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Praca konkursowa: ”Powiatowy konkurs o Żołnierzach Wyklętych’

„Chciał tylko wolnej Polski……”

ppłk Ludwik Marszałek „Zbroja”

Tej nocy mocno huczał wiatr, gałęzie kołysały się z prawej strony na lewą i z lewej na prawą.
Miarowe uderzenia listopadowego deszczu o mur celi….Wszystko to sprawiało, że umysł przenosił
mnie… do Brzezin,  Dębicy, Gumnisk, Sędziszowa Małopolskiego, Mielca,  Rzeszowa, Dęblina…do
lasu.  Myśli niepokorne wyrywały się poza celę, w której nie było dnia ani nocy, nie było okna. Za
chwilę  jednak  następował  bolesny  powrót  do  Wrocławia,  a  w  głowie  burza  myśli  i  uczuć,
niemiłosiernie bolały słowa: „Wyrok…..Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej……..dnia 10 VIII
1948 roku….sąd uznał winnym….i skazał za to…..Ludwika Marszałka…..na….karę śmierci…” Moja
wina,  moja  wina,  moja  wielka  wina….Nie!  Niech  żyje  Polska!  Niech  żyje  Wolność  
i Niepodległość! To nie może być koniec. To dopiero początek walki! Umieram ale żyć będę. Jak
Chrystus Zmartwychwstanę i Zmartwychwstanie Polska! Zrobiłem to dla moich dzieci.

Słyszę miarowy stukot kroków, znowu idą po mnie?? Tym razem nie do mnie. „Przesłuchania”
trwały zawsze w nieskończoność, przesłuchania przesuwające kości, upuszczające krew, która już nie
chciała  płynąć,  powodujące  ból  takich  części  ciała,  
o których nawet nie wiedziałem,  że je  posiadam. Nikogo nie  zdradziłem. To wzbudzało diabelską
agresję śledczych. Z pomocą Boga dałem radę to wytrzymać. Nikogo nie zdradziłem. Zrobiłem to dla
wszystkich, którzy walczą o Polskę.

Wyrok zapadł w sierpniu, tuż po moich 36 urodzinach. Moim prezentem było spojrzenie w
Twoje  oczy  ukochana  Weruś,  moja  żono  oraz  oczy  moich  dzieci  Marysi  
i  Krzysia.  Byliście  ze  mną  na  sali  rozpraw.  Nie  ma  przypadków,  że  wyrok  zapadał  
w czasie moich urodzin, traktuję to jako dar z niebios, że w ten sposób mogłem Was jeszcze zobaczyć.
To było nasze ostatnie spotkanie. Nie dano nam zobaczyć się przed wykonaniem wyroku. Zostawiam
Wam zatem mój testament: ofiarę mojego życia oraz różańce i dwa serca zrobione z okruchów chleba,
którego sobie odmówiłem w więzieniu! To może być testament dla każdego ojca, dla każdego Polaka:
dobry  przykład  własnego  życia,  modlitwa  i  praca,  patriotyzm,  poświęcenie  samego  siebie,  aż  do
ostatniej ofiary.

Znowu  widzę  las  dębicki,  sam  już  nie  wiem  czy  na  pewno  jestem  w  więzieniu,  
czy wśród buków, dębów i brzóz. Jest marzec 1944 roku, siedzimy przy ognisku, pijemy ciepłą kawę,
jestem komendantem Obwodu Dębica. Planuję odbicie Dębicy z rąk wroga, pomysły same przychodzą
do głowy pod natchnieniem Boga. „Jeśli Bóg z nami któż przeciwko nam”. Tak po ludzku brakuje nam
broni. Ale już w maju niebiosa odpowiadają na nasze potrzeby – mamy zrzut broni, a ja dowodzę tej
udanej akcji. Możemy walczyć, mamy wszystko co najważniejsze siłę i hart ducha, mamy cel – Wolną
Polskę.

Słyszę,  że  deszcz przybiera na sile,  wiatr  huczy coraz mocniej,  zbiera się na burzę.  Akcja
Burza….Nasz  oddział  „Klamra”,  dużo  różnych  działań   w  terenie,  zmęczenie,  brak  snu,
odpowiedzialność  za  siebie  i  innych,  za  pomyślny  przebieg  akcji.  Jestem już  zmęczony,  wszyscy



potrzebujemy odpoczynku. Tylko nadzieja daje siłę do dalszej walki. Burza się skończyła.

Leżę  na  zimnej  posadzce,  nie  czuję  już  zimna,  granica  bólu  i  zimna  została  już  dawno
przekroczona. Cierpienie stało się codziennym chlebem. To za Ojczyznę. Ofiaruję siebie jak żertwa.
Spalam się dla Ojczyzny. Już nic więcej nie mogę dać z siebie – tylko cierpienie. Jestem zaczynem
Wolnej Polski. A może o mnie zapomną? Może to wszystko na darmo? Wierzę, że nie wszystek umrę.
Kim będą Ci za których umieram? Czy się dowiedzą o mojej ofierze? Wierzę, że było warto.

Nagle słyszę zgrzyt w zamku do drzwi, dźwięk ten przyprawia mnie o mdłości. Ciało reaguje –
pojawia się lęk i  niepewność.  Czy to już? Czy mam założyć zbroję do walki czy mam ją złożyć?
„Zbroja”…to mój pseudonim, to moje drugie imię. Jestem piątym komendantem Obwodu AK Dębica.
Tyle odpowiedzialności, tyle zadań – jestem zarówno organizatorem, kierownikiem, komendantem jak
i  wychowawcą  na  tym  terenie.  Działania  konspiracyjne  i  akcje  bojowe,  wydawanie  rozkazów  i
dopilnowywanie ich wykonania, przeprowadzanie osobistych kontroli Placówek, które mi podlegają,
nadzorowanie prowadzonego archiwum. Moja „Zbroja” to wiedza i mądrość, którą nabyłem w różnych
placówkach,  jestem  Bogu  wdzięczny  za  wszystkie  dary,  którymi  mnie  obdarzył.  Moje  zdolności
organizatorskie,  dowódcze,  silny  charakter,  aktywność,  doświadczenie  konspiracyjne  zdobyte  na
placówce „Bomba”. A teraz tu w tej zimnej celi została mi tylko wiara, nadzieja i miłość. Tego mi nie
zabiorą i to jest teraz moja Zbroja. Idę spokojnie, wychodzę z celi, nie protestuję, nie proszę o litość.
Idę na moją ostatnią bitwę.

A  więc  moja  godzina  nadeszła.  Tak  nieoczekiwana.  Nie  dano  mi  się  pożegnać  
z  bliskimi.  Nie  dano  mi  nawet  skrawka  papieru  aby  przekazać  uczucie,  myśl  
i  błogosławieństwo.  A  wcześniej….gdy  powstał  WIN  kierując  Wydziałem  Propagandy,  będąc
współredaktorem i drukarzem podziemnego pisma „Ku Wolności” miałem tyle sposobności by przelać
na  papier  swój  ból,  przekuć  niezadowolenie  i  złość  na  działanie.  Koordynowałem  pracę  komórki
kolportażowej, redakcyjnej i technicznej. Egzemplarze naszego pisma były przesłane w 1946 roku dla
gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego jako jedyna z wizytówek podziemnej prasy wydawanej w naszym
kraju. A teraz gdy odchodzę zostaję odarty z możliwości pozostawienia po sobie nawet dwóch słów do
rodziny: Kocham Cię. Dobrze, że uczyniłem to wcześniej w grypsie.

Jest  godzina  17.30.  27.11.1948  roku.  Stoję  przed  murem więzienia  ,  otoczony  osobami  w
podobnym doświadczeniu serca. Czytają nasze zarzuty, które są naszą dumą bo wiemy, że to co jest
hańbą  w ich oczach, w oczach naszych dzieci i rodzin będzie dumą. Jestem wiernym Synem Ojczyzny,
której  imię  Polska.  To  wszystko  z  miłości  do  Niej.  Bóg-  Honor-Ojczyzna.  To  trzy  filary,  które
pomogły dotrwać do tej chwili zdania ostatecznego egzaminu dojrzałości z miłości do Polski – Ofiary
Własnego Życia. 

A więc stoję wyprostowany, bo wiem, że Polska też powstanie z kolan, patrzę im prosto w
oczy, nie dam sobie ich zawiązać- na Prawdę. Umieram z godnością jak prawdziwy Polak i Patriota.
Jak  Wierny  Syn.  Ciało  drży  ale  duch  stoi  wyprostowany  obleczony  w Zbroję  Prawdy,  Nadziei  i
Miłości.  Trwajcie  i  Wy  w  tej  Zbroi,  ja  już  ją  zdaję  
i przekazuję Sztafecie Pokoleń. Ta walka wciąż trwa. Do zobaczenia!

Wujku Ludwiku!

Łączy nas krew,

łączy nas gen.

Łączy nas miłość Ojczyzny!



Ty, kiedyś tam,

Ja, teraz dziś.

Mamy te same marzenia.

Polskę kochałeś!

Wyżej sięgałeś,

Podpułkowniku „Zbroja”,

w AK  rodzinę swą miałeś!

Przed wojną jak ptak,

po niebie fruwałeś.

W czasie wojny,

na polu walki dla Polski zwyciężałeś!

Niezłomny, wyklęty,

Dla mnie święty!

W więzieniu męczony,

a potem stracony, wyklęty…

Rodzina Twa, pamiątki ma,

Z okruszyn chleba,

Różańce i serca dwa.

Ojczyzno ma!

Niech pamięć trwa!

O każdym Świętym- Wyklętym!

Cześć i Chwała wszystkim Bohaterom!



  

           ***

Przypisy:

Na prośbę rodziny w egzekucji uczestniczył kapelan ks. Józef Węgrzyn, który po wszystkim powiedział matce, że
tej  egzekucji  nigdy  nie  zapomni.  Ludwik  nie  dał  sobie  założyć  opaski,  umierał  
z godnością.

Przez długie lata starannie dbano aby funkcjonariusze i pracownicy komunistycznego aparatu represji z lat 1945-
1956 odpowiedzialni za liczne zbrodnie, w tym zamordowanie ppłk Ludwika Marszałka pozostali anonimowi, a pamięć o 
nim nie była podtrzymywana. Dopiero w roku 2020 został on pośmiertnie odznaczony do stopnia podpułkownika. Rodzina 
do dziś nie czuje się bezpiecznie (niestety doświadczenie takiej traumy pozostaje w rodzinach do dziś).

ppłk Ludwik Marszałek „Zbroja”- dowódca dolnośląskich struktur WiN we wrześniu 2020 roku został Patronem 
16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

ppłk Ludwik Marszałek w ostatnim liście do rodziny pisał: „Ukochani Moi - żono Weruś i Wy dzieci moje 
Marysieńko i Krzysiu! Wczoraj dostałem od Ciebie Weruś list i paczkę ze św. Antonim [figurką] od Geni, za które niech 
Wam Bóg wynagrodzi i za wszystko coście dla mnie uczynili. Dotychczas nie ma żadnej odpowiedzi w mojej sprawie. 
Jestem zdrowy i ciepło mi jest. Proszę o więcej zapałek. Piszcie (i Lila też) często. Pozdrawiam Was serdecznie, 
błogosławię Was i proszę Boga o błogosławieństwo, pozdrawiam Mamusię, Twoje i moje rodzeństwo i znajomych. Bądźcie
szczęśliwi w Sercu Jezusa i w nim żyjcie - w Nim się spotkamy. Wasz kochający mąż i ojciec. Ludwik".

„Zbroja” został zamordowany 27 listopada 1948 r. wraz z trzema innymi działaczami WiN 
w więzieniu wrocławskim.

W 1996 roku został Patronem  Szkoły w rodzinnych Brzezinach.

W 2018 roku jednej z ulic na Os. Wolica w Dębicy nadano nazwę imieniem ppłk Ludwika Marszałka.

 W styczniu 2020 w Dębicy rodzina otrzymała pośmiertny awans na stopień podpułkownika.

Ja,  Kamil Gutkowski w 2019 roku, autor opowiadania, obecnie uczeń II klasy I LO 
w Dębicy jako krewny Ludwika Marszałka wybrałem tą właśnie szkołę jako miejsce mojej edukacji, dlatego, że w tej 
szkole uczył się również On – ppłk Ludwik Marszałek, który chciał tylko wolnej Polski.
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