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Róża – Wiktoria Rzepkowska 

Wybór Broni  
  

Ludzie jeszcze pamiętali wojnę. Śmierć, krew, żołnierze. Myślano, że nic gorszego ich 

nie spotka. Nie wiedzieli, że w cieniu, tuż za rogiem, czyha wielkie niebezpieczeństwo. I że 

pierwsza wojna to kałuża, w porównaniu do morza krwi, jakie miało nadejść.  

W maju 1939 roku w okolicach wsi Szczerców pojawiły się pierwsze oddziały Wojska 

Polskiego. Zaczęto prace. Kopanie rowów, wycinka drzew, budowanie bunkrów. W ludzkich 

sercach zrodził się niepokój. Ale myśleli: Nie, wojny nie będzie. To niemożliwe, irracjonalne. 

Przecież minęło dopiero dwadzieścia lat od zakończenia poprzedniej. Dwadzieścia krótkich 

lat.  

Pod koniec sierpnia  wojna nie była już niepokojącą wizją, a jawą. Nagła mobilizacja 

mężczyzn, fala uciekających rodzin. Ludzie próbowali odnaleźć spokój w Bogu. Modlili się   

o zmiłowanie, o życie dla siebie i bliskich.  

Pierwszy września. Niczym koniec świata. Początek apokalipsy. Godziny poranne   

w małej wiosce, umiejscowionej na drugiej linii obrony. Wybuchy od strony zachodu. 

Samoloty lecące w kierunku stolicy. Panika. Rozkaz ewakuacji miejscowej ludności.  

Rodzina Dąbrowskich mieszkała w centrum Szczercowa. Pięć osób. 

Trzydziestokilkuletnia Maria, jej mąż Jan, dwójka dzieci - Zosia i Antek oraz matka 

dziewczyny- Bronisława.  

 Pani Bronia młodzieńcze lata miała już za sobą. Kobieta była sporo po 

siedemdziesiątce. Siwe, lecz długie włosy, zwykła spinać w wysoki kok. Jak na swój wiek, 

wprost tętniła radością, a uśmiech nie schodził jej z twarzy.  

Pierwszego dnia wojny, mimo że u nich jak na razie nic się nie działo, siedzieli   

w piwnicy. Maria bardzo się bała. O siebie, dzieci, męża, matkę. Najbardziej na świecie 

nie chciała zostać sama, bez bliskich.  

Po dłuższym czasie Jan wyszedł z kryjówki, zobaczyć co się dzieje na zewnątrz. 

Młoda Dąbrowska przez całe pół godziny chodziła z kąta w kąt, nie mogąc znaleźć dla siebie 

miejsca. Gdy jej mąż wreszcie wrócił, przyniósł bardzo niepokojące wieści.  

Drewniane drzwi delikatnie zaskrzypiały. Jan  prawie bezgłośnie wszedł do kuchni, 

gdzie wszyscy na niego czekali. W mgnieniu oka spojrzenia wszystkich domowników 

zwróciły się w jego stronę.  

- Wydali rozkaz ewakuacji - powiedział spokojnym tonem, ale nie patrzył na rodzinę. 

Jego wzrok utkwił w murszejącej podłodze.  

- Jak to? Jakiej ewakuacji? - małżonka, już wcześniej podenerwowana, zaczęła 

histeryzować.  

-  Wojsko kazało się ewakuować, bo niedługo we wsi ma być pełno Niemców. 

Jesteśmy na linii obrony, więc nie będzie tu zbyt bezpiecznie.   

- Ale tato, mamy zostawić nasz domek? -  mała Zosia czuła się zagubiona. Podeszła 

więc do ojca i mocno go przytuliła.   

Mężczyzna, aby pokrzepić swoją małą dziewczynkę, uklęknął i patrząc na nią,   

z uśmiechem na twarzy, rzekł:  
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- Tak, ale to tylko na chwilę. Pojedziemy do cioci Oleńki do Zelowa. Potem wrócimy 

do domku.  

- Musicie się pakować - zarządziła Bronisława.  

-  Jak to? A ty? - Maria, znająca swoją rodzicielkę doskonale, wiedziała, że z jej 

dwuznacznych wypowiedzi  nie wyjdzie nic dobrego.  

- Ja tu zostaję. Pierwsza wojna była i jakoś mnie nie zabili. Teraz jest druga,   

a ja nie mam zamiaru stąd wyjeżdżać. Ktoś musi pilnować domu, bo inaczej to wszystko 

rozkradną.  

- Ty tylko o złodziejach myślisz! - to co jej córka tłumiła w sobie przez cały dzień,   

w końcu wybuchło. - A życie?! To jest wojna. Wojna! Wiesz co tu się będzie działo?! 

Samoloty, tak jak rano leciały tam gdzieś hen, jutro mogą być tu! Ale nie, ty myślisz tylko   

o sobie! Ani trochę nie myślisz o swoich dzieciach, wnukach! Nic! – Maria wybiegła do 

sąsiedniej izby i zamaszyście trzasnęła drzwiami.  

- Zostaję tu i koniec kropka! Jak mi w gruz ojcowiznę przemienią, to ja będę pyłem na 

tym gruzie!  

Ósma rano. Maria spakowała wszystko wieczorem. Dosłownie wszystko. Pieniądze na 

czarną godzinę, biżuterię z babki prababki czy srebro stołowe. Doskonale zdawała sobie 

sprawę, że może tu już nie wrócić. A jeśli nawet by wróciła, to co? Będzie przekopywać kupę 

gruzu z nadzieją, że pierścionek po babci przetrwał zawieruchę? Z tego co ludzie opowiadali, 

Niemcy niszczą wszystko, co spotkają na swojej drodze. Zniszczą ich dom, wspomnienia   

i całą rzeczywistość.  

Jan wyniósł walizki i czekał z dziećmi przed domem. Ona chciała po raz ostatni 

spróbować. Chciała prosić, błagać matkę, żeby  pojechała z nimi. Była pewna, że tu grozi jej 

śmierć.  

 Dlaczego ona jej to robiła? Już od dzieciństwa Maria czuła się przez matkę 

ignorowana. Spośród piątki rodzeństwa to jej się zawsze obrywało. To zawsze wobec niej 

zachowywała się najbardziej oschle. Jej ulubienicą była Oleńka. Piękna Oleńka, zawsze 

ułożona, z kruczoczarnymi włosami. Serce kłuło, gdy na myśl przychodziły wspomnienia z 

dzieciństwa. Jednak to była matka, Maria kochała ją.  

Bronia siedziała przy stole w kuchni. Oczy miała zamknięte, a ręce były zajęte 

masowaniem skroni. Powolnymi, kolistymi ruchami chciała uśmierzyć ból głowy. Ale czy 

można zwalczyć strach przed śmiercią?  

- Mamo - Maria położyła dłoń na prawym barku rodzicielki - proszę cię, jedź z nami.  

- Ile razy mam ci to mówić? Ja tu zostaję - próbowała wydać z siebie głos pełen 

irytacji, ale nie miała tyle siły.  

- Ale ja cię błagam! - uklękła i gwałtownie chwyciła ręce  Bronisławy. Staruszka aż 

drgnęła, gdy usłyszała szloch swojej córki. Pełen histerii. - Dlaczego to robisz?! Dlaczego od 

zawsze się nade mną pastwisz?! Za co mnie karzesz?! Co ja ci takiego w życiu zrobiłam?!  

Jan natychmiast wbiegł do domu. Odciągnął żonę od teściowej, na którą wręcz zaczęła 

się rzucać. Potem wyprowadził  przed dom, żeby zaczerpnęła trochę świeżego powietrza. 

Przytulił ją mocno. Chciał, aby się uspokoiła, a jednocześnie nie pozwolił wrócić do 

mieszkania. Musieli już jechać. Nie było takiej siły, która  zaciągnęłaby poczciwą staruszkę 

razem  z nimi. Pojechali.  
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Ludzie są dziwni. Zakładają maski. Zawsze, wszędzie. Wewnętrzna dyscyplina nie 

pozwala im być tym, kim są. A może to swojego rodzaju strach? Udają zimnych, oschłych, a 

tak naprawdę nie potrafią czerpać z życia. Coś w nich wyblakło, wyschło, zdrętwiało… 

Pozostała zatrważająca pustka w sercu i myślach. A może to jeszcze coś innego. Tylko co? 

Ludzie starsi bywają tajemniczy i intrygujący. Kopalnia życiowej mądrości,  a przy 

tym, gdzieś z boku, bagaż cierpień, trudów i traum, który determinuje ich późniejsze życie. 

Zresztą nie tylko ich, ale również wszystkich  bliskich im osób. Szkoda, że są tak zamknięci 

w sobie. Nigdy nie dowiemy się, co ich boli, dlaczego zachowują się tak, a nie inaczej. 

Strzeże ich zamknięta kłódka, do której klucz zgubił się lata temu. Wypadł z kieszeni od tak i 

pozostał gdzieś na głównym szlaku prowadzącym do miasta. Na piaszczystej drodze czy 

kamiennym dukcie.   

Wydany rozkaz ewakuacji ludności wykonano drugiego i trzeciego 

września. Szczerców wyglądał niczym miasto duchów.  Opustoszał. Pomimo że nie należał 

do najgłośniejszych, zamilkł. Cisza.  

Trzeci dzień września. Wieczór. Niedziela, dzień Pański. Bronisława siedziała przy 

stole  w kuchni. Wygląda jakby wcale się stamtąd nie ruszała. Wyjęła starą, zżółkniętą 

kopertę. W jej wnętrzu kryło się tych kilka zdjęć, jakie posiadała. To było całe jej życie. 

Jedyne wspomnienia, których nigdy by nie zapomniała. Te chwile ujęte były na papierze i 

mogła do nich wracać, kiedy tylko chciała. Tamtego dnia  spoglądała na nie po raz 

ostatni. Potem dane im było spłonąć.  

Nagle słychać ostrzał. Już są. Wkroczyli do centrum. Krzyki. Ich ciężkie kroki dudniły 

z daleka. Bronisława nie ruszyła  się z miejsca, oglądała zdjęcia. Byli koło jej domu. Już 

chyba przeszli. Nie. Otworzyły się drzwi. Ktoś wrzucił coś do środka. Słyszała dźwięk metalu 

toczącego się po podłodze. Wybuch, krew, dym. Ona tam została. Już na zawsze. Jako pył na 

gruzie.  

 


