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Olga Kubik 

Przyjedź mamo na przysięgę 

 

Był 12 grudnia 1981 roku, godzina 23.45. Wraz z mężem Stefanem oraz dwójką 

dzieci: Kasią i Jankiem odjechałam właśnie z dworca w Chociwiu, zmierzając najpierw do 

Gdańska, a później do Ustki, gdzie mój pierworodny syn - Sławomir miał następnego dnia 

złożyć przysięgę wojskową. Podróż odbywała się w zatłoczonym pociągu, a dzieci marudziły, 

nie mogąc doczekać się jej końca. Gdzieś koło szóstej dotarliśmy do Gdańska. Udało mi się     

w miarę szybko wysiąść z pociągu wraz ze wszystkimi pakunkami. Na zewnątrz panował 

mróz i co jakiś czas przepadywał śnieg, było normalnie jak to w grudniu, nic nie zwiastowało 

czegoś nadzwyczajnego. Musieliśmy trochę poczekać na pociąg do Ustki, więc udaliśmy się 

do pobliskiej kawiarenki, aby wypić coś ciepłego. Przed czasem poszliśmy na peron, aby nie 

przegapić pociągu. Stefan chodził cały czas poddenerwowany. W końcu zapytałam: 

- Nie możesz spokojnie stać i czekać? Nawet dzieci są spokojniejsze od ciebie. 

- Nie mogę właśnie, mam jakieś złe przeczucia. 

- Jakie złe przeczucia? – dopytywałam. 

- Nie wiem. Nie potrafię nawet tego określić.  

- Przecież wszystko jest w porządku. Nasz najstarszy syn będzie dzisiaj składał 

przysięgę. Będzie jakiś czas w wojsku, a później wróci. Jasiek i Kasia są zdrowi, my też. Nie 

ma się czym martwić – starałam się uspokoić męża. 

- Ech, pewnie masz rację, Zosiu – odezwał się po chwili namysłu. 

W końcu nadeszła godzina przyjazdu pociągu, jednak nic nie nadjeżdżało. Minęło 

dziesięć minut, potem piętnaście i dwadzieścia. Gdzie on jest? Zebrany tłum zaczął coraz 

bardziej się niecierpliwić.  

- Przysięga rozpoczyna się o dziewiątej i jeśli tak dalej pójdzie, to nie zdążymy - 

przebąkiwali ludzie.  

W końcu usłyszeliśmy charakterystyczny dźwięk nadjeżdżającej maszyny. Jednak nie 

mogliśmy do niej wsiąść. Pociąg był wyładowany po brzegi pasażerami. Nawet mysz by się 

tam nie zmieściła. Maszynista nie zatrzymał się ani nawet nie zwolnił. Stojący na peronie 

ludzie byli bardzo zdenerwowani, jednak szybko dostali informację, że zostanie podstawiony 

kolejny pociąg. To jednak nie uspokoiło tłumu. Po kolejnej godzinie w końcu dojechał 

obiecany transport, ciuchcia, starsza zapewne od połowy pasażerów, ale nie grymasiliśmy           

i pospiesznie zajęliśmy miejsca. Dzieci były nawet bardzo zadowolone, bo to dla nich 

dodatkowa atrakcja. Wiedzieliśmy, że jesteśmy już spóźnieni, ale cóż było zrobić. 

- No teraz już będzie dobrze! -  krzyknął któryś z pasażerów. 

- Oby… -  odrzekła cicho starsza pani. 

Jadąc do Ustki zauważyliśmy czołgi, samochody terenowe i dużo wojska, ale byliśmy 

przekonani, że to wszystko z powodu uroczystości, która dzisiaj się odbywa. Do czasu.                 
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 W pewnym momencie, a dokładniej równo o godzinie 9.00 tłum ucichł. Jeden                   

z pasażerów podgłośnił swoje radio. Urządzenie strasznie trzeszczało, ale mimo to 

zrozumieliśmy, o czym jest mowa. Sam Wojciech Jaruzelski wygłaszał mowę o tym, że od 

dzisiejszego dnia na terenie całej Polski został wprowadzony stan wojenny. Na chwilę 

zamarliśmy. Spoglądaliśmy raz po raz na siebie, nie wiedząc co mamy zrobić. Nikt z nas 

wtedy nie rozumiał, czym naprawdę jest ten „stan wojenny”. Wielu interpretowało to już jako 

otwartą wojnę. Tylko z kim? Z USA? Z ZSRR? Niektórzy z nas pamiętali II wojnę światową 

albo czas bezpośrednio po niej. Najstarsi zaczęli płakać, a w ślad za nimi i młodsi. Strach                

i panika były wszechobecne. Całe rodziny były daleko od swych domów. Co mają teraz 

robić? Przecież w tym momencie ich synowie, bracia czy wnukowie składają przysięgę, co 

oznacza, że są częścią wojska. Nagle wszystkie niedogodności, które nas dzisiaj spotkały, 

składały się w jedną całość. To wojsko na ulicach, ten przeładowany pociąg. Starałam się ze 

Stefanem zachować zimną krew i nie poddać panice. Mieliśmy przecież ze sobą dzieci, dla 

których powinniśmy być oparciem. Nie zmienia to jednak faktu, że i my byliśmy przerażeni. 

Reszta podróży minęła nam wśród szlochów i na rozpamiętywaniu czasów wojennych oraz na 

mizernych próbach uspokojenia się. Jednak w końcu dotarliśmy na miejsce. Wysiedliśmy           

z ciuchci na peron, gdzie czekali na nas wojskowi. Stamtąd transport miał się odbywać                 

w specjalnych wozach wojskowych. Pakowano najpierw bagaże, a na nich siadali ludzie.              

W pewnym momencie zapytałam jednego z żołnierzy: 

- Uroczystość już długo trwa? 

- Nie, specjalnie przesunięta została na dziesiątą - odpowiedział szeregowy. 

- To i tak się trochę spóźnimy – skomentowałam. 

- Lepiej spóźnić się 20 minut niż półtorej godziny - skwitował mężczyzna. 

- Wiadomo - rzekłam. 

Chłopak pełniący służbę wojskową widząc, że nie mam już chyba pytań, zaczął 

odchodzić. Ja jednak zawołałam jeszcze: 

- Niech pan poczeka chwilę. Mam do pana jeszcze jedno pytanie. 

- Słucham -  powiedział. 

- Wie pan, co to jest w ogóle ten „stan wojenny”? Czy to już otwarta wojna? – 

zapytałam niepewnie. 

Mężczyzna myślał chwilę nad tym, co mi odpowiedzieć, bo w zasadzie może nie 

wiedział albo nie mógł mówić, jednak po chwili namysłu odparł: 

- Nie proszę pani, to po prostu taki stan wzmożonej czujności, niech się pani nie 

przejmuje. 

A po chwili dodał: 

- Przepraszam bardzo, ale muszę już wracać do swoich obowiązków. 

- Oczywiście, dziękuję za informacje – powiedziałam. 
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Na miejsce dojechaliśmy co prawda trochę spóźnieni, ale nikt nie miał siły już na to 

narzekać. Uroczystość trwała jeszcze jakieś półtorej godziny, a po jej zakończeniu był 

oczywiście poczęstunek dla wszystkich, ze względu na okoliczności bardzo kameralny. 

Odszukaliśmy swojego najstarszego syna. Gdy zobaczyłam go w wojskowym mundurze, 

popłakałam się. Nie chciałam go stracić. Stefan próbował mnie uspokoić, chociaż sam był 

poddenerwowany. Kasia i Janek mieli łzy w oczach. Spotkanie trwało może z godzinę i trzeba 

było się rozstać. Nie doświadczyłam w życiu trudniejszego rozstania! Nie chciałam zostawiać 

tu Sławka. W tym niepewnym czasie my mieliśmy siebie, a on miał pozostać sam. I moje 

czterdziestoletnie doświadczenie życiowe, i mądrość wcale mi nie pomogły. Prawie siłą 

Stefan odprowadził mnie do samochodu wojskowego, który odwiózł nas na stację kolejową  

w Ustce.  

Nawet nie wiem, jak znalazłam się w Gdańsku. Dopiero tam zaczęłam kontaktować. 

Kasia i Janek stali przy mnie – to najważniejsze. Zobaczyłam, że cały dworzec był okrążony 

przez ZOMO, które wypuszczało z niego tylko osoby miejscowe. My musieliśmy czekać na 

pociągi. Niektórzy byli tak zdesperowani, że wsiadali do byle jakiego pociągu, aby tylko 

wyjechać z Gdańska. Dlaczego? Bo przecież Gdańsk to zalążek NSZZ Solidarność. Im 

bardziej zdawaliśmy sobie z tego sprawę, tym bardziej się baliśmy. Doskonale wiedzieliśmy, 

że aktywni działacze są w śmiertelnym niebezpieczeństwie i chociaż po cichu niemal każdy 

ich wspierał, tak teraz wszyscy grzecznie podporządkowywali się władzy. Co chwilę 

podjeżdżały jakieś pociągi, aż w końcu nadjechał nasz. Wsiedliśmy i zajęliśmy miejsce. 

Większość siedziała w milczeniu albo rozmawiała niemalże szeptem. Podróż ponownie 

bardzo się dłużyła. Chcieliśmy być już w domu.  

Wreszcie około dziewiątej wieczorem dojechaliśmy tam, skąd wyjechaliśmy dzień 

wcześniej. Czekał już na nas mój brat Piotr. Dzieci wybiegły, aby przywitać się i  przytuliły 

się do wujka. Doszłam ze Stefanem chwilę po nich. 

- Długo czekałeś? - spytałam. 

- Nie, jakieś pół godziny – odrzekł spokojnie. – Wsiadajcie, musimy zdążyć przed 

godziną milicyjną – dodał, otwierając drzwi dużego fiata. 

Zdążyliśmy. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Olga Kubik     Przyjedź mamo na przysięgę Strona 4 
 

 


