokończył, bo chyba domyślił się odpowiedzi, jednak po chwili 

zapytał znowu:  

– Czego tutaj szukasz? 

- Zemsty – rzuciłam cierpko.- Pomożesz mi ją znaleźć? 

Chłopak odgarnął płowe włosy z czoła. Spojrzał mi prosto w oczy, a ja dostrzegłam w 

nich tę samą nienawiść do faszystów, którą nosiłam w sercu. Michał Janicki był synem 

polskiego patrioty, bardzo zresztą niezadowolonego z wyniku z plebiscytu górnośląskiego z 

1921 roku. Szeptem mówiło się nawet, że ojciec chłopaka maczał palce w trzecim powstaniu 

śląskim, a część jego bajecznej fortuny przekazywał walczącym.  

- Tak, mogę – rzekł po chwili Michał. – Przyłącz się do nas, do ruchu oporu. 

Skinęłam twierdząco głową. Poczułam, że łapię koniuszek wolności, że to będzie początek 

mojej zemsty, że znowu narodzę się na wolna. Że…pomszczę Ciebie. Wiesz Włodku, ile ja 

,,akcji” przeprowadziłam? Czegóż to ja nie robiłam? 

Moje płonące serce nakazywało mi pisać na murach obraźliwe dla Niemców hasła. 

Rozdawałam ulotki, rozlepiałam afisze. Zerwałam niejedną niemiecką flagę. Raz 

zagazowałam kino….. Usunęłam z gablot niemieckie fotografie. Każdą moją akcję 

dedykowałam tej chwili, w której Cię straciłam. Jednakże moje serce nadal nie czuło 

ukojenia. Nadal nie czułam się wolna. 

 Niebawem dostrzegłam, że w oczach Michała także płynie rzeka wolności. Ale jakże 

była ona różna od Twojej. Jego wzrok przybierał intensywne barwy, nie on po prostu płoną 

z… 

- … z miłości do Ciebie, Marianno – uprzedził me myśli Michał.  

Jakże mogłabym zapomnieć. Jeszcze przed wojną, Michał stanowił doskonałą partię, a 

nasi ojcowie dążyli do tego, żebyśmy już w październiku trzydziestego dziewiątego byli po 

słowie.  

- Marianno, przecież jego już nie ma  – zaczął ostrożnie młodzieniec. - Słuchaj, wiem, że go 

kochałaś. Ale on nie żyje. Znowu jesteś wolna. Twoje serce jest wolne. Jego skrzypce dawno 

już zamilkły. 

Spojrzałam na Michała lodowatym wzrokiem. 
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- Mylisz się – zaczęłam beznamiętnie. - Moje serce zawsze już będzie zajęte, a skrzypce 

Władka codziennie grają w moim sercu miłosną serenadę. 

Przez chwilę milczeliśmy. Potem Michał odszedł. Bez słowa. Jednak czułam w 

stosunku do niego wdzięczność. Za to, że pozwolił  mi odnaleźć - jak mi się wtedy zdawało – 

słuszną drogę. Za to, że wstąpiłam do ruchu oporu. Poczułam, że pragnę przeprowadzić jakąś 

brawurową akcję. Moja gorąca krew nakazywała mi działać. Niebawem moje pragnienie 

przybrało realną postać. Nakazano mi zlikwidowanie syna Obersturmbannführera Larsa 

Globke. 

 Tamtego wieczora gwiazdy otulały całe niebo. Patrzyłam na nie i zdawało mi się, że 

widzę Twoje oczy. Fart chciał, że miejscem akcji był Park Zamkowy, który tak bardzo oboje 

kochaliśmy. Wokół szumiała rzeka Odra. Kolorowa woda kusiła mnie swymi barwami 

niczym barwna wstążka. Była dokładnie taka sama jak przed wojną. Jak wtedy, kiedy 

chodziliśmy podziwiać ją razem. Zupełnie nie zważając na moje położenie, woda ciurkała 

leniwie, niczym gad, który skrada się wśród chaszczy. 

Zapatrzona w nurt rzeki, nawet nie spostrzegłam, kiedy z ciemności wynurzyła się 

jakaś postać. Światło księżyca pomogło mi wypatrzyć niemiecki mundur. Upewniłam się, że 

oto idzie moja ofiara. 

- Stój – wykrzyknęłam nagle. – W imieniu Polski podziemnej skazuje cię na śmierć. 

Postać stanęła, jakby skamieniała. Dopiero teraz mogłam się jej przyjrzeć. Po chwili 

stwierdziłam się, że oto stoi przede mną młody chłopak, na oko szesnastoletni. Błękitne oczy 

wpatrywały się we mnie z przerażeniem. 

- Co tam masz? – zapytałam nagle, bo zorientowałam się, że coś chowa za plecami. 

- To tylko skrzypce – wymamrotał nieprzytomny z przerażenia. 

- Graj! – zdziwiona usłyszałam swój głos. 

Chłopak pomyślał, że zwariowałam, ale posłusznie wykonał moje polecenie. 

Popłynęły dźwięki Mozarta. Zamknęłam oczy i zobaczyłam nas razem, spacerujących za rękę 

po Parku Zamkowym, nieśmiało wrzucających kamyki do płynącej Odry, a kiedy dźwięki 

stały się bardziej dobitne, oczyma wyobraźni widziałam nas w klitce, w której się 

ukrywaliśmy. Stałeś naprzeciwko mnie i uśmiechałeś się szeroko, jakbyś chciał mi 

powiedzieć: ,,ja już swoją wolność odzyskałem, a teraz twoja kolej”…. Skrzypce 

umilkły…Nastała cisza… Po moich policzkach płynęły łzy. Ich strumień płynął tak 

intensywnie, jakby chciał zmieszać się z Odrą, która szumiała obok. 

- Odejdź chłopcze – mój głos znowu mnie zadziwił. 
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Skierowałam swój wzrok w stronę rzeki i nawet nie odwróciłam się, kiedy chłopak 

wziął nogi za pas. Odra płynęła nieustanie, falowała wolniutko niczym błękitna kokarda na 

wietrze. Teraz zorientowałam się, że płynąć będzie też za dziesięć, a nawet sto lat. Jej bieg z 

pewnością nie zmieni się. Ale za to mogą zmienić się ludzie.  

- Jestem wolna!!! – krzyknęłam co sił w płucach i poczułam, że te słowa płyną z głębi mego 

serca.  

Żeby poczuć ukojenie nie trzeba zemsty. Trzeba przerwać nić nienawiści. Droga do 

wolności prowadzi nie przez zabijanie, lecz przez wybaczenie. To wtedy zrozumiałam.  

Popatrzyłam znowu na płynącą Odrę: 

- Rzeki nie da się zatrzymać, ale ludzi już tak…A prawdziwą wolność, drogi Włodzimierzu 

trzeba kochać i rozumieć. 

Na zawsze Twoja Marianna  

 

Autor: Maria Kocot 

 

 

 

 

 


