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Nie było żadnej pomyłki… 

 

      Grudniowe popołudnie dłużyło się nieznośnie. Druga zmiana zawsze ciągnęła się 

najbardziej, a zimą stawała się dla pracowników warsztatu samochodowego wręcz uciążliwa. 

Co jakiś czas któryś z mężczyzn krzyczał „Wiela na zygorze?!”, a młody Jędrek odpowiadał 

„jeszcze jeszcze…”. Tylko jeden z nich nie zwracał na nic uwagi, pracował powoli, co jakiś 

czas uśmiechając się do kolegów. Był to około czterdziestoletni mężczyzna średniego 

wzrostu, o niebieskich oczach i młodych jeszcze rysach twarzy. Jednak siwiejące włosy                  

i taki też zarost zdradzały, że wiele doświadczył w życiu. Widać było, że nie spieszył się 

nigdzie i rzeczywiście tak było, bo nie pochodził ze Śląska, został tu tylko oddelegowany do 

pracy. 

      W pewnym momencie w drzwiach warsztatu stanął jeden z mechaników  i dziwnym, 

drżącym głosem wyjąkał zdenerwowany: 

- Kierowniku, do ciebie… 

Nie trzeba było długo czekać, do warsztatu wkroczyło trzech mężczyzn w długich płaszczach, 

skórzanych butach i ciemnych czapkach. 

- Michał Zbroja! – krzyknął jeden z nich.  

- Ludwik Marszałek – odrzekł spokojnie, jakby czekał na tę chwilę. – Nazywam się Ludwi…   

W tym momencie poczuł szarpnięcie, a następnie krępowanie rąk. Nozdrza wyczuwały 

zapach juty, zaś twarz ocierała szorstka tkanina. 

- No Wilczku, mamy cię – mówił pieszczotliwym głosem jeden z ubeków – teraz się 

pobawimy – dodał, kopiąc go równocześnie po nogach.  

 

*** 

 

 „Ukochana Weruś! Kochałem Cię bardzo  - przebacz mi, co złego zrobiłem. Błogosławię Cię 

i proszę Boga, abyśmy mogli spotkać się w żywocie wiecznym. Moja córeczko Marysieńko! 

Błogosławię cię. Bądź szczęśliwą. Dąż do nieba, abyśmy tam mogli żyć w wiecznym 

szczęściu. Mój synku Krzysiu! Błogosławię Cię na szczęśliwe życie. Módl się, pracuj, bądź 

dobrym Polakiem, a da Bóg, że zobaczymy się w niebie …”     

Po bladej, wychudłej i sinej od zadanych ciosów twarzy popłynęły łzy. Cela była ciemna                

i zimna. Na stole leżał kawałek zaschniętego chleba, który obwąchiwał wynędzniały szczur. 

Widać, że i on nie miał na niego ochoty. Ludwik zostawił list  i wczołgał się na swoją pryczę. 

Położył się na wznak. Wszystko go bolało, właściwie nie wiedział która część ciała bardziej. 

Głowa pulsowała nad oczyma, chwilami tracił wzrok. Zamknął oczy i zaczął się modlić” 

„Zdrowaś Mario…” 
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*** 

 

- Pobudka Wilczku, idziemy na spacer – silny głos męski wyrwał go z półsnu. Zerwał się  

z łózka i ruszył za strażnikiem. Szli długim, ciemnym korytarzem. Gdy minęli kilka drzwi, 

zauważył otwarte pomieszczenie, z którego wydobywał się strumień światła i rozświetlał 

półmrok. Podniósł oczy, za długim stołem pokrytym białym obrusem siedziało kilku 

mężczyzn w mundurach. Nie znał żadnego z nich. Byli roześmiani, tak jakby spotkali się 

towarzysko. Co jakiś czas nalewali wódkę do kieliszków i przegryzali kawałkiem słoniny. 

Nie zwracali na niego uwagi, mimo że od dłuższego czasu stał naprzeciw nich. 

- O, mamy gościa - parsknął jeden z nich, śmiejąc się tubalnym głosem – Usiądź, poczęstuj 

się – zaproponował, wskazując na szklankę napełnioną do połowy alkoholem  i kawałek 

kiełbasy. 

- Dziękuję – odrzekł cicho. Zresztą nie odczuwał głodu, po kilku miesiącach spędzonych              

w celi o kawałku chleba dziennie żołądek skurczył się do mikroskopijnych rozmiarów.  

- Pewnie chciałbyś zobaczyć rodzinę, spędzić wakacje z dziećmi. Może Bałtyk albo Tatry… 

No dobrze, właściwie nic od ciebie nie oczekujemy oprócz… Przed jego oczami znalazła się  

drobno zapisana kartka: 

„ Ja Ludwik Marszałek, urodzony 9 sierpnia 1912 roku w Brzezinach k. Ropczyc byłem 

oficerem piechoty i lotnictwa WP. W październiku 1939 r. zbiegłem z obozu niemieckiego           

w Chmielniku. Od jesieni 1942 r. do stycznia 1944 r. pełniłem funkcję oficera szkoleniowego 

Obwodu AK Dębica. Od marca 1944 byłem komendantem Obwodu Dębica.  W czasie akcji 

„Burza” byłem zastępcą mjr. Adama Lazarowicza „Klamry” Od września 1945 r. do 

października 1946 r. kierowałem rejonami Mielec „Północ” i Krosno „Południe” Zrzeszenia 

WiN. Redagowałem pismo „Ku Wolności” …”  

      Czuł, że oczy  zachodzą mu mgłą, litery bladły, a w głowie słychać było tylko szum. 

Myśli pobiegły w tamte czasy, cudowne lata „ Ku chwale Bogu i Ojczyzny”. Ach gdyby mógł 

powrócić tam choć na chwilę, z niczego by nie zrezygnował, ani raz nie zawahał. 

- Obudź się, chyba snu to ci tu nie brakuje. Co innego masz do roboty, kiedy sam siedzisz              

w celi …  

      Poczuł lekkie szarpnięcie. Podniósł głowę i zobaczył wysokiego mężczyznę trzymającego 

w dłoni długopis. 

- Podpisz  i będzie po sprawie – rzekł grubym głosem, wskazując miejsce na końcu 

zadrukowanej strony. Ludwik spojrzał na ostatnie dwa zdania poprzedzające miejsce 

wyznaczone na podpis: 

„ Oświadczam, że działałem nie z własnej woli, a wymienione powyżej czyny były pasmem 

moich życiowych pomyłek. Jednocześnie zobowiązuję się do współpracy z organami Polskiej  

Partii Robotniczej – jedyną słuszną władzą Polski Ludowej.”  

       I wtedy coś w nim pękło. Po wielu miesiącach zobojętnienia i pogodzenia się z losem 

wstąpił w jego serce duch wojownika. Jak wtedy, gdy z pełnym zaangażowaniem wypełniał             

i wydawał rozkazy. On – żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej, mjr Ludwik Marszałek…. 

Uniósł dumnie głowę, wyprostował się i spojrzał prosto w oczy zebranych.  

- Nie, nie było żadnej pomyłki… 

       Zapanowała cisza. W powietrzu unosiły się intensywne opary alkoholu zmieszane                   
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z zapachem kiełbasy. Dało się jedynie słyszeć zgrzytanie zębów oraz pospieszne składanie 

papierów porozrzucanych na stole. A Ludwik Marszałek, ps. „Zbroja” stał wyprostowany jak 

rycerz na warcie, z oczami utkwionymi  głęboko w twarze ubeków. Czuł, że było to jego 

ostatnie, ale największe zwycięstwo, zwycięstwo nad swoją ludzką słabością.  

 

*** 

 

    Styczeń 2020 r. w sali Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy zebrało się mnóstwo osób - 

kombatanci, ich rodziny, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, nauczyciele, 

młodzież – laureaci międzywojewódzkiego konkursu „Chcieliśmy tylko wolnej Polski”, 

konkursu zorganizowanego przez Miasto Dębica, Światowy Związek Żołnierzy AK 

Środowisko 5. PSK AK w Dębicy oraz wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, 

Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu i Fundację Historia – Pamięć – 

Edukacja we Wrocławiu. Po wielu przemowach i występach na scenie pojawił się Szef 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, płk Piotr Rupa. I nagle dało się słyszeć 

wołanie: 

- „Ludwiku Marszałku „Zbrojo”! Harcerzu, oficerze służby stałej WP, komendancie 

Obwodu AK Dębica, inspektorze Inspektoratu Mielec NIE-DSZ, kierowniku Rejonu 

Mielec i Krosno WiN, kierowniku Wydziału Propagandy Okręgu Rzeszów, kierowniku 

Okręgu Wrocław WiN,  awansuję Cię na stopień podpułkownika”. 

 

     Na sali zaległa cisza. Po chwili z drugiego rzędu wyłonił się skromny, starszy 

mężczyzna. Był to syn Ludwika „Zbroi”, Krzysztof. Szedł powoli, uśmiechając się do 

zebranych. To na jego ręce złożono akt awansu ojca. Mimo że właściwie nie pamiętał 

swojego taty, teraz czuł niesamowitą z nim bliskość. I choć wokół rozlegały się oklaski,             

a widownia na stojąco oddawała hołd bohaterskiemu podpułkownikowi Ludwikowi 

Marszłkowi, on słyszał tylko cichy, spokojny głos: „Mój synku Krzysiu! Błogosławię Cię 

na szczęśliwe życie. Módl się, pracuj, bądź dobrym Polakiem, a da Bóg, że zobaczymy się 

w niebie …” 
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