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Ten dziennik pisałem w latach 1981 – 1982, kiedy to po studiach i kilku 

miesiącach pracy nauczycielskiej w szkole, odbywałem roczną służbę wojskową. 

Po wyjściu z koszar, a były to pierwsze miesiące stanu wojennego, jego frag-

menty przesłałem na Zachód, a całość schowałem w domowej skrytce. Nie był to 

bowiem czas, w którym można było przechwalać się swoimi opiniami szczegól-

nie na temat sytuacji w wojsku, czy oceniać postawy żołnierzy. 

Dopiero niedawno, w trakcie prowadzonego przez dziennikarza wywiadu 

ze mną, wspomniałem o dzienniku, jaki przed dwudziestu pięciu laty pisałem w 

wojsku. Na jego prośbę pozbierałem go z zakamarków piwnicy. 

 Przyznam się, że powrót do tych zapisków stał się dla mnie sporym prze-

życiem. Ponadto, gdy okazało się, że odbiór dziennikarza okazał się podobny 

(reprezentując młodsze pokolenie – zadziwiło go szczególnie zmaganie się inte-

ligenta z tamtym systemem),  zdecydowałem się przepisać tekst z tych pożółkłych 

już kartek w wersji oryginalnej i opublikować. 

Czy dobrze – ocenę pozostawiam czytelnikowi. 
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5 maja 1981 roku  

 

 

Jestem w pociągu. Już minęliśmy Bydgoszcz, docelowa Piła jest coraz bliżej. Jadę do 

wojska. Co mnie czeka przez najbliższy rok? Patrzę na siedzących ludzi, na widoki za oknem 

i z minuty na minutę czuję się coraz bardziej obco. Jeszcze próbuję otworzyć okno, bo w 

przedziale jest coraz duszniej. Bezskutecznie. Towarzyszy mi narastające wrażenie, że coraz 

dalszy, coraz bardziej odległy staje się pejzaż za oknem: piękny ale i obcy. Pejzaż który aż 

boli. 

 Na nic zdały się moje próby przesunięcia terminu poboru choćby o cztery miesiące. 

Próbowałem wygrać tę sprawę argumentacją, że jako nauczyciel szkoły średniej w Pucku 

powinienem doprowadzić klasy choćby do końca roku szkolnego. Wszystkie te słowa w ko-

mendzie uzupełnień w Wejherowie odbijały się jak przysłowiowa piłka od ściany. Dla nich 

zapewne liczy się głównie plan przerobu. 

 Szkoda tego wszystkiego, co zostawiam wpół drogi. I uczniów, i pracy magisterskiej, 

którą chciałem bronić pod koniec czerwca, i uczestnictwa w tak żywiołowo rozwijającej się 

kulturze. I w ogóle. 

 Jestem dzieckiem „Solidarności”. Żyję jej wzruszeniami i nadziejami, próbuję jak ty-

siące innych tworzyć inną Polskę. Dzisiaj mam poczucie, że przerywa się moje współuczest-

nictwo w święcie, które trwa od strajków sierpniowych. Może jednak nie będzie tak źle? 

 Piszę w zeszycie, który podarował mi Paweł H.. Pijąc wczoraj piwo na plaży w Gdań-

sku-Jelitkowie przekonywał mnie, że pisanie nawet w najgorszych okolicznościach jest w 

stanie ocalić duszę (siedzieliśmy w miejscu, gdzie przyjeżdżając podczas niedawnych stu-

diów, proklamowaliśmy swoje republiki wolności – zakreślane na piasku). Chyba ma rację, 

ale nie poprawiało to mego nastroju. Życzył mi, abym w wojsku nie był wielbłądem. 

 Dzisiaj rano weszliśmy jeszcze do fryzjera. 

– Jak ostrzyc? – spytał. 

– Na rekruta – zadysponował za mnie Paweł. 

– Czyli brodę też. 

– Też – dodałem już ja zrezygnowany. 
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 Teraz z trudem poznaję swoją twarz za szybą pociągu. Może to jeszcze bardziej mnie 

dołuje? 

 

 

10 maja 2001 roku  

 

 

Mam pierwszą służbę na kompanii. Jest około pierwszej w nocy. Wreszcie bez szumu 

i bieganiny, problemem jednak staje się moja senność. Na stole leży regulamin zawierający 

szczegółowy instruktaż dotyczący zachowań w różnych sytuacjach. Dobrze, że nasza kompa-

nia śpi na piętrze budynku. W razie inspekcji mam jeszcze trochę czasu na uprzątnięcie stoli-

ka, odblokowanie klapki w mózgu zawierającej formułę meldunku. 

 Jak jest po czterech dniach pobytu tutaj? Chyba lepiej niż przewidywałem. Nade 

wszystko nie ma tłoku w pokojach – jest nas czterech, śpimy na dwóch piętrowych łóżkach. 

Towarzystwo niezłe: inżynier z Kielc, ekonomista z Lublina, trzeci to magister górnictwa z 

Krakowa. Szeroki jest więc rozrzut miejsc i zawodów. Na razie się poznajemy, na swój spo-

sób „obwąchujemy”. 

 Sprawdza się poznana tu zasada, że w wojsku pośpiech wskazany jest jedynie przy 

łapaniu pcheł. Moje spóźnienie przeszło bez echa. Później dobijali jeszcze inni. 

 Pierwszego dnia najpierw zaprowadzono mnie do fryzjera. Wojskowy fachowiec 

uznał, że moje owłosienie na głowie mieści się ramach regulaminu. W mundurowni najpierw 

kazano mi się rozebrać do naga. Dali mundur polowy, czarne gacie, buty. Przezornie wybra-

łem o numer większe, wygląda to może śmiesznie, ale na razie omijają mnie pierwsze obtar-

cia stóp. W trakcie przymiarek jeszcze przeszedłem kąpiel w łaźni. Lała się na mnie woda i 

wtedy czułem, że następuje moment przejścia do wojskowej rzeczywistości. Z mydlinami do 

kratek ściekała resztka mojej cywilności. Ubrałem się, podbili mi dokumenty, oficer o twarzy 

cherubinka spytał się, czy należę do jakiejś organizacji. – Poza Solidarnością do żadnej – od-

powiedziałem. Coś mówił, że jest w jednostce prężnie działająca organizacja młodzieżowa, 

ale robił to jakoś bez przekonania. Potem spakowałem do papierowej torby swoje cywilne 

ubranie, zapisałem na niej adres domowy matki i było już po wcieleniu. 

Cholera, może by wyrwać się z zajęciowego kieratu, jak to zrobił kolega z drużyny. 

Sposób jest dosyć prosty. Należy zapisać się do lekarza. Jemu coś tam należy wymyśleć (jest 

coraz więcej trampkarzy, które przypisuje się tym z odciskami po butach żołnierskich). Po 
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takiej wizycie nie ma gdzie wracać, gdyż pluton najczęściej wyszedł już na zajęcia. Jak po-

wiedział kolega z plutonu, jakiś dziwny był ten lekarz. W ogóle się nim nie zainteresował, dał 

jedynie jakieś tabletki (chyba nie na ogólnowojskowe przeczyszczenie). Ponoć to z kaca po 

wczorajszej popijawie. Tu w koszarach niewiele się ukryje. No ale złapał parę godzin wolne-

go. 

Dosyć. Morzy mnie senność. Nie ma jak zaparzyć herbaty, a ta marki de’lur, którą w 

garze przynosimy ze stołówki, po prostu tylko z nazwy przypomina ten aromatyczny napój.  

Co mnie czeka? Przed oczami mgła, trudno rozpisać siebie w jakiejś perspektywie 

czasowej. Nawet najbliższa przyszłość staje się niewiadomą. A cholera, przejdę się, przecież 

jestem nocnym gospodarzem stanu posiadania kompanii. Jeszcze pół godziny i przyjdzie 

zmiennik. 

 

 

11 maja 1981 roku 

 

 

 Siedzimy na zajęciach z taktyki. Sprawy niezbyt mnie interesujące, podobnie reaguje 

większość plutonu, czyli 24 mężczyzn. Powoli wykształca się grupka żelaznych dyskutantów, 

którzy skutecznie wiążą uwagę prowadzących zajęcia. Znam ten typ ludzi z czasów szkol-

nych, jeszcze bardziej ze swojej praktyki nauczycielskiej. Tkwi w nich wciąż niezaspokojona 

potrzeba brylowania, bycia prymusem. Rzadziej są to osoby z nieodpartą potrzebą zgrywy, 

popisania się ironią, celną ripostą. I tak często gadają dla samego gadania. O ile jednak w wa-

runkach cywilnych są często obiektem szyderstw i kpin, tutaj stanowią błogosławioną osłonę 

dla drzemek, pogaduch reszty lokującej się zazwyczaj w tylnych rzędach ławek. 

 Spać mi się chce dzisiaj ogromnie, gdyż nocą mieliśmy alarm. Wyrwani ze snu stali-

śmy potem długie minuty przed budynkiem kompanii w oczekiwaniu na lustrację gotowości 

bojowej pododdziału. Na głowach hełmy, do pasów, paseczków poprzypinane rozliczne deta-

le: łopatka, maska, magazynki, chlebak, plecak, manierka no i broń na ramieniu.  

Stojąc tak ze dwie godziny człowiek przeklinał szczególnie uwierającą „giwerę” na 

ramieniu. Jej wydawaniu towarzyszy swoisty ceremoniał, wpisywanie numeru do książeczki 

wojskowej i przestrogi dowódców: „Pamiętajcie, że z bronią ani na chwilę nie możecie się 

rozstawać”. – Ktoś z drugiego rzędu szeptem pytał, czy „bronia” to imię kobiece, bo wtedy 

rzeczywiście chciałby ją mieć stale przy sobie. Ciężar tak czy siak jest jednak ciężarem. 
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Patrząc na dwuszereg kompanii po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że jest to spory 

oddział. Rozwijając go w szereg (z parometrowymi odstępami) można taką tyralierą objąć 

całkiem spory kawał terenu. Zaczynam myśleć kategoriami stratega z bożej łaski. 

  Kiedy po odwołaniu alarmu wracaliśmy znużeni do budynku, jeden z kolegów wes-

tchnął:  

– K..., my tu jak barany na łące.  

– Obywatelu poruczniku – pyta inny dowódcę naszego plutonu – komu było potrzebne to 

nasze stanie? 

– Nie komu, tylko ot tak, żeby w was wyrobić samoświadomość – odpowiedział dowódca 

wyraźnie przy tym zadowolony ze swego konceptu. 

Po alarmie pozostały nam dwie godziny spania. Pobudka o szóstej, potem tak zwana 

zaprawa poranna i to w takt muzyki z megafonów, co zaczyna nas doprowadzać do szału. 

Dobrze, że nie mam kłopotów z kondycją fizyczną. Ojcom rodzin z zawiązanymi już brzusz-

kami jest znacznie trudniej. Na ich kiepski stan psychiczny dodatkowo wpływa sam fakt roz-

łąki od żon, a także swoich małych dzieci. 

Na ławce leży jeden z moich wojskowych zeszytów z ponumerowanymi stronami. Na 

każdym kroku przypomina się nam o potrzebie czujności, zakazie fotografowania, tajności 

praktycznie wszystkiego, z czym się tutaj spotykamy. Tutejsza jednostka jest znana tak w 

mieście, jak i w całym kraju, jednak na adresie zwrotnym podaje się jedynie kod cyfrowy 

„JW....”. To jeszcze nic z przedziwnym zamiłowaniem kadry do operowania skrótami. Można 

jeszcze zrozumieć, że „npel” to znaczy „nieprzyjaciel”, ale kto zgadnie, co znaczy przysługu-

jące podchorążym „100% RP + 50% DU, o czym poinformował nas kwatermistrz? Dopiero 

na pytanie kolegi dopowiedział, z miną pełną dezaprobaty dla naszej niekompetencji, że 

oznacza to, iż otrzymujemy pełną Rację Podstawową oraz dodatkowo połowę Dodatku Uzu-

pełniającego. Uff. 

Dobrze że już koniec zajęć. – Powstać – Jest przerwa na papierosa. A palić zaczynają 

tu nawet ci, którzy albo nie palili, albo już skończyli z tym nałogiem. Coś trzeba robić, czymś 

zająć ręce. 

 

 

18 maja 1981 roku  
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 Jestem znowu w pociągu. Jedziemy na poligon. Według mapy odległość do pokonania 

nie wynosi chyba więcej niż pięćdziesiąt kilometrów, tymczasem w rzeczywistości podróż 

wlecze się strasznie. Najpierw w pełnym rynsztunku staliśmy ponad dwie godziny na rampie 

kolejowej. Słońce tymczasem grzało coraz mocniej, a my musieliśmy oglądać ślamazarne 

załadowywanie sprzętu jednostki. Jeden wielki bałagan, który raził nawet mnie, w końcu 

człowieka mniej rozeznanego w niuansach techniczno-organizacyjnych. 

 Obserwowałem ludzi z kadry zawodowej, których w żargonie wojskowym nazywa się 

„trepami”, nas zaś „bażantami”. Zachowują się między sobą dziwnie nienaturalnie. Jakieś 

półuśmiechy, żarciki, ale mimo że pracują dłuższy czas ze sobą – większej zażyłości nie wi-

dać. Jakby bali się siebie nawzajem. Przypomina to powtarzany tu dowcip: „Co, w cywilu psa 

nie miałeś, a tu w wojsku kumpla szukasz?” 

 Nasz eszelon zatrzymuje się co chwilę. Kojarzy się z (oczywiście pamiętając o skali 

doświadczenia) zapisami z jazd pociągów wiozących zesłańców na Wschód. Wagon składa 

się z czterech drewnianych nyż – po dwie z każdej strony. Musi się w nim zmieścić cały skład 

plutonu. Leżę na parterze, trzeszczą nade mną dechy pięterka. Umilkły początkowe śmiechy, 

znikła ciekawość tego, co było widać przez półotwarte zasuwane drzwi wagonu. Śpią prawie 

wszyscy tym snem, który wypełnia coraz więcej naszych wolnych chwil. Marek, kolega z 

pokoju, też. Swój ostatni monolog kończył słowami: „K... mać, to po to się tyle uczyłem, że-

by w nagrodę móc się przejechać w bydlęcym wagonie”? – I znowu zasnął. 

 Psychicznie czuję się z dnia na dzień gorzej. Niby patrzę, próbuję zapamiętywać, coś z 

tego zrozumieć, ale w środku jest coraz bardziej pusto. Brakuje mi jakiegoś nadrzędnego 

punktu odniesienia do przeżywanych tu dni. Patrzę na dziennik telewizyjny (oglądanie go jest 

tu obowiązkowe), ale on nie wystarcza. Wciąż w nim te same twarze, argumentacja i słownic-

two, które znam od lat. Powinienem trzymać się idei „Solidarności”, ale ona przecież dopiero 

się wykluwa, sens jej siły polega na tym, że się samemu w tym uczestniczy. Tu zaś mur, izo-

lacja. Mam przy tym wrażenie, że coraz bardziej zaciera się moja indywidualność. Wszystko i 

wszyscy jesteśmy tacy sami – wyróżniają się jedynie „trampkarze”. Cóż to jednak za wyróż-

nik? Brakuje jakiegoś momentu wyciszenia, głębszej refleksji nad samym sobą. Za dużo jest 

takiej mało męskiej paplaniny na tematy ogólnowojskowe. Jak zachować własną tożsamość, 

kiedy poddanym się jest lawinie rutynowych czynności, kiedy wciąż jest się wśród innych? 

Moje związki z kościołem nigdy nie były zbyt proste, ale brakuje mi dzisiaj choćby tej godzi-

ny, kiedy będąc w murach świątyni miałbym czas na rozmowę z samym sobą, wchodziłbym 
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w jakąś inną przestrzeń. Nasze próby ustaleń na temat takiego wyjścia spełzły na niczym. 

Teoretycznie można, ale musiałby z nami ktoś pójść (jesteśmy przed przysięgą). – Kadra w 

niedzielę też musi od was odpocząć – odpowiedział indagowany przez nas oficer na zajęciach 

politycznych. Na nasze pytania, jak sprawa będzie rozwiązana po przysiędze, odparł, że jeżeli 

zasłużymy, każdy może wyjść indywidualnie, ale z własnej praktyki wie, że żołnierze i tak 

nie trafiają do kościoła, tylko pod budkę z piwem. Koło się zamyka w jego rozumieniu. 

 Jakimś moim wyróżnikiem staje się to, że ludzie z plutonu zaczynają traktować mnie 

jako „eksperta” od historii. Zabrałem dwukrotnie głos podczas zajęć politycznych, już nie 

tylko z uwagi na banialuki wypowiadane przez prowadzących zajęcia, ale także na mylenie 

faktów przez moich kolegów. 

 Sprawa pierwsza pojawiła się przy omawianiu marksistowskiego podziału wojen na 

sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Ktoś z plutonu zakwestionował ten podział argumentując, że 

jedynym usprawiedliwionym rodzajem są wojny obronne. Jako przykład podał inwazję na 

Węgry (1956 rok) i na Czechosłowację (1968 rok). Oficer odpowiedział, że te przykłady są 

błędne, gdyż wtedy wojska sojusznicze nie podejmowały działań zbrojnych, a wkroczyły je-

dynie dla zabezpieczenia granic zachodnich przed szykującą się inwazją wojsk NATO. Poza 

tym dodał, że były zapraszane przez legalne rządy tych państw. Mówili inni, odezwałem się 

również, że grupka skupiona wokół Kadara, który zdradził zamordowanego później haniebnie 

premiera Imre Nogy’a, nie miała mandatu narodu węgierskiego, a także, że tam lała się krew. 

W przypadku Czechosłowacji zaś, że nie było żadnego oficjalnego zaproszenia do inwazji. 

Dopiero później Dubczek wygłosił swoje słynne przemówienie, po rozmiękczającym go po-

bycie w Moskwie. 

 Sprawa druga dotyczyła analizy kampanii wrześniowej z 1939 roku przez pryzmat 

działań wojskowych. Koledzy z plutonu replikowali oficerowi, który ukazywał jej generalne 

nieprzygotowanie i fiasko, prezentacją faktów świadczących o wysokim morale narodu w tym 

okresie. Przywoływali przykład Francji, którą Niemcy zajęli w czasie o połowę krótszym. 

Zabrałem głos, aby przypomnieć datę 17 września, kiedy to wojska radzieckie zajechały 

wschodnie tereny Polski. Przywołałem słynne określenie generała Andersa, który ten moment 

batalii wrześniowej nazwał wbiciem „noża w plecy” broniącemu się narodowi. 

 Po tych zajęciach w palarni było cicho. Ludzie z wyższym wykształceniem nie znają 

faktów z historii, która została misternie wymodelowana przez partyjną propagandę. Jeżeli 

nawet coś wiedzą, boją się o tym mówić. Wolą w palarni, na ucho. Tego dnia wieczorem po-

prosił mnie dowódca drużyny (też podchorąży, został tu, aby po okresie unitarnym odsłużyć 
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resztę rocznej służby). Dawał mi przyjacielskie rady, abym się nie wychylał, bo to może się 

źle skończyć nie tylko dla mnie, ale też dla całego plutonu. – Metody mają różne – próbował 

żartować. Sugerował przy tym, że wyraża zarazem niepokój naszego dowódcy plutonu 

(oczywiście w dobrej wierze), któremu też zależało na wyhamowaniu naszych zapędów dys-

kusyjnych. – Robi się gorąco wokół naszego plutonu. Komu to potrzebne – kończył. 

 Patrzyłem na niego, inżyniera w cywilu, który trafił tu cztery miesiące wcześniej. Ta 

niby mała różnica czasowa okazywała się przepaścią wobec przyspieszenia, jakie nabrało 

życie za murami koszar. Wyrażał obawy, lęki jakby z innej epoki. Przynajmniej dla mnie. 

 Gra teraz w karty z dowódcą plutonu na nyży po przeciwnej stronie naszego wagonu. 

Biedni ludzie. On, ja, my. 

 Pociąg znowu ruszył. Ten pobyt w wojsku przypomina jazdę w takim pociągu. Dalej, 

dalej, z coraz większym przytępieniem zmysłów, zacieraniem własnego „ja”. Zakończył się 

„kryzys bydgoski”, zarejestrowano „Solidarność wiejską”. Jeszcze wyłapuję te fakty, ale oso-

bistych emocji z tym związanych pojawia się coraz mniej. Już sam przymus oglądania dzien-

ników telewizyjnych sprawia, że albo się człowiek gdzieś zadekuje, albo w ostateczności 

podsypia na świetlicowym krzesełku. 

 Dochodzi godzina piętnasta – mija dziesiąta godzina podróży. Przed nami perspekty-

wa dwóch tygodni w lesie. Pociąg znowu staje. – K... mać – komuś się wyrywa, ale już bez 

większych emocji w głosie.  

 

 

23 maja 1981 roku 

 

 

Jesteśmy na poligonie od kilku dni. Czas mija szybciej niż w jednostce. Bywa ciężko, 

gdy stoimy przez kilka godzin, a w przerwach czołganie w masce, bieg przez przeszkody. 

Instruktaże są długie. Stojąc dźwigamy hełm, broń, na pasie saperka, ładownica, maska i 

sprzęt przeciwchemiczny. Dzień teoretycznie jest wypełniony zajęciami, w praktyce mamy 

jednak więcej luzu. Majowe słońce rozkłada nie tylko nas, także kadra z większym dystansem 

podchodzi do swoich hiperważnych zadań. Jest tu po prostu więcej możliwości, aby w terenie 

odbyć kolejne ćwiczenia z tak zwanego maskowania się. Oficer spiesznie referuje temat, po-

tem wystawiamy jednego na czatach i zażywa się kąpieli słonecznej. Tylko moich ulubionych 

grzybów brakuje – nie ta pora. 
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 Teraz leżymy na trawce po skończonym czyszczeniu broni. Porucznik na boczku po-

gaduje z naszymi kapralami. Jego właściwie interesuje tylko kilka rzeczy: abyśmy w miarę 

poznali regulaminy (głównie służby wartowniczej), nauczyli się posługiwać bronią i dobrze 

pomaszerowali podczas przysięgi. Poza tym mówi głównie o swojej zdezelowanej „Syrence”. 

Ma w tym swój interes – już zgłosiło się kilku, którzy zadeklarowali możliwość „załatwienia” 

części zamiennych. Są więc pierwsi w kolejce po przepustki wyjazdowe z jednostki zaraz po 

przysiędze. Niestety, braki na rynku powodują powstawanie takich paskudnych układów. To 

aż nieprawdopodobne, ale my w ramach specjalnych deputatów papierosy w kantynie kupu-

jemy... na wagę. Są to jakieś odrzuty z fabryki „Carmenów”, chyba z Krakowa. Ostatnio do-

stałem jeden taki prawie metrowej długości.   

 Pomijając tę interesowność relacje między nim a naszym plutonem układają się w 

miarę poprawnie. Jest go właściwie mi żal. Ciągle się czegoś boi, ciągle jest napięty, ogląda 

się, czy ktoś nie nadchodzi. Nienaturalna i stresująca musi być taka sytuacja. Swoje powinno-

ści wykonuje właściwie nie dla nas, tylko dla uznania ze strony własnych zwierzchników. Tak 

on jak i inni boją się głównie oficerów pionu politycznego, który znajdują się w każdym 

większym oddziale. Sytuacja jest paradoksalna, bowiem owi „polityczni” właściwie dublują 

cześć funkcji, jaką ze swej istoty wypełnia choćby dowódca plutonu. Owo upolitycznienie 

struktur wojskowych dławi autentyzm relacji ogólnowojskowych. To tak, jakby między mał-

żonkami w łóżku znajdowała się jeszcze trzecia osoba, a przynajmniej byłaby na zasadzie 

podsłuchującego obserwatora z boku. To paranoja. Jest w jednostce tak zwane gumowe ucho, 

czyli ktoś z kontrwywiadu, są owi komisarze polityczni, których jednym z zadań jest zbiera-

nie informacji o nastrojach, są podstawowe organizacje partyjne, które nastawiają i rozliczają 

swoich członków. W tym wymiarze wojsko jest agendą jednej partii. Tak więc jedna dziesiąta 

narodu dysponuje całym arsenałem militarnym (milicja też jest ich). A płaci na to całe społe-

czeństwo. Stalinowska struktura pozostaje tu w stanie prawie nienaruszonym. 

 Odbywa się zarazem wśród kadry swoisty teatr, gdzie wszyscy jakoś tam grają. Nie 

jest się sobą, nie ma wyrazistych postaw. Taka taktyka na przetrwanie. Pływanie. Im większa 

przymilność, tym większa szansa, że te wszechobecne oczy zauważą przede wszystkim gor-

liwość i ambicję, przyniosą dodatkową premię, darmowe wczasy w jednym z ich wielu 

ośrodków, wniosek o przyspieszony awans. 

 Przed południem mieliśmy kolejne zajęcia z musztry na rozgrzanym asfalcie, który 

odparza stopy. Prowadził je młody podporucznik zaraz po szkole oficerskiej (jeden z tych 

ambitnych). Co chwila powtarzał nam, jak ważne jest wkładanie całego serca w musztrę i 



 12 

ruchy nóg. Chodził, przerywał, sam demonstrował prawidłowe wykonywanie zwrotów. Nagle 

przerwał swój pokaz. 

– Czego się śmiejecie – pyta i patrzy na nas. My milczymy.  

– Dlaczego czterech z boku nie staje na baczność, jak mówi przełożony – dodaje. Rozglą-

damy się po sobie.  

– To wy, wy – wskazuje palcem na kolegę z plutonu. – Czy nie wiecie, że podciąganie 

kącików ust do góry znaczy, że się śmiejecie. 

– Może przerwa – odzywa się ktoś z szeregu. 

– Jak się zwracacie do przełożonego – odzywa się oficer. 

– Obywatelu poruczniku, podchorąży Kempski z zapytaniem – kolega próbuje zajechać 

regulaminowo. 

– Nie udzieliłem wam głosu – to porucznik. Rysiek Kempski podnosi rękę. Teraz może, 

więc mówi: 

– Obywatelu poruczniku, czy nie można zarządzić przerwy? – Porucznik nie odpowiada, 

więc on dalej – Przecież mamy jakieś prawa. 

– Wy mi tu z prawami nie wyjeżdżajcie, my tu mamy regulamin – mówi rozsierdzony, ale 

na przerwę się zgadza. Do czasu, by za chwilę:  

– Powstań, baczność, w dwuszeregu zbiórka. – Maszerujemy dalej. 

 

 

26 maja 1981 roku 

 

 

Dzisiaj jesteśmy plutonem funkcyjnym. Obraliśmy ziemniaki, wykopaliśmy dodatko-

wą latrynę, nanosiliśmy wodę do kuchni, podaliśmy obiad tym, którzy leżą w „izolatorze dla 

chorych” (nazwę podaję zgodnie z tabliczką na namiocie). Obecnie mamy „LB”, czyli „Leże-

nie Bykiem”. 

W międzyczasie zapisałem serię tekstów, którymi są upstrzone drewniane obudowy 

latryny. Znajdują się tam prawdziwe perełki jak głęboko egzystencjalny: „Żołnierz umiera w 

butach”, czy:  „Chroń ty Polski panie Boże/ bo rezerwa już nie może” lub już mocniejsze: 

„Lepiej mieć stosunek z jerzem (pisownia oryginalna),/ niż w Orzyszu być żołnierzem”. Ten 

tekst ostatni musiał wywołać głębsze poruszenie u bywalców tego przybytku. Ktoś inny bo-
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wiem dopisał w tym niemym dialogu: „Chuj poeta, tylko głowa nie ta”. Inny znowu, posługu-

jąc się rusycyzmem kończył dosadnie: „Spadaj w pizdu”.  

Wczoraj mieliśmy drugie strzelanie ostrą amunicją. O ile za pierwszym razem towa-

rzyszyła nam jakaś niepewność, tym razem ludzie z plutonu zachowywali się jak kowboje 

przed pojedynkiem. Jest jakaś magia w tym, gdy mężczyzna trzyma broń. Nie wiem, może to 

jakiś atawizm, może odzywa się w nas instynkt polowania – zabijania, który stłumiony został 

przez kulturę... Wyniki strzelania wyzwalają dodatkowe emocje i podniecenie (są stopnie za 

strzelanie, najlepsi mają prawo do dodatkowej przepustki). Najwięksi flegmatycy, pacyfiści 

ulegają też takim nastrojom. Strzela się zaś do tarcz, które są obrysem sylwetki ludzkiej. 

Dziesiątka znajduje się w okolicach podgardla. Nad strzelnicą wisi napis: „Naszą ambicją jest 

trafiać pierwszym pociskiem w środek celu”. Mnie się to nie udaje. Jak ktoś skomentował – 

Może za dużo książek przeczytałem. 

Przed chwilą pluton pokładał się ze śmiechu z opowieści kolegi, który miał służbę ko-

ło namiotów. Otóż nad ranem zauważył Marka, który w sennej malignie wybiegł na zewnątrz 

z okrzykiem:  „O Jezu, alarm, a mnie nie obudzili”. – Teraz Marek nic nie pamięta. Może się 

wstydzi? 

Kolejna przerwa w pisaniu. Piotr, wesołkowaty grubasek, przyniósł z magazynu kilka 

pęt kiełbasy, którą teraz w miarę sprawiedliwie dzieli pomiędzy wszystkich. Ktoś wyraził 

wątpliwości, czy to nie pospolita kradzież? Na to Piotr odpowiedział, że jeżeli nie on, to ktoś 

inny by wyniósł. Do tego kwatermistrz ma swoją pulę na wieczorne imprezy dla kadry zawo-

dowej. Tak więc koło się zamyka. Sytuacja w końcu dobrze znana w naszym życiu, gdzie za 

kradzież w opinii społecznej uznaje się jedynie zabór mienia prywatnego. Co by jednak nie 

powiedzieć na temat rozdwojenia naszej jaźni i moralności, kiełbasa była bardzo dobra. 

A poza tym dokucza tu coraz większy brud. Bielizny osobistej i mundurów polowych 

nie zmienialiśmy od początku przyjazdu do wojska. Zaczynają wręcz śmierdzieć, gdyż dodat-

kowo pocą się nocą, kiedy jest zimniej i zakładamy na siebie, co się tylko da. 

Najśmieszniejsze są obrazki zaraz po pobudce, kiedy to cały poligon wylega tuż za 

namioty, aby opróżnić pęcherze. Tu, w lesie, pryskają różne zahamowania. A taki batalion w 

krzakach to kupa luda. 

 

 

31 maja 1981 roku  
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Czuję się tak, jakbym utaplał się w gnoju. Nie mam ochoty na zapisywanie, ale z dru-

giej strony chyba właśnie na to liczą.  

Było to w dzień po powrocie z poligonu. Kiedy wracaliśmy z zajęć do budynku, dy-

żurny szepnął mi, że w moim pokoju przeprowadzono dokładną kontrolę, kilkakrotnie wy-

mieniano przy tym moje nazwisko. Jeszcze nie zdążyliśmy zaścielić rozwalonych łóżek, kie-

dy zostałem wezwany do komisarza politycznego naszego batalionu w stopniu majora. 

Zameldowałem się. Wyskoczył od razu z pytaniem, gdzie mam torbę. Odpowiedzia-

łem, że zostawiłem w pokoju. Wyszedł na korytarz i kazał dyżurnemu natychmiast ją przy-

nieść. Stałem i patrzyłem, jak wywala później jej zawartość na stół, przerzuca kartki wojsko-

wego zeszytu. Minę miał coraz bardziej rozczarowaną. 

     – Słyszałem, że coś piszecie – wreszcie się odezwał.  

Udawałem, że nie wiem, o co chodzi. 

     – Gdzie są notatki, które robiliście podczas poligonu? – spytał. 

Zaniemówiłem. Po chwili odparłem, że są u góry w szafce. 

– Tam ich nie ma.  

– Muszą być – nie dawałem za wygraną, chcąc jakoś zagrać na zwłokę, odzyskać możli-

wość jakiegokolwiek manewru. 

– To przynieście. Tylko szybko – rzucił na odchodnym. 

 Wyszedłem. Zeszyt nosiłem w dodatkowej kieszeni spodni drelichowych na wysoko-

ści kolan. Błyskawicznie pobiegłem do góry. Wskoczyłem do łazienki. Z zeszytu wyrwałem 

tylko te kartki, na których wypisałem owe napisy i wierszyki z szaletów. Było tego ze trzy 

stroniczki (całe szczęście że kartki nie były zszywane tylko klejone). Zeszyt wcisnąłem za 

spłuczkę klozetu. Wróciłem. Zaczął czytać treść karteluszków. Twarz mu powoli tężała. 

– Czym wy się zajmujecie, czyście powariowali? 

Milczałem. 

– Przecież to świństwa. Gdzie jest reszta? 

– To wszystko. 

– Kłamiecie. Widziano was, jak ciągle coś pisaliście. 

– Pisałem listy. 

– Gdzie one są? 

– Wrzuciłem je do skrzynki pocztowej. 

Zamilkł. Ja też. Czuliśmy się jak zmęczeni bokserzy na ringu. 
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– I po co to wam? – wskazał na kartki ale już tonem bardziej ugodowym. 

– Jestem filologiem. 

 Zadawał jeszcze jakieś pytania, sam mu mętnie tłumaczyłem, że w tych zapisach wy-

raża się psychika i tęsknoty człowieka skoszarowanego, itd. Odzyskiwałem powoli grunt pod 

nogami. Później nawiązał do moich wystąpień podczas zajęć politycznych (i to do niego do-

tarło). Mówił o oburzeniu wykładowców błędnymi interpretacjami faktów i procesów histo-

rycznych. Nazywając je prowokacjami groził wysłaniem do kompanii karnej w Orzyszu. 

 Major wciąż swoje (cholera, większość politycznych to niezbyt duzi ludzie i jakby 

przynajmniej części z nich towarzyszył tak zwany kompleks kurdupla). Narastała we mnie 

coraz większa obojętność, jakieś obrzydzenie do siebie, do tego człowieka z drugiej strony 

biurka, do wszystkiego. Taki depresyjny tumiwisizm. Chyba sam zdał sobie sprawę z absur-

dalności tej sytuacji, gdyż zmienił temat i pozwolił mi łaskawie usiąść. Spolegliwym głosem 

ojca rodziny zaczął tłumaczyć dorosłemu chłopu trudności pierwszego okresu pobytu w woj-

sku, przypomniał swoje rady z pierwszego spotkania z nami, aby mniej myśleć, a koncentro-

wać się głównie na należytym wykonywaniu rozkazów. Miała to być najlepsza recepta na 

nasze kryzysy i frustracje. Zaproponował, abym zgłosił się do przewodniczącego organizacji 

młodzieżowej w naszej kompanii, który prowadził też radiowęzeł. Moje wykształcenie i zain-

teresowania miały się – według majora – przydać w przygotowywaniu programów o charak-

terze literackim. 

 Potem poruszył jeszcze sprawę naszego „zróżnicowanego” – jak się wyraził – stosun-

ku do tekstu roty przysięgi (chodzi o jedno ze zdań, które dekretuje stały sojusz z Armią 

Czerwoną). Namawiał, abym z uwagi na swoje szersze spojrzenie na sprawy polityki, histo-

rii/!/ postarał się pozytywnie wpłynąć na ludzi z plutonu. Wymienił tu Mariana jako jednego z 

tych, który publicznie kwestionował obecność takiej deklaracji w rocie przysięgi suwerenne-

go państwa. Milczałem. Wreszcie pozwolił mi odejść. A swoją drogą wciąż zadziwia, jak w 

systemach autorytarnych ściga się niezależne słowa – nawet te z szaletów.  

Tymczasem reszta plutonu była w tym czasie na specjalnej odprawie zwołanej przez 

porucznika. Na tyle zaraził ich własnym strachem, że po wyjściu zaczęli obchodzić mnie jak-

by bokiem. Obiecał im bowiem, że za „takie numery” wszyscy dostaną w dupę, a także za-

groził zakazem opuszczania koszar już po przysiędze. Tak więc reedukacja nieprawomyśl-

nych miała dokonać się za sprawą nacisku plutonu.  

 Dopiero wtedy zorientowałem się, że nie ma Mariana, który został w tym samym cza-

sie odesłany do zastępcy dowódcy już nie batalionu ale pułku ds. politycznych. Oficjalnym 
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powodem miało być sianie przez niego fermentu wśród podchorążych. Wrócił po trzech go-

dzinach. Okazało się, że w końcu został odesłany bez spotkania i wyjaśnień. Jakby mu chcia-

no dać czas, żeby w przedpokojach władzy przemyślał swoje postępowanie (zastanawiam się, 

czy ów pułkownik w ogóle wiedział o jego wizycie). Jest w tą metodę wpisana jakby metafi-

zyczna wiara w moce samooczyszczające tkwiące w człowieku: wiemy o tobie wszystko, 

masz się bać, zastanawiać się, czekać na COŚ...    

W tym kontekście mistrzostwo ich zagrywki z Marianem znacznie przewyższało moje 

spotkanie z majorem. Marian po powrocie nadrabiał dobrą miną, ale chyba ich metoda skut-

kuje. 

Wieczorem wpadł do naszego pokoju Fred – bardzo uczciwe duże chłopisko z drugiej 

drużyny z poufną informacją, że chyba wie, kto na nas donosi. Machnąłem ręką i tłumaczy-

łem, żeby się tym nie zajmować, nie spekulować, bo będziemy nieufni wobec siebie. A to 

może być cel drugiej strony.  

Cholera, mam już dosyć tej tak zwanej męskiej przygody w wojsku. 

 

 

4 czerwca 1981 roku  

 

 

Jutro odbędzie się próba generalna, a za dwa dni przysięga. Piszę w łazience. Jestem 

po małej wódce. To niespodzianka, jaką sprawili mi koledzy z pokoju (właściwie powinienem 

pisać „sali żołnierskiej”, jak na tabliczce na drzwiach). Kiedy po kolacji wróciłem z łazienki, 

na stoliku stała butelka, ciasto i kiełbasa z paczki, którą dostał Marek. Okazuje się, że w jed-

nostce jest łącznik, który przez płot skacze do meliny (przebicie wcale nie jest zbyt duże). Nie 

chcieli przyjąć części składki Mariana i mojej – to w nagrodę za naszą szarpaninę z owymi 

politycznymi. 

Piliśmy z plastikowego kubka do mycia zębów. Lepsze było ciasto. Tu w ogóle od-

czuwa się ogromną potrzebę słodyczy – chyba za mało cukru dodają do posiłków. To aż tro-

chę żenujące, kiedy w końcu dorośli ludzie przełykają ślinę, gdy jakiś szczęśliwiec objada się 

łakociami na oczach innych. Marek solidarnie dzieli wszystko na nas czterech. Dobry jest 

skład naszego pokoju. Charaktery i temperamenty mamy różne, ale panuje zgoda i zrozumie-

nie. Chyba jest tak także dlatego, że wszyscy jesteśmy kawalerami. Żonaci, szczególnie mają-

cy już własne dzieci, wciąż latają po listy, marudzą, układają plany związane z pierwszymi 
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przepustkami. Ustaliliśmy w plutonie, że w razie ograniczeń, będą jechali do domów w 

pierwszej kolejności. Ktoś w jednostce wpadł na pomysł, aby na dzień przysięgi wynająć 

domki kempingowe w pobliskim ośrodku wczasowym. Rozwiąże to problem dalekich dojaz-

dów do domów.  

Czuje się na kompanii, że atmosfera przed pierwszymi wyjściami, spotkaniami z bli-

skimi zaczyna się ożywiać. Pojawia się więcej dowcipów, docinek na tematy erotyczne, co 

też będzie się działo na owym kempingu, itd. Chodziły słuchy, że dosypują nam bromu do 

kawy zbożowej w celu zbicia potencji. Chyba jednak nie. Neutralizuje naszą aktywność na 

tym polu ów kierat zajęć, zmęczenie fizyczne, znużenie kolejnymi dniami. Erotyzm potrzebu-

je napięć, które jeżeli nawet się pojawiają, to rozgrywają się w zupełnie innych sferach. 

Rozpisuję się na ten temat także dlatego, że przed chwilą przechodziła chodnikiem za 

metalowym płotem dziewczyna w letniej sukience. To już zaczyna się czerwiec, ożywia się 

przyroda, ludzie budzą się z zimnego letargu. Ona była tak niedaleko, wyraźnie rysowały się 

jej smukłe nogi pod fałdami sukienki, piersi. A tu mur między nami. 

Nie smakuje alkohol w jednostce, nie rozluźnia. Wyszedłem z pokoju postanawiając, 

że tu więcej pić nie będę. To profanacja poczucia wyzwolenia, jakie powinien nieść.  

W kantynie nie ma kartek pocztowych poza specjalnymi, na których widnieje sążnisty 

napis: „Zaproszenie na przysięgę”. Kupiłem sobie jedną na pamiątkę, jednak nie wysłałem do 

nikogo. Nie chcę, aby ktoś był ze mną w tym dniu. Doszło w PRL-u do absurdu. Całe rodziny 

walą często przez pół Polski, aby spotkać się ze swoją pociechą. Przysięga nie jest dla mnie 

żadnym powodem do specjalnej dumy. Widzę w tym jakiś świecki rytuał, któremu dalej się 

ulega. To wojsko nie wyraża interesu narodu, potrafi strzelać do bezbronnych ludzi, jak w 

Poznaniu czy na Wybrzeżu. Jest fundamentem władzy, która została nam narzucona, którą 

sami podtrzymujemy choćby takimi stadnymi zachowaniami. Po cichu umówiliśmy się, że 

będziemy bojkotować to nieszczęsne zdanie w rocie. Okazuje się jednak, że oprócz ślubowa-

nia na placu, będziemy także podpisywali się pod jej tekstem. Są więc zabezpieczeni na 

wszelkie sposoby. 

Cholera, co to za kraj, system, żeby powodował takie dylematy, aby czuć w środku 

wstyd. Nic nie mam przeciwko Związkowi Radzieckiemu, szanuję wysiłek Armii Czerwonej 

w walce z hitleryzmem. Niech sobie dzisiaj żyją w spokoju. Ale niech się odwalą od ingero-

wania w sprawy innych państw, narodów i terytoriów. Mają dosyć własnych. Wystarczy już 

ich unowocześnionej wersji carskiego samodzierżawia, bezwzględnego podporządkowywania 

sobie innych państw.  
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Jako Polak nie mam obowiązku, aby im deklarować tak daleko idącą lojalność. To nie 

mój interes. Przyszedłem tutaj, żeby przygotować się do ewentualnej obrony polskich granic. 

I po nic więcej – kto zaręczy, że za jakiś czas kolejny Mołotow nie zwącha się z innym Rib-

bentropem? A czujemy ich wiarołomstwo na naszych plecach od ponad dwustu lat. A taki 

politruk już wie, jest na wyższym etapie rozwoju. Ja nie muszę. Mam uczyć i wychowywać 

dzieci, przekazywać im między innymi, co to jest honor, godność, solidarność, demokracja, 

jakie są ich korzenie i jakie powinni mieć skrzydła do lotu w dorosłe życie. Bez wstawiania 

im jakiegoś internacjonalistycznego kitu.  

Skończę, bo coś po tej wódce przemieszanej z widokiem letniej sukienki wpadam w 

zbyt patriotyczne tony. Cholera, przez te kurewskie kompromisy trącę tu szacunek do siebie 

na każdym kroku. Jeszcze sam pójdę i poproszę o przesłanie mnie do tej kompanii karnej w 

Orzyszu. Fizycznie mnie nie złamią, bo życie na wsi dało mi wytrzymałość, a psychicznie 

byśmy zobaczyli. Boże, chroń mnie w tej pralni. 

 

 

6 czerwca 1981 roku  

 

 

Jestem po przysiędze. Leżę w lesie, piję piwo, które mi na wynos sprzedał barman z 

pobliskiej restauracji. Właściwie nie chce mi się pisać – swoje dzisiejsze wrażenia zawarłem 

w liście do Pawła. Wysłałam go łącznie z dotychczasowymi zapiskami (po lekcji z majorem 

muszę być ostrożniejszy). 

Sama przysięga zrobiła na mnie większe wrażenie, niż myślałem. To jednak jest prze-

życie. Pierwsze komendy, idzie poczet sztandarowy, płynie w górę flaga narodowa, grają 

hymn. Nie potrafię oddać tego skurczu, tego wzruszenia. Tak czuli też inni. Niezależnie od 

banalnych gadek z trybuny, tego wahnięcia głosów przy wygłaszaniu roty przysięgi. Pal dia-

bli tę cholerną ideologię. W razie czego obronimy Polskę, nasze miejsce na Ziemi.  

Potem wyszedłem sam z koszar. Po raz pierwszy od chwili przyjazdu tutaj na począt-

ku maja. Pierwszym moim krokom za bramą towarzyszył jakiś lęk przed ludźmi. Czułem się 

w każdym razie ogromnie nienaturalnie nawet w kościele, gdzie poszedłem się pomodlić. 

Dopiero w lesie trochę się uspokoiłem. Obiad zjadłem w zajeździe i... wróciłem do jednostki. 

To prawda. Po pierwsze dlatego, że nie zabrałem ze sobą przyborów do pisania, po drugie... 
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Po prostu chciałem czuć się jak wolny człowiek, który przekracza granice koszar nie dlatego, 

że musi, ale dlatego, że ma taką nieprzymuszoną wolę. Może wybierać. Po napisaniu listu 

znowu przedefilowałem koło biura przepustek. Zdziwiony oficer dyżurny pytał: Co wy pod-

chorąży, jeszcze trzeźwi? – Poszedłem znowu do owego zajazdu. Nie było już wolnych 

miejsc, dlatego kupiłem sobie parę butelek piwa i leżę na leśnej polanie. 

Piękna jest czerwcowa wolność, piękna jest niepodległość duchowa człowieka. 

Mrówki mnie podszczypują, ale im przebaczam. Cieszę się, że żyję. I nie będę służył złej 

sprawie. Obiecuję to wam, drzewa iglaste (liściaste i krzewy też), obiecuję niebu i słońcu, 

obiecuję po cichu ludziom, dzięki którym jestem, jaki jestem. Nie z pychy piszę te słowa, to 

mój mózg i dusza się cieszą. 

Koniec tej grafomanii. Żegnaj lesie, idę poszukać ludzi. 

 

 

7 czerwca 1981 roku  

 

 

Coś pękło po przysiędze. Jest jakoś swobodniej i luźniej. Dotyczy to tak ludzi z kom-

panii, ale chyba zmienił się też stosunek kadry wobec nas. Nie chcę zapeszać, ale traktują nas 

jakby poważniej. 

Dzisiaj rano ktoś mnie szarpie. Z trudem otworzyłem oczy. Przez ich szparki widzę, że 

to ktoś w mundurze. Oj, kłopoty, myślę. Spuszczam wolno nogi na podłogę.  

– Dlaczego wy podchorąży nie na gimnastyce - rozpoznaję wśród szumów w głowie głos 

naszego szefa kompanii. 

– Obywatelu chorąży, nie usłyszałem pobudki. – i z determinacją w głosie – Wczoraj tro-

chę przesadziłem. 

– No widzicie, ja też popiłem, ale na służbie, jak widzicie, jestem – mówi porozumie-

wawczo.  

– Brak treningu panie chorąży. 

– Musicie dobrze zjeść. Wódka nie lubi pustego żołądka. Pamiętajcie, co radzi stary 

znawca – i wyszedł bez słowa.  

Obecnie dominuje jeden temat – kto, kiedy wyjedzie na przepustkę do domu. Brama 

koszar teoretycznie stoi otworem. Najbliższe plany rozbija fakt, że w tę sobotę nasz pluton 

obejmuje po raz pierwszy wartę w jednostce. W związku z tym uczymy się regulaminów 
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służby wartowniczej – głównie ewentualnego użycia broni. Porucznik pyta więc, a tu kolejni 

dukają, niektórzy (ja między nimi) omawiają punkty własnymi słowami, co wywołuje jego 

sprzeciw. Ma być słowo w słowo. Sypią się „dwójki”, nieszczęśliwcy chodzą wieczorami po 

korytarzach z regulaminami przy nosie. 

Mechanizm reedukacji nieprawomyślnych trwa nadal. Wczoraj do pokoju wpadł Ro-

bert – kompanijny szef radiowęzła i przewodniczący Związku Socjalistycznej Młodzieży Pol-

skiej (takim młodzieżowcem można być u nas do... 35 roku życia). Mówił, że przyszedł do 

mnie z polecenia majora (to opiekun ich organizacji z urzędu), aby wciągnąć mnie do pracy 

programowej. Na jego zaproszenie wpadłem po godzinie. Tam zaś ubaw na całego. W wy-

tłumionym pomieszczeniu studyjnym dobra muzyczka, papierosy, alkohol (ten akurat przy-

wieziony przez rodziny w puszkach) i kilku rozochoconych kolegów aktywisty. Padały z ich 

strony uwagi w rodzaju: – Na luzie, bracie, na luzie. Nie ma co się tak przejmować. Trzeba 

trochę poświecić oczami na zebraniach, coś tam naobiecać i masz luz. W to miejsce może 

wpaść dodatkowa przepustka, jakieś wyjście do miasta w celu zebrania materiału. Pełny kom-

fort, bracie. 

 Posiedziałem, posłuchałem i wyszedłem. Tak zapewne przeleciały im studia, taki mają 

sposób na dalsze życie. Bawcie się „bracia” dalej. I niech wam nerki dobrze służą. 

 Koszary są lustrem, w którym odbijają się wszystkie idiotyzmy życia w Polsce (ludzie 

za bramą pewnie mogą powiedzieć – i na odwrót). Nie wiadomo, czy płakać (ile można i co 

to pomoże), czy śmiać się (w końcu śmiech też nie rodzi się z niczego). 

 Piszę te uwagi na kolejnych zajęciach z taktyki. Na ławce napisy, które świadczą o 

erudycji ich bezimiennych autorów. „Wojsko trzeba przejść jak ząbkowanie”. Z kolei jakiś 

pogrobowiec Cezara pisze: „Veni, vidi, vici – a teraz chcę do cywila”. Kolejne wcielenia 

Hamleta obwieszcza zaś dramatycznie: „To be or not to be – or not to be” (z podkreśleniem 

drugiego członu zdania).  

 Koniec zajęć. Nikt z nas nie odpowiada na sakramentalne pytanie: – Czy są jakieś py-

tania? – Chociaż ten żelazny punkt każdego konspektu, który na koniec lekcji przewiduje 

odpowiedzi słuchających na pytania, postaram się przenieść do własnej praktyki nauczyciel-

skiej.  
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12 czerwca 1981 roku  

 

 

Jesteśmy po pierwszej warcie. Zdaliśmy ją wczoraj wieczorem, ale mimo upływu 

prawie doby, wciąż mam w głowie szum. To jednak poważne zakłócenie rytmu organizmu. 

 Najpierw odbył się przegląd zawartości plecaków podczas pobierania broni na kom-

panii (znowu musiałem chować swój notatnik – tym razem pod koszulę). Później staliśmy na 

placu odpraw oczekując nowego oficera dyżurnego. Po meldunku zaczął odpytywanie. Trafi-

ło między innymi na Marka, który, jak uczniak wyrwany nagle do tablicy, strasznie poplątał 

formułki. Skończyło się dla niego na ostrzeżeniu i poleceniu, że ma się zgłosić za dwie godzi-

ny z regulaminem. Później przemarsz krokiem defiladowym i objęliśmy wartownię. Nasz 

kapral przyczepił się do kurzu w pomieszczeniu zmiany czuwającej, więc zdający klnąc pod 

nosem musieli dokonać poprawek. 

 Z tym kurzem w wojsku to bardzo ciekawa sprawa. Sprząta się tu właściwie bez prze-

rwy, a on wciąż gdzieś zalega. Ktoś złośliwy może go znaleźć zawsze – chociażby przejeż-

dżając ręką po odkurzonym przed chwilą parapecie. Nie potrafię wyjaśnić tego zjawiska. 

Przypomina to pociąg, w którym też ma się wrażenie wszechobecnej lepkości (z kolei porów-

nania ze smrodem w gaciach nie będę rozwijał).  

 Wreszcie weszliśmy na wartownię. Pierwszy rzut udał się na zmianę warty, reszta z 

ciekawości obchodziła wszystkie kąty wartowni. Szczegółów nie będę podawać, gdyż przyją-

łem założenie, że nie będę pisał o sprawach szczególnie dotyczących organizacji bojowej 

wojska. To sprawa zasad, nie zaś gadania o tajności, które tu są doprowadzone do absurdu. 

Zaczyna się od wszechobecnego hasła: „Bądź czujny i odporny na dywersję ideologiczną 

imperializmu”, kończy zaś na instruktażu, że mamy na warcie szczególnie uważać na prze-

jeżdżające obok jednostki samochody z rejestracją „CD”. Ponoć siedzą w nich przedstawicie-

le wrogich korpusów dyplomatycznych, których zadaniem jest robienie z ukrycia zdjęć na-

szych obiektów wojskowych. Dobrze, że nie każą nam wypatrywać i strzelać do obiektów 

satelitarnych, które fotografują nas z kosmosu (w związku z tym może by wprowadzić para-

sole na stan wyposażenia pojedynczego żołnierza...). 



 22 

 Wracając do warty. Zaczęło się od ciekawości, dowcipów z czasu wieczornego ocze-

kiwania na swoją kolej, grę w bardzo popularne tu warcaby, kończyło zaś stanem narastające-

go znużenia. Każdy drzemał gdzie i na czym mógł. O ból głowy przyprawiał jazgot włączo-

nego radia (zwolennicy ciszy byli w mniejszości). Warto dodać, że radio jest zaplombowane, 

zresztą jak prawie wszystkie detale tutaj. Ponoć żołnierze rozkręcają i kradną. 

 Swój posterunek miałem na obrzeżu jednostki przy magazynie paliw i smarów. Nocą 

słyszę kroki koło bramy nad torowiskiem. Po chwili widzę, jak po niej wdrapuje się żołnierz 

ze służby zasadniczej (znany mi z widzenia), za nim bezskutecznie próbuje się wciągnąć dru-

gi (widać że bardziej podpity). Stanąłem kilkanaście kroków przed nimi i zacząłem od wygło-

szenia regulaminowej formułki ostrzegawczej – Stój bo strzelam (a przynajmniej czegoś w 

tym guście). – Oni wyraźnie zbaranieli na te ostrzeżenia. 

– Co ty, zwariowałeś, przecież my stąd. Wracamy z lewizny. 

Milczałem. 

– O k..., zapomniałem – odezwał się ten zza bramy. – Przecież to „bażanty” są dzi-

siaj po raz pierwszy na warcie. 

 Sam byłem w większej kropce od nich. Nie był to bowiem powód, dla którego miałem 

ich straszyć wprowadzeniem naboju do lufy (trzeba się z tego tłumaczyć, bo pozostawia ślad 

na spłonce, a sprawdzają przy zdaniu amunicji), a z drugiej strony nie chciałem takich niere-

gulaminowych sytuacji na swoim posterunku. 

– Czego się tu pchacie, płot jest długi – odezwałem się wreszcie. 

– Ochujałeś” – nie dawał za wygraną ten na płocie. 

– „Spadajcie, bo wam kolbą przyłożę” – uzupełniłem regulamin o nową formułę ostrze-

gawczą.  

Poskutkowało. Na odchodnym, już idąc z drugiej strony płotu, rzucali mięchem w ro-

dzaju: Bażant jebany – („bażant” to przezwisko dla osób po studiach odbywających roczną 

służbę wojskową). Potem słyszałem, jak forsowali płot w okolicach świniarni. 

 Chodziłem dalej. Zapisałem tylko jedno zdanie: „Podczas warty mężczyzna staje się 

filozofem”. Ta refleksja pojawiła się w związku z myślą o czasie. Warta jest rodzajem kuli, 

wewnątrz której człowiek w tak dojmujący sposób doświadcza jego wręcz dotykalnej obecno-

ści. Ta sytuacja stwarza też rzadką możliwość refleksji nad własną egzystencją. Wszystko to 

odbywa się w samotności, z bronią i ładownicą pełną ostrych ładunków. Ta świadomość wyo-

strza zmysły. Myśli o czasie, samobójstwie, śmierci w ogóle, o bycie i byciu w nim, o uwię-
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zieniu ciała w czasie... Może stąd też płynie rozdygotanie organizmu, które odczuwam jesz-

cze dzisiaj. Czekają mnie kolejne warty, kolejne cząstki rachunku z samym sobą. 

 Coś źle mi się pisze, za dużo chaosu.   

 

21 czerwca 1981 roku  

 

 

Byłem na przepustce w Szczecinie, gdzie odwiedziłem wujostwo (do domu rodzinne-

go w Żarnowcu nie zdążyłbym dojechać w tak krótkim czasie). Właściwie po tym wyjeździe 

nie pozostały mi żadne większe wrażenia. Jechałem w zatłoczonym pociągu, stałem w bufe-

cie, przyglądałem się podróżnym. W tych buciorach, marszrutach wyrobiły mi się nogi. Zro-

zumiałem to patrząc na słaniających się pasażerów. Sam nie miałem takich problemów. Wu-

jostwo byli na tyle taktowni, że do niczego mnie nie przymuszali. Całe przedpołudnie spędzi-

liśmy na działce. Wieczorem chodziłem ulicami miasta – bez celu, bez emocji. Nostalgia ode-

zwała się dopiero w pociągu. Dobrze, że tym razem było w barze piwo. Na lekkim rauszu 

łatwiej znosi się takie powroty i szybciej płynie czas. Przepustkę miałem do godziny szóstej 

rano. Dwie ostatnie godziny przełaziłem po Pile. Pierwsi ludzie szli do pracy, w blokach za-

palały się światła. Gdzieś ci ludzie się spieszyli, o coś im chodziło. A ja? Błąkałem się bez 

celu. Obcy. 

 Noc odespałem podczas zajęć. 

 

 

23 czerwca 1981 roku  

 

 

 Siedzę w dużej czytelni tutejszej biblioteki. Jesteśmy w końcu na terenie wyższej 

szkoły oficerskiej (to nie jest tajemnica – szpieg może przeczytać w informatorze). Trafiłem 

tu trochę przypadkowo ale już wiem, że będę przychodził częściej. Jest cicho i schludnie, w 

rogu siedzi bibliotekarka w średnim wieku. Popatrujemy na siebie tym bardziej, że od dwóch 

godzin nie ma tu nikogo poza mną. 

 W tym podglądaniu innych widzę coś nowego w mojej postawie. Tak było podczas 

wyjścia w dniu przysięgi, podobnie zachowywałem się ostatnio podczas kilkugodzinnego 
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pobytu w mieście. Stałem się jakoś przesadnie wyczulony na mijających mnie ludzi. Mam 

wrażenie, że jestem obserwowany (może to przez mundur na sobie). Ciągle się poprawiam, 

sprawdzam czy czapka dobrze leży na głowie, czy guziki zapięte, czy mina właściwa, itd. 

Wróciłem do koszar bardziej zmęczony niż przed wyjściem. W bibliotece podobnie. Jestem 

jakiś nieswój. Obcy, rozszczepiony. Podchodzę, pytam panią, ale przygotowuję się do tych 

pytań, staram się mówić spokojnie i mądrze. 

 Nie wiem, co to jest. Czuję się, jakbym był ciągle w centrum ich zainteresowania, jak-

bym stał się niesamoistnym bytem stwarzanym i ulepianym przez otoczenie. I to dzieje się ze 

mną, któremu zawsze zarzucano, że nie dostrzega ludzi, ba, że ich wręcz lekceważy. Jakbym 

tu występował na nieustannej scenie, odgrywał bliżej nieznaną mi rolę, pod okiem ukrytego 

reżysera. Może to właśnie sprawia, że kadra ma tak rozbiegane oczy. 

 W czytelni chronią mnie książki. Uspakaja mnie sam ich widok i zapach, tak mocno 

kojarzący się z pięknym czasem studiów. To ciekawe, ale tak jak i inni coraz mniej sięgam po 

gazety, coraz dalszy jestem od komentowania bieżącego życia politycznego. Być może spra-

wia to ów przymus oglądania dziennika telewizyjnego (po przysiędze presja wyraźnie zelża-

ła), a także ograniczony dostęp do innych czasopism. 

 „Żołnierza Wolności”, którego przynoszą na kompanie całymi pakami, nie sposób 

wręcz czytać. Razi już sam układ treści, lukrowane wywiady z dzielnymi wojakami, natrętna 

propaganda sukcesu (w dziedzinie wojskowości oczywiście), ciągłe wyliczanie, ile to wojsko 

robi dla gospodarki narodowej. Tyle zbudowano torów kolejowych, tyle domów oddano do 

użytku. Po co to? Przecież w ten sposób mówi się pośrednio o tragedii gospodarki w ogóle, 

której niewydolność łata się tanią siłą roboczą. Występuje tu pomieszanie z poplątaniem. W 

końcu bierze się ludzi do wojska, aby ich szkolić na żołnierzy, nie zaś na murarzy czy cieśli. 

Tworzy się bowiem w ten sposób awaryjne obozy pracy. Już nie mówię o jej efektywności i 

solidności, gdy jest wykonywana pod przymusem i bez godziwej zapłaty. 

  Straszna jest już sama dewaluacja słów. Za bramą różnice między stanem faktycznym 

a językiem propagandy obnażyły i mocno pogrzebały strajki sierpniowe. Tutaj dalej dmie się 

w przeszłą trąbę. Ten stan niszczy człowieka, zniechęca do dyskusji, używania racjonalnych 

argumentów. Jak tu rozmawiać z murem i tę bezradność widać na zajęciach. Coraz mniej jest 

prób dialogu, coraz więcej milczenia, przysypiania, zwisu. Mniej też rozmawiamy ze sobą. 

Może jest w tym jakaś metoda na poprzecinanie możliwości porozumienia się, gdzie stan na-

szego letargu jest stacją docelową wojskowej lokomotywy? Dosyć. Za dużo w tych notatkach 

krytykuję i narzekam. Może jest to mniej efekt stanu życia koszarowego, a bardziej wynika z 
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mojej natury? Jej niechęci wobec wszelkich przejawów ograniczania swobody ruchu. W koń-

cu zaoferowano mi tu rodzaj rocznych wakacji od życia na koszt armii. Nie muszę myśleć, 

być odpowiedzialny, troszczyć się o jedzenie, przyodziewek, zagospodarowanie czasu. Taki 

wybraniec losu. Powinienem być wdzięczny, a ja tu obsmarowuję tę instytucję. Kończę, bo 

pani daje sygnały, że już koniec jej pracy. 

 

 

26 czerwca 1981 roku  

 

 

 Na dworze ciepło, kadrę wywiewa z jednostki zaraz po przedobiedniej przerwie. Za-

częły się wakacje szkolne. Jestem jednym z niewielu, których interesują zajęcia techniczne. 

Mogę tu zdobyć prawo jazdy, a jestem strasznym laikiem w tej materii. Chodzę więc, podpy-

tuję kolegów-inżynierów, wykładowców. Kiedy zgłosiłem się na dodatkowy instruktaż w sali 

z modelami korpusów różnych silników, zostałem odebrany przez kolegów jak przedziwny 

okaz. Chce mu się, chociaż nie musi. 

 Jestem zadowolony z przydziału do Piły, ale kryje się w tej sprawie kolejna wojskowa 

paranoja. Mimo że jest to jednostka o profilu samochodowym, są w naszej kompanii ekono-

miści, prawnicy, historycy, jest kilku filologów. Mniej liczą się wcześniej zdobyte kwalifika-

cje, bardziej zaś po prostu kryterium ilościowe. Dziwią się i pomstują sami prowadzący zaję-

cia, z których część zna się na tym, co wykłada. 

– Jak to możliwe, że wy podchorąży po polonistyce znaleźliście się tutaj? Przecież dla 

was powinno być miejsce w szkole politycznej w Łodzi? – spytał się niedawno jeden z 

nich. 

– Widocznie nie spełniałem wymogów. 

– A co, do partii nie należycie? 

– Nie należę. 

– Dlaczego? 

– Bo mi nie odpowiada. 

– Może wolicie „Solidarność”? – pytał dalej dociekliwie major doktor służby technicznej. 

– Wolę. 

– Należycie do niej? 

– Tak. 
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– No to rzeczywiście nie wiadomo, co z wami zrobić. Łódź takich nie przyjmuje – dodał 

w chwili szczerości. 

Owych niepewnych z Uniwersytetu Gdańskiego kieruje się najczęściej do Elbląga, 

gdzie absolwenci kierunków humanistycznych zgłębiają tajniki budowy i prowadzenia... 

czołgów. Wolę więc już samochody tym bardziej, że będę mógł zrobić prawo jazdy. Jeżeli 

chodzi o poziom przekazywanej wiedzy, to w opinii około 40 proc. (strzelam na oko) samo-

chodziarzy z wykształcenia nie jest tu zbyt wysoki.  

 Miałem kilkakrotnie okazję rozmawiać z podchorążymi tutejszej szkoły oficerskiej. 

Mimo że mieszkamy w sąsiednich blokach, nasze spotkania są dosyć sporadyczne. Wydaje 

się, że są wyraźnie zahamowani, odczuwają jakieś kompleksy w kontaktach z nami. Jedną z 

przyczyn jest zapewne fakt, iż odbieramy ich jako przyszłych wojskowych, a kadrę („tre-

pów”) z założenia nie darzy się specjalną sympatią. Mają też pewnie świadomość, że zazwy-

czaj mniej wiedzą. Są też młodsi od nas o kilka lat więc i mają mniejsze doświadczenie ży-

ciowe. Wojsko ma niedużą rangę w opinii społecznej (aczkolwiek dużo większą od milicji). 

Do szkół wojskowych często trafiają ci, którzy odpadli podczas egzaminów na uczelnie cy-

wilne. Zgłaszają się tu też dlatego, że wojsko umożliwia szybsze zdobycie mieszkania i w 

ogóle dosyć wysoki status materialny. 

 Żyją skoszarowani, podczas pierwszego roku w kilkunastoosobowych pokojach. Ob-

owiązuje ich cykl szkolenia ogólnowojskowego, poligony, warty. Tymczasem nauka na po-

ziomie uniwersyteckim wymaga czasu, skupienia, rozbudzania pasji poszerzania wiedzy. Te-

go się tutaj nie czuje. Jest mechaniczne zaliczanie, presja kolektywu (drużyny, plutonu) na to, 

aby jako całość wypaść lepiej niż inni. Wszystko obraca się wokół rywalizacji grupowej, któ-

ra wyklucza indywidualną selekcję. Wobec braku nadmiaru kandydatów robi się tu wiele, 

alby jakoś doholować każdego do końca. Stąd tak wielka liczba ludzi bez specjalnych zainte-

resowań i pasji staje się oficerami. 

 Owe zahamowania w kontaktach z nami próbują ukryć pod płaszczykiem wojskowych 

dowcipasów, tupetu, cwaniactwa. W ich perspektywie najważniejsze to „zerwać się” z koszar 

(poznajemy coraz więcej ukrytych przejść w płotach), wyskoczyć na „lewiznę”, zalać pałę, 

załapać się na jakąś „dupę”. Często czuje się, że to u nich tylko maska. Jak długo jednak 

można zachować swój indywidualny kodeks postępowania będąc wciąż w tym samym kręgu? 

 Pamiętam rozmowę, jaką podczas wspólnej służby na poligonie prowadziłem z pod-

chorążym drugiego roku. Był sam, była noc i może dlatego przedstawił niezbyt wesoły obraz 

swego życia tutaj. Mówił między innymi o własnej próbie rezygnacji z dalszej nauki w tutej-
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szej szkole. Okazało się to niewykonalne. Musiałby bowiem oprócz odsłużenia jakiejś jej 

części w ramach służby zasadniczej, także zapłacić stosunkowo dużą sumę za dotychczasowy 

pobyt tutaj (studia w cywilu są bezpłatne). Jego rodziny nie było na to stać. Tak więc decyzje 

dziewiętnastolatków o wyborze takiej szkoły mają tu charakter czasami wręcz niewolniczy. 

 Ciekawostką jest również fakt, że stosunkowo szybko się żenią. Małżeństwo uprawnia 

do większej ilości przepustek, ale jest chyba symptomem czegoś ważniejszego. Myślę, że 

chodzi o głód ciepła, intymności. Zarazem jest to szansa dla panien bez specjalnego wzięcia. 

Wystarczy zakręcić się wokół takiego przepustkowicza, stworzyć odpowiedni nastrój i mał-

żeńskie łoże prawie gotowe. Głębsza refleksja może przyjść za późno. 

 

 

29 czerwca 1981 roku 

 

 

Rozmawiałem dzisiaj z oficerem, który na ławce czytał tygodnik „Polityka”. Obok le-

żał „Żołnierz Wolności”. Po wstępnych uprzejmościach spytałem, czy czyta tę gazetę. 

– Nie – odpowiedział. - Jeżeli już to wiadomości sportowe i program telewizyjny.  

– To po co je pan kapitan kupuje? 

– Ja nie kupuje, tylko prenumeruję. 

– Tym gorzej. 

– A co mam zrobić – spytał. 

– Nie rozumiem – odpowiedziałem. 

– Kadra ma obowiązek prenumeraty „Żołnierza...”. Płacimy tylko część jej ceny, resztę 

pokrywa wojsko. 

– Ale pan jej nie czyta. Dlaczego więc... 

– A co, mam być odnotowany? – przerwał – Po co mi to? Życia podchorąży nie zna? 

Widocznie nie znam. Albo nie do końca. Już nie kontynuowałem rozmowy o pogo-

dzie. To niebywałe, jak daleko sięgają macki tego totalitarnego idiotyzmu. Gazeta podnosi 

sobie nakład przez rozsyłanie jej do jednostek, gdzie albo masowo – z braku papieru toaleto-

wego – trafia o kibli, albo przez presję prenumeraty trafia do żołnierzy zawodowych. Odmo-

wa może być poczytana jako akt nielojalności. To jest jeden z takich mechanizmów, których 

nie można wyjaśnić osobie wychowanej w ustroju demokratycznym. Heroizm ludzkich po-

staw i wyborów mieści się w takim porządku na poziomie odmowy kupowania gazety. A re-
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daktorzy tego piśmidła czują się zapewne dobrze, gotują już następne odkrywcze artykuły na 

temat Żydów, którzy opanowali Komitet Obrony Robotników, czy antypolskich planów 

przywódców Konfederacji Polski Niepodległej, wojennych planów prezydenta Reagana, itd. 

Chciałoby się dopisać – do czasu panowie żurnaliści, kiedyś ta bzdura i tu musi się 

skończyć. Ale czy na pewno? I kiedy? 

 

 

3 lipca 1981 roku 

 

 

Nasz pluton ma już za sobą trzy warty. Kolejne wzbudzają coraz mniej emocji. Zau-

ważyłem, że lubię chodzić, no  może leżeć. Dobrze mi się wtedy myśli. Ot, taki ze mnie typ 

wiecznego wartownika - piechura. 

 Trzecią miałem koło bramy głównej, tym samym mogłem obserwować ludzi, którzy 

mijali nasz świetlany obiekt. Ta sytuacja bawi tylko do czasu, bowiem z drugiej strony trzeba 

być bardziej skoncentrowanym, niż na innych posterunkach. A to należy zasalutować, a to 

poinformować, itd. Obserwowałem też pracę oficera dyżurnego, którego pomieszczenie jest 

usytuowane niedaleko bramy. Jak on się denerwował, jak wypatrywał i oczekiwał nadejścia 

dowódcy jednostki, któremu jest zobowiązany złożyć poranny meldunek. Informacja o zbli-

żaniu się pułkownika zadziałała sprawnie, formułkę wyklepał bez zająknięć i w miarę głośno. 

Mógł się później rozluźnić, oddać lekturze i drzemce przy swoim stoliku operacyjnym. 

Sprawdza się więc owa umiejętność teatralnego gestu, odpowiedniej prezentacji (dobry głos 

to połowa sukcesu wojskowego, jak zresztą też księdza czy nauczyciela).  

 Jest ogromna spiekota na dworze, a tu dorośli mężczyźni zamknięci na okres doby w 

małych pomieszczeniach, znużenie i nuda, milczenie i jazgot muzyki radiowej (kiedy tylko 

zaczyna się jakaś audycja mówiona, zaraz znajdzie się ktoś, kto dopada radia i szybko szuka 

gałką innej rozgłośni nadającej muzykę). Mózg praktycznie znajduje się w stanie śpiączki. 

Tylko czasami ktoś się wyrwie lub zachichocze. I dalej cisza. To chyba z tego stanu letargu 

rodzą się takie absurdalne pomysły, których przykład miałem okazję oglądać podczas rannej 

zmiany.  

 Żołnierz służby zasadniczej został zatrzymany na wysokości biura przepustek przez 

znudzonego oficera (zazwyczaj obowiązek sprawdzenia przepustki ma dyżurny-wartownik), 

który kazał mu podejść na kilka kroków do okienka. Po dłuższej lustracji wzrokowej odesłał 
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go na kompanię w celu powtórnego wyprasowania spodni. Kiedy żołnierz wrócił po dobrym 

kwadransie, ów kapitan zaczął sprawdzać jego przybory osobiste. Padło pytanie o lusterko 

(było), grzebień (też), niezbędnik krawiecki, czyli szpulkę z nićmi i igłą (tego nie miał). Zno-

wu żołnierz musiał wykonać w tył zwrot, aby uzupełnić brak. Oficer rechocze pod nosem, 

wychyla się przez okienko, aby znaleźć we mnie wspólnika (widza) do pysznego ubawu. Od-

wróciłem się na pięcie i odszedłem na drugi koniec posterunku. 

 Za trzecim podejściem żołnierz wyszedł. Oficer na odchodnym jeszcze dodał: - Tylko 

się nie upij. - Machnąłem ręką, kiedy wyciągał do mnie przepustkę. Był nienaturalnie blady, 

mruczał pod nosem jakieś przekleństwa. Inni wychodzili już bez takich przygód. Kaprys, mo-

że jakieś problemy z żoną, żądza zademonstrowania swojej władzy przez kapitana zostało 

widocznie zaspokojona. 

 Podczas popołudniowej zmiany podeszła do mnie grupa kolonistów wraz ze swoją 

panią. Za jej przyzwoleniem zadawali mi pytania, próbowali dotykać ładownicy i broni. W 

ich oczach malował się dziecięcy podziw i zazdrość. Miałem wielką ochotę pokazać mój 

podkoszulek, który znowu nie wymieniono nam przez kilkanaście dni (ponoć z powodu awa-

rii pralni). Przegoniłem ich wreszcie jakąś obcesową odzywką. Nie chciałem być kolejną ży-

wą reklamą wspaniałych sił zbrojnych. Dosyć mają tego wychowania w duchu pokoju przez 

seriale o czołgistach i dzielnym agencie, czy przez festiwal piosenki żołnierskiej w Kołobrze-

gu. To zmilitaryzowanie życia i wyobraźni dzieci przypomina dowcip, w którym pytający – 

Czy będzie wojna? – w odpowiedzi słyszy, – że wojny to chyba nie będzie, ale czeka nas taka 

walka o pokój, że kamień na kamieniu nie zostanie. 

 Skończyłem na klejącym się podkoszulku. Jest ważniejszy, niżby się mogło wydawać. 

Stanowi on bowiem naoczny (czytaj: brudny) dowód na występującą w wojsku dialektykę 

wnętrza i zewnętrza. Tu praktycznie wszystko jest podporządkowane kreacji jak najlepszego 

obrazu zewnętrznego. Cała para na pokaz, ochłapy pozostają na owo wnętrze, codzienność. 

Co tam podkoszulek, ważne aby mundur wyjściowy był „galante”. 

 Z kartki przepiszę jeszcze wierszyk, który zapisałem podczas wieczornej zmiany. Jego 

inspiracją był widok kobiety (młodej i chyba ładnej), która szła ścieżką nieopodal bramy. Ob-

ok niej biegał mały piesek. Nie jestem w stanie ocenić wartości tej wierszowanki, niech pozo-

stanie jako świadectwo mego stanu (skłonności do grafomanii też): 

 

Stoję na warcie, 

Za płotem przejeżdżają samochody, 
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Machają migające ręce, 

To chyba do mnie – myślę, 

Dyskretnie odpowiadam, 

Nie – żołniersko, 

Ale jest trochę raźniej. 

 

Stoję przy żelaznej bramie, 

Wije się obok ścieżka, 

Przechodziła młoda kobieta, 

Wabiłem ją wzrokiem, 

Zwabiłem... małego pieska, 

Merdał przyjaźnie ogonkiem, 

Pozostał cień smutku.    

 

Chodziłem na warcie, 

Zmieniałem krok, kierunek i rytm, 

I stanąłem, 

Ja, 

Centrum świata, 

Zegarmistrz swego czasu, 

Niebo nade mną obracało się pokornie. 

 

 

8 lipca 1981 roku  

 

 

 Znowu noc. Tym razem mam służbę na kompanii. Czas jej trwania jest niby ten sam, 

jest jednak lżejsza od warty. Można chodzić, siadać, robić sobie herbatę (mamy już prywatne 

grzałki – niby nie wolno, ale skrytek jest wystarczająco wiele). Coraz bardziej lubię te nocne 

warty. 

 Przygotowuję kolejną partię notatek do wysłania. Po co je w ogóle prowadzę? Jak już 

gdzieś wcześniej zapisałem, staram się pomijać sprawy pewnych konkretów z dziedziny woj-

skowości – w grę wchodzi jakaś tam lojalność. Opisując psychiczną kondycję armii właściwie 



 31 

piszę oczywistości. Jaki jest jej stan, jakie morale, format intelektualny wiemy wszyscy z 

własnego doświadczenia. Więc co mnie trzyma przy tych zapisach? Bo jakoś weszły mi w 

nawyk, szukam chwil, kiedy mógłbym zasiąść nad tym kartkami.  

 To chyba głównie o mnie tu chodzi. Miał rację Paweł, kiedy na odjezdnym mówił mi, 

że staną się sposobem na przetrwanie. Te zapisy są prywatnym lustrem, w których mogę się 

przejrzeć, zorientować w sobie. 

Notując tekst wierszowanki z warty w komentarzu dodałem, że pomimo jego mizerii 

powinienem go ocalić, gdyż jest też świadectwem stanu mojego ducha. Co pomyślę o nim, o 

zapisanych tu zdaniach, gdy wrócę do cywila? Nie wiem. 

 Znowu ktoś jęczy przez sen. Wokoło ciemno (jest druga w nocy), a mi w głowie pałę-

tają się górnolotne myśli, jakieś liryczne nastroje. Myślę, że to co najważniejsze, to staranie 

się o zachowywanie swojej niepodległości duchowej. Nawet w najgorszym trzeba z siebie 

ustanowić redutę, żeby złemu nie udało się jej zbyt łatwo otwierać czy naruszyć. Jeżeli sfor-

sują – trudno, ale nie można im w tym pomagać, muszą czuć na każdym kroku taki zniechę-

cający opór. Dotyczy to również tego miejsca. Myślę, że napływ kolejnych roczników, które 

poczuły smak wolności i solidarności powoli rozsadzi to wszystko, co w naszym wojsku na-

rusza godność człowieka, co go uprzedmiatawia, skazuje na dwulicowość. Nie będzie to łatwa 

droga, ale do niej dojdzie. W końcu takich jak ja w wojsku są już dziesiątki, a będzie jeszcze 

więcej.  

Wojsko nie może być ich, musi być narodowe – nasze. Przez prawo wojskowe obecna 

kadra ma nad nami prawie nieograniczoną władzę. Obowiązuje też ich wewnętrzna lojalność 

wynikająca w mechanizmów kastowych, która zapewnia im dodatkową bezkarność. Ale ja im 

przeciwstawię moja niezgodę na poniżanie kogokolwiek w moim otoczeniu. Nie powiedzia-

łem wszystkiego, opisując ostatnio zagrywkę oficera dyżurnego z żołnierzem, który szedł na 

przepustkę. Po drugim jego odesłaniu na teren kompanii powiedziałem sobie, że do trzeciego 

razu nie dopuszczę. Obmyślałem różne warianty swojej reakcji z prośbą do dowódcy warty o 

natychmiastowe zdjęcie mnie z posterunku włącznie. Wliczałem w to możliwość sankcji pro-

kuratorskiej, ale w gnoju nie chciałem uczestniczyć (tego zakompleksionego kapitanka spró-

buję jeszcze złapać w mniej służbowej sytuacji).  

Nie kreuję tu siebie na gieroja, ale muszę pamiętać o pewnych granicach, bo inaczej te 

uwagi o znaczeniu „niepodległości duchowej” będą po prostu pustą gadaniną. Nie jestem tu 

tylko dla siebie, ale i dlatego, aby coś w tych mechanizmach zmieniać, wrzucić choćby garść 

piasku między te tryby. Pachnie to sabotażem, ale tylko z ich perspektywy.  
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W swoich zapisach coraz mniej uwagi poświęcam szkoleniu politycznemu. Nie ma za 

bardzo o czym pisać. W stosunku do zajęć majowych zachodzi coraz większa zmiana. Jak 

mówią o historii, to tylko o tym, gdzie nie muszą kłamać, jak o gospodarce, to z podkreśle-

niem koniecznych reform, jak o „Solidarności”, to trochę z podtekstem, że rozumieją, że 

sprzyjają. To są zbyt szczwane lisy, abym od razu uwierzył w ich przemianę, ale zmiana jest 

wyraźna. Czy jest w tym wpływ naszych reakcji na ich domek z kart, do którego nas zapra-

szali? Nie wiem. Biedne politruki, którym chyba zaczyna brakować klarownych instrukcji z 

góry, a rzeczywistość przerasta utarte szablony. Stąd zapewne to oko do nas. 

Niedawno na zajęciach z politycznym, na uwagi jednego z plutonu, major kończy z 

przekąsem: 

– Możecie pójść do zastępcy pułku ds. politycznych, przyjedzie też niedługo generał na 

wizytację. 

– O to chyba duża przyjemność porozmawiać z generałem – wyrywa się jeden z nas. 

– Generał nie ma czasu dla takich jak wy. Może co najwyżej powiedzieć tylko kilka zdań 

– skomentował major.  

– Trochę to mało, ale od biedy można spróbować – ktoś inny. 

– To próbujcie. Byle krótko. 

– Nie ma sprawy, spróbujemy jak tylko będzie okazja. 

– Ja skończyłem, proszę przejść do następnych zajęć – Odchodzi. 

 

 

 16 lipca 1981 roku  

 

 

 Trwa koszarowa monotonia. O szóstej pobudka, prawie pół godziny gimnastyki w 

rytmie wojskowej dyskoteki (chodzi o zapowiedzi kolejnych ćwiczeń w takt muzyki marszo-

wej), poranna toaleta, wymarsz kompanii na stołówkę, ranne rozprowadzenie i już plutonami 

idziemy na poszczególne zajęcia. Pewnym urozmaiceniem są jedynie środy, kiedy dodatkowo 

musimy nosić maski przeciwgazowe (nie wiadomo, skąd wiedzą, że jedynie w środę „n-pel” 

zaatakuje nas bronią chemiczną). Drugim są ćwiczenia w prowadzeniu samochodów (jeździ-

my na ciężarówkach). Instruktorami są żołnierze ze służby zasadniczej. Ci, co jadą ze mną, 

mają okazję poużywać sobie na „bażancie”, gdyż jestem początkujący w tej branży. I robią to 

z zacięciem godnym lepszej sprawy. Oprócz jazdy po Pile ćwiczymy na wojskowym auto-
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dromie, co daje możliwość na „LB” (leżenie bykiem). Opalony jestem niemożliwie, ba, tylko 

w miejscach odkrytych, reszta jest jak u młynarza. Po skończeniu zajęć apel, marsz na obiad i 

kolejny dzień praktycznie zaliczony. 

 Życie towarzyskie zaczyna się po obiedzie. Coraz więcej jest amatorów wycieczek 

poza koszary bez przepustek. Najprostszym sposobem jest zgłoszenie się do ćwiczeń biego-

wych dla poprawienia kondycji fizycznej. Sznureczkiem więc wybiegają koledzy w dresach. 

Nieduży stadionik leżący na tyłach jednostki jest tylko pierwszym przystankiem przed leśnym 

zajazdem, do którego droga wiedzie przez dziurę w płocie i ścieżkę wśród drzew. Reszta wy-

leguje w pokojach, odwiedza sąsiednie, okupuje teren palarni. 

 Wczoraj przeżyliśmy nieoczekiwaną wizytę dowódcy jednostki. W pokoju była akurat 

cała nasza czwórka. Dyżurny nie zdążył chociażby krzyknąć, tak więc pułkownik zastał nas w 

kompletnym nieprzygotowaniu. Kiedy stanął w drzwiach, Andrzej jako jedyny siedzący wstał 

w podkoszulku i milczy, bo go zamurowało. Marek zeskoczył z łóżka i w samych gaciach 

próbował wydukać formułkę o stanie osobowym sali. Ja z Marianem udajemy, że śpimy. Puł-

kownik popatrzył, powiedział do stojącego za nim porucznika: Powiedzcie im, jak mają się 

zachowywać w takich sytuacjach – i wyszedł. 

 Byliśmy pierwszym pokojem na jego trasie. Do innych już nie zaglądał, pewnie z lęku 

o utratę autorytetu. Dalsza część widowiska rozegrała się w ubikacji. Obrazki z tego miejsca 

opowiedział nam później Piotr, który w tym czasie siedział w jednej z kabin (musiał kilka-

krotnie powtarzać, gdyż do palarni przychodzili wciąż nowi, a robił to bardzo obrazowo). 

Spróbuję ją opisać pomijając tzw. kwiatki językowe, no i z konieczności bez całej sfery ge-

stykulacji. 

– Siedzę na kiblu – opowiadał – poczytuję sobie kawałki „Żołnierza Wolności”, a tu słyszę, 

że ktoś chwyta za klamkę. Trzymam więc ją kurczowo z drugiej strony (poszczególne kabiny 

nie mają zamknięć – trzeba więc tzw. grubą potrzebę załatwiać w dużym pochyleniu, z jedną 

ręką na klamce). Wreszcie popuściło. Po chwili słyszę głos zza drzwi: Czy wy poruczniku 

myślicie, że dowódca będzie wam ciął gazetę na kawałki (czyli oni też wiedzą, do czego służy 

„Żołnierz Wolności”). Oj, pomyślałem sobie, robi się gorąco, trzeba stąd zwiewać jak naj-

szybciej. Jak więc tylko się uciszyło, błyskawicznie podciągnąłem spodnie i dyla z kabiny. Po 

drodze widzę, jak pułkownik sika do pisuaru, a za nim stoi nasz porucznik prawie że w pozy-

cji na baczność. No mówię wam, k..., tylko boki zrywać”. 

 Tyle opowieść Piotra. Czas pobytu pułkownika w ubikacji wreszcie wykorzystał dy-

żurny, który w panice wygonił nas wszystkich z pokoi. Pobiegliśmy na schody ewakuacyjne. 
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Staliśmy tam bez ubrań, w kompletnym bezładzie. Kiedy pułkownik poszedł dalej, my na 

palcach wbiegliśmy na teren drugiej kompanii. Kiedy tam doszedł, cała nasza grupa na pal-

cach przesunęła się z powrotem na półpiętro. I tak aż do jego wyjścia z budynku. 

 Byliśmy już przygotowani na reakcję porucznika – dla poprawienia jego złego nastro-

ju. Rzeczywiście zaraz zarządził zbiórkę w całym oporządzeniu, rzeczywiście przegonił nas 

po placu ćwiczeń. Wróciliśmy zmordowani, ale dobry humor pozostał do końca dnia. I to 

takimi emocjami żyją tu w końcu dorośli mężczyźni... 

 

 

20 lipca 1981 roku 

 

 

 Ostatnio brakuje mi tematów do zapisywania. Bez sensu wydaje mi się odnotowywa-

nie kolejnych kroków, wypowiedzianych słów, stanów apatii i chwil poczucia absurdu, gdzie 

mnożą się czasowniki, a tak naprawdę działania w tym niewiele. Trwa nasza korytarzowa 

błąkanina, śmiechy z niczego, okienne zapatrzenia. Wyjściem staje się jakaś bezgraniczna 

senność, która ogarnia tu wszystkich. Co wolna chwila, to hyc na pryczę, głowa do ściany i 

drzemanie. To zazwyczaj nie sen, to raczej jakieś zwidy i zjawy. Stają się one źródłem zbio-

rowych analiz i komentarzy, szczególnie w klubie palarnianym. Oto kilka z takich opowieści: 

– Chodzę po korytarzach. Budynkiem jest moja stara szkoła średnia. Pamiętam, że co chwila 

nachodziła mnie myśl, że kiedyś już tu byłem, a te olbrzymie strychy kryły najprzeróżniejsze 

zakamarki. Bałem się, że zbłądzę, ale szedłem, a wokół takie zamazane obrysy znajomych 

twarzy. Nic nie mówili, patrzyli tylko tak dziwnie, jakby czuli do mnie jakąś złość. Chciałem 

zboczyć, żeby podejść, porozmawiać i nie mogłem. Taki w tym wszystkim byłem obcy i chy-

ba dlatego szedłem coraz dalej, nawet po jakichś krawędziach. Wreszcie otworzyłem drzwi a 

tam stała moja dziewczyna. Patrzyła na mnie i nie reagowała. Nic. Zamknąłem te drzwi szyb-

ko z powrotem, bo bałem się, że też mnie nie pozna. Stałem tak przed nimi i nie wiedziałem, 

gdzie mam się ruszyć. Z powrotem wrócić się boję, bo przy tych krawędziach mam lęk wyso-

kości, drzwi nie chcę otworzyć, bo tam dziewczyna mnie nie poznaje. Stoję i się pocę. I tak aż 

do przebudzenia. 

– Jestem w łazience i wciąż myję ręce. Cholera mnie brała, bo co odstawiałem ręcznik, to 

znowu czuję, że mam mokre. Wiem, że w domu czekają na mnie goście, a ja nie mogę do 

nich wyjść przez te cholerne ręce. Oni mnie wołają do siebie, a ja już nie mogę. Odkręciłem 
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wreszcie kuchenkę gazową i zaczynam je grzać. Odstawiam i znowu mokre. Więc je zaczą-

łem normalnie przypiekać. I tak bez końca, do przebudzenia. No mówię wam, k..., jaka mę-

czarnia. 

– Śni mi się burdel dla wojskowych. Najpierw była tam pływalnia, więc wszyscy się na siebie 

gapią – i baby i faceci. Potem stoję w jakiejś kolejce, gdzie ociera się o mnie kobieta. Tak 

czuję. Lekko oddaję dotyk i za chwilę bez słowa wchodzimy do innego pomieszczenia. Ale 

jak zacząłem iść takim ciemnym korytarzem, to zacząłem się bać. Właściwie nie bać, ode-

chciało mi się. No więc jesteśmy w takim kameralnym pokoju, gdzie tańczą same kobiety. 

Mnie najbardziej zaczynają interesować takie stare i otyłe kobiety z jakby opuchniętymi twa-

rzami i rezygnacją w oczach. Obok mnie stało kilku facetów, którzy też się gapią. Potem one 

podchodzą i nas ciągną do tańca. A my nic, tylko usiedliśmy przy stoliku. Muzyka taka wol-

na, światła raz się świecą, raz gasną. A ja nic – siedzę i nic nie mówię. 

– Wyszedłem na przepustkę – to jakoś zapamiętałem. Zaczepiają mnie ludzie, ja im nic nie 

odpowiadam. Szukałem po lokalach ten, który chciałem. Duża sala z łukami, kolumnami, 

wielkie żyrandole, wszędzie marmur, duże okna – one są otwarte i przez nie lekki wiatr wy-

pycha falujące firany w kierunku drzew za oknem. Siedzę sam przy stoliku z białym obrusem 

i zamawiam od eleganckiego kelnera setkę wódki, pepsi colę, kostki lodu i pustą dużą szklan-

kę. On to przynosi, chce przy mnie zmieszać, ale go odsuwam, sam to robię. Wyciągam pa-

pierosa. Kelner szybko podchodzi i podaje ogień. To był taki cholernie długi papieros. Mój 

fotel lekko się bujał, a ja popijałem koktajl, paliłem, patrzyłem na ludzi, którzy siedzieli przy 

stolikach poniżej, tańczyli w rytm fortepianu, skrzypiec i kontrabasu. A nade mną miarowo 

kręcił się i buczał duży wentylator. Ludzie podchodzili, coś do mnie mówili, a ja tylko kiwa-

łem miarowo głową. Gdy panie prosiły do tańca – odmawiałem. Tak siedziałem, jakby czasu 

nie było. I jeszcze pamiętam, że tylko krępowały mnie moje nogi, które trzymałem cały czas 

pod stołem. To przez bolące odciski ściągnąłem buty i wstydziłem się ruszać. 

Marek w swoich jawach wciąż leżał na łąkach, raz nawet w zbożu, z którego przepę-

dził go ojciec, mimo że był w mundurze.    
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 24 lipca 1981 roku   

 

 

 Siedzę znowu w czytelni wojskowej. Przeszedłem tutaj, żeby z tygodników „Kultura” 

i „Polityka” wypisać tytuły ciekawszych książek, jakie ukazały się w ostatnim czasie. Aby 

wyjaśnić powód, muszę się cofnąć do wrażeń z wyjścia do miasta sprzed trzech dni. Wsze-

dłem wówczas do księgarni. Nie miałem żadnego określonego celu. Ot tak, po prostu, żeby 

popatrzeć na nowe książki. 

 Za jedną z lad stała młoda dziewczyna ze znaczkiem „Solidarności” na bluzce. Zrobiło 

to na mnie niezwykłe wrażenie. Chciałem do niej coś powiedzieć, zagadnąć, ale zabrakło mi 

języka w gębie. Odszedłem w drugi kąt księgarni, machinalnie przeglądałem wyłożone pozy-

cje – cały czas popatrując na jej sylwetkę i reakcje. W końcu wyszedłem. Wrażenie było jed-

nak tak silne, że wróciłem po dobrej godzinie z pełnym determinacji postanowieniem, iż mu-

szę nawiązać z nią jakiś kontakt. Jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, musiała pojawić 

się przeszkoda. Księgarnia była już zamknięta.  

Ta chęć nawiązania znajomości żyje we mnie dalej. Stąd wynika moja dzisiejsza wizy-

ta w bibliotece. Chcę bowiem zacząć rozmowę od pytań, czy mają reklamowane w tych tygo-

dnikach nowe książki. Chcę mieć jakąś orientację. 

Czy jest to normalne? Myślę, że owa nieśmiałość nie jest tylko moim problemem. To 

też charakterystyczne, że podczas przepustek szukamy siebie nawzajem. W kupie jest nam 

raźniej, w kupie jesteśmy bezpieczni i silni. Wiele z opowieści o przepustkowych znajomo-

ściach, podbojach serc, jakie słyszy się wieczorami w palarni, jest bardziej projekcją pra-

gnień, niż rzeczywistym spełnieniem. 

Co mi ona odpowie, co mam zrobić dalej? Od chwili powrotu do koszar prowadzę 

częste rozmowy z jej cieniem. 

A ten znaczek „Solidarności”. Czy będzie znowu wpięty w jej bluzkę? To chyba głód 

pełnej afirmacji siebie tak mnie w niej zafascynował. Coraz większy stres towarzyszy mi 

przed wyjściem na przepustkę. Jestem jak ta kobieta z dowcipu, która na propozycję faceta 

odpowiada: „Chciałabym, ale boję się”. Nad kartką mogę sobie dowcipkować, gorzej wyglą-

da to w rzeczywistości. Tam już nie jestem taki kozak. Cholera, to wojsko wpływa na mnie 

bardziej, niż mogłem to sobie wyobrazić. 
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29 lipca 1981 roku  

 

 

 Byłem na przepustce w mieście. Krążyłem, krążyłem, wreszcie wszedłem do księgar-

ni. Dziewczyna za ladą była, znaczek „Solidarności” też, tytułów wkuwanych przeze mnie 

książek – jeszcze nie było. To wszystko. Wyszedłem. Reżyserię diabli wzięli. Wkrótce dosia-

dłem się do kolegów, którzy poszli do piwiarni nad rzekę. O spotkaniu nic nie mówiłem. 

 Na serwetce zapisałem zdanie: „Kobiety, które mnie mijają, są jak oddalające się kon-

tynenty”. Nie wiem, czy to mój wymysł, czy jakaś kalka literacka. I drugie: „Kolejne puste 

dni. I co? I nic”. 

 

 

31 lipca 1981 roku  

 

 

 Jestem pod wrażeniem tego, co się dzisiaj zdarzyło przed śniadaniem. Nasza kompania 

idąc za podchorążymi ze szkoły oficerskiej odmówiła wejścia na stołówkę. Powód – powta-

rzający się od kilku dni brak bułek, które mają być naszym drugim śniadaniem (wydają je 

rano). Kiedy doszliśmy, był tam już oficer dyżurny, który groził nam jakimiś strasznymi kon-

sekwencjami. Nie skutkowało, mimo że wydawał rozkaz: – W prawo zwrot, naprzód marsz. –  

Staliśmy. Po chwili dobiegł zadyszany kwatermistrz (jego tusza odpowiada sprawowanej 

funkcji). Próbował coś mętnie tłumaczyć – winę zwalał na czasowe remonty w pobliskiej 

piekarni. Jego wyjaśnienia nie dawały pożądanego skutku. Zaczęli dochodzić dowódcy po-

szczególnych plutonów i kompanii. Panika robiła się coraz większa. Widać było, że jest to dla 

nich nowa sytuacja, z którą za bardzo nie wiedzieli, co zrobić.  

Najśmieszniej wypadał dowódca drugiego plutonu (uznawany nawet w opinii reszty 

kadry za lizusa i osobę „budującą” się wszelkimi sposobami do awansu). To z jego ust padło 

jeszcze podczas poligonu zdanie: „Za wami Książek jest już tylko mur”. – Teraz wystąpił 

przed szereg kompanii i przy pomocy ożywionej gestykulacji tłumaczył nam, że to jest woj-

sko a nie zakład pracy, że tu są regulaminy a nie statut „Solidarności”. Kończył słowami, że 

za takie próby strajku (to słowo dotarło już tutaj) grozi nam sąd wojskowy i więzienie. Wobec 

naszego milczenia przyjął inną metodę. Próbował wyciągać ludzi pojedynczo. Polegało to na 
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tym, że kazał wystąpić osobom, które odmawiają przyjęcia śniadania. Kiedy nikt się nie ru-

szył, chwycił się jeszcze jednej metody – zaczął się pytać poszczególnych z nas, czy chcemy 

jeść, czy odmawiamy. Z notatnikiem w ręku przeszedł przed frontem kompanii. Zaczął 

wrzeszczeć, gdyż nikt z pytanych nie odpowiadał. Jego uwagi w rodzaju: Głuchy jesteś? Co, 

nie słyszysz, mówię do ciebie? – przerwało nadejście szefa sztabu jednostki. Ten poszeptał na 

boku z oficerem dyżurnym, z kwatermistrzem, wreszcie wystąpił przed szereg i obiecał, że 

owe bułki poszczególne plutony dostaną w trakcie zajęć za dwie godziny. Weszliśmy na sto-

łówkę. 

Bułki rzeczywiście zjedliśmy o wyznaczonej godzinie. Przypominają mi się jeszcze 

słowa naszego dowódcy plutonu, który stojąc wówczas za naszymi plecami wymruczał, że 

prawie każdy kwatermistrz jest złodziejem, dlatego każdego z nich należałoby zwalniać po 

kilku latach służby. Popisy swego kolegi kwitował stwierdzeniem „pajac”. Oni się nie kocha-

ją, ale muszą siebie tolerować. No i udawać. Nasz porucznik jest typem zwisowca bez więk-

szych aspiracji. Ani się nie wyróżnia, ani specjalnie nie goni i chyba dlatego jesteśmy najspo-

kojniejszym plutonem na kompanii. Nie ma paniki, nie ma zażyłości z poszczególnymi spo-

śród nas. Ot, żyjemy sobie nie wadząc jeden drugiemu. Swoje awanse zawdzięcza chyba 

głównie temu, że bardzo dobrze strzela, a także prezentuje podczas defilad. Spotyka go w 

związku z tym wyróżnienie – znajduje się w trójce oficerskiej jednostki, która wnosi i zawie-

sza sztandar podczas uroczystości na koszarowym placu defilad. Ot i wszystko. Czy wszyst-

ko? Przecież ten człowiek ma mózg, duszę, emocje. O czymś myśli, marzy, odczuwa. Ale co?  

W tym wojskowym świecie ta sfera jest otoczona tajemnicą, tu nie można być do koń-

ca sobą, jedynie gra się siebie. Jest to chyba dla nich proces nieunikniony choćby dla zacho-

wania zdrowia psychicznego. Wojsko to i nieuchronna powierzchowność kontaktów, i goto-

wość do przeprowadzek, i obawa przed donosicielami (jak chociażby w sprawie chrzczenia 

dzieci gdzieś w odległych kościołach). Mówię tu o sytuacji młodej wiekiem kadry zawodo-

wej. Sadzę bowiem, że z czasem ta grana twarz staje się jedyna, jaką się posiada. Stanowi to 

jeszcze jeden przyczynek do roli, jaką w ich życiu mają do odegrania rodziny. Myślę tu o 

podtrzymaniu w nich wrażliwości, tolerancji, zaufania do ludzi. Życie koszarowe potrafi w 

skuteczny sposób zniszczyć te cechy. 

Ów krąg najbliższych ma i inne zadanie do spełnienia w obecnym czasie. Chodzi o 

wiarygodne informacje o nastrojach ulicy, przekazania rzeczywistych celów przemian, do 

jakich dąży „Solidarność”. Tutaj takiej pełnej wiedzy na pewno nie uzyskają. No tak, tylko 

rodzi się pytanie o format etyczny owego kręgu najbliższych. Tego nie wiem, ale i oni są 
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poddawani presji indoktrynacji. Nie wiem, jak się dokładnie nazywa ta organizacja, ale jest 

coś w rodzaju kręgu rodzin wojskowych, odbywają się spotkania żon, matek, dzieci – ów cyrk 

przenosi się także na sferę życia prywatnego wojskowych. Szkoda, że nie zachowałem, ale na 

jakimś z kawałków ubikacyjnych „Żołnierza Wolności” wyczytałem, że ogłaszają konkurs na 

opracowanie nowego (czytaj: świeckiego) ceremoniału ślubu, powitań nowonarodzonych 

dzieci. Już nawet nie wystarcza im Mendelssohn puszczany z magnetofonu w urzędach stanu 

cywilnego. Ma być większy bajer. Może na kształt radziecki, gdzie nowożeńcy jadą pod jakiś 

pomnik Lenina lub ku czci bohaterów ostatniej wojny. Myślą więc myśliciele, próbują two-

rzyć getta rodzin wojskowych: odizolowane bloki, osobne imprezy, dodatkowe przydziały 

dóbr doczesnych, osobne ośrodki wczasowo-sanatoryjne. Do tego śluby pod szablami, her-

batki z udziałem dowódcy jednostki. Ma być mur między nimi a nami, mają być wyniosłą 

kastą, mają być dla nas „ONYMI”. Widać to podsycanie wzajemnej niechęci, nieufności, za-

zdrości w wielu sytuacjach. 

Podejrzewam, że wojskowa wierchuszka wie o chyłkiem załatwianych ślubach ko-

ścielnych, chrzcinach, pierwszych komuniach, nauce religii przez rodziny ich podwładnych. 

Chyba chodzi właśnie o wytworzenie owego dualizmu w duszach wojskowych, ukrytego po-

czucia winy. Mówiąc inaczej – upokorzenia dorosłych ludzi. Po takim treningu i maskaradzie, 

gdzie wszyscy wszystko o sobie wiedzą, a raczej przypuszczają, łatwiej takimi ludźmi stero-

wać. A oni? Jak się przechwalał ostatnio jeden z oficerów: „Nie przesadzajcie, wszystko 

można załatwić. Nawet z księdzem. Jak nie z tym, to z innym” – I to jest dla niego powód do 

dumy oraz znajomości realiów życia codziennego.. 

 

 

7 sierpnia 1981 roku 

 

 

Zupełnie niespodziewanie wyszliśmy dzisiaj całym składem kompanii na film „Czło-

wiek z żelaza” Andrzeja Wajdy. Dodatkowy paradoks tej sytuacji polegał na tym, że seans ten 

załatwili kompanijni działacze od kultury, którzy na co dzień okupują radiowęzeł (o charakte-

rze tego lokalu chyba gdzieś już pisałem). Wyszliśmy w wesołkowatym nastroju, wracaliśmy 

zaś jacyś stonowani. Czuło się już w trakcie projekcji, że dokonuje się w każdym z nas jakaś 

przemiana, przypomnienie tego, co zostawiliśmy przed przyjazdem do wojska. 
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Wrażenia są zbyt mocne, zbyt świeże, abym mógł dokonać jakiejś głębszej analizy 

filmu. Wiem jednak, że ze skurczem gardła oglądałem szczególnie sceny dokumentalne 

przedstawiające rozpędzanie tłumu przez milicję i wojsko, odgłosy wystrzałów, jęki ludzi. 

Koszmarna jest sama myśl, że do stoczniowców Gdyni i Gdańska  strzelali ludzie, którzy no-

sili te same mundury, co ja dzisiaj. Mówiłem o wydarzeniach z grudnia 1970 kolegom z głębi 

Polski, kiedy wieczorem zasiedliśmy w palarni. Wciąż tak wielu tak niewiele wie o wydarze-

niach z lat trwania PRL-u. Już chociażby dla odsłonięcia części tych białych plam warto było 

nakręcić ten film, ukazać stan gorączki, w którym żyjemy. O tyle, o ile uda się wyrwać praw-

dy z rąk komunistycznych manipulatorów, o tyle będziemy silniejsi. 

Wciąż wraca pytanie, jak można szczególnie po takich doświadczeniach chlubić się 

mundurem, jaki noszę? Kiedy umacniano władzę ludową – zamykali i zabijali między innymi 

wspaniałych żołnierzy z Armii Krajowej? Kiedy na ulice wyszli zdesperowani biedą robotni-

cy Poznania – wyjechały na ulice czołgi z ostrą amunicją, kiedy przeciw podwyżkom cen 

zaprotestowali zdesperowani stoczniowcy – dalej strzelać do nich. Wtedy doszło do barba-

rzyńskiego łajdactwa. Wieczorem bowiem przez telewizję zaapelowano do stoczniowców, 

aby wrócili do pracy, gdy zaś rano zaczęli wysiadać z pociągów – w Gdyni strzelano do nich 

jak do kaczek. K... mać, dla kogo w końcu jest to wojsko? Dla tej grupy cyników, którzy ba-

rykadują się w czerwonych komitetach? Jak po takich doświadczeniach można wcielać w 

szeregi wojska synów zabitych i chowanych chyłkiem na cmentarzach? Czym jest slogan w 

rodzaju: „Jesteście zbrojnym ramieniem narodu”? Czy naród wyraził zgodę na te bestialskie 

mordy niewinnych ludzi? 

Nie mogę spać – wszystko jeszcze gotuje się we mnie. Czy Wałęsie, narodowi uda się 

uzyskać faktyczny wpływ na tę instytucję? To jedno z kluczowych zadań „Solidarności”. 

Przecież żyjemy tutaj jak w potrzasku. 

 

 

8 sierpnia 1981 roku  

 

 

Jeszcze raz wracam do pokazu „Człowieka z żelaza”. Przez noc trochę wyciszyły się 

emocje. Z jakimś szczególnym zainteresowaniem oglądam zawsze zdjęcia, kroniki dokumen-

talne. Nie wiedziałem, że są i zachowały się zdjęcia filmowe z wydarzeń grudniowych na 
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Wybrzeżu. Nie wiem, jak Wajda do nich dotarł, ale to wielkie szczęście w tym nieszczęściu, 

że znalazł się ktoś, kto utrwalił obrazy tej krwawej jatki dokonującej się na bezbronnym tłu-

mie. Już same nagrania rozmów milicyjnych pokazują, że człowiek został sprowadzony do 

roli śmiecia, które należy po prostu usunąć z ulicy. Owe dokumentalne zapisy mówią więcej o 

obecnym kształcie humanizmu upaństwowionego od całej ich kazuistyki na ten temat. 

Przypomina mi się jeszcze jeden fragment owego dokumentu, w którym grupa mundu-

rowych sprawdza dokumenty młodemu cywilowi. Jeden z nich zaczyna go bić pałką przed i 

po ich obejrzeniu. W pewnym momencie drugi (ten był chyba w mundurze wojskowym, ale 

nie jestem pewien), próbuje chwycić za rękę owego pałkarza. Koszmar i tak się dokonał, cho-

dzi jednak o samą próbę protestu, jakiś moment opamiętania, który zmusił tego drugiego do 

ludzkiego odruchu. Więc jednak jest to możliwe nawet wśród żądnej krwi i czynu zgrai... 

(Piszę po przerwie na kolację. Była niezbyt dobra. A rano pewnie znowu będzie kawa-

łek metki - to taka śniadaniowa wersja kotleta mielonego. Cholera, nauczono mnie w domu, 

żeby nie narzekać na jedzenie, szanować chleb, ale czasami język świerzbi. Ale wracam do 

Wajdy) 

Pomyślałem sobie, że jest jakieś podobieństwo między jednym z ważnych wątków 

filmu a tym, co próbuję uchwycić w swoich zapisach. Chodzi o jakieś nazwanie sposobów i 

zagrożeń wynikających z manipulowania człowiekiem i większymi zbiorowościami, o ludzką 

podatność na takie oddziaływanie. W sposób szczególny zaś o uchwycenie granicy, którą albo 

się przekracza, albo nie. W końcu ostrzeżenie przed popadaniem w samouspokojenie jest jed-

nym z najważniejszych przesłań tego filmu.  

A tutaj – w koszarach? Przecież wojsko jak dotąd ani razu nie opowiedziało się w spo-

sób wyraźny, jaką stronę trzyma. Czym, jak nie ową manipulacją są owe wszystkie szkolenia 

polityczne, połajania, indoktrynacja prasowo-dziennikowa, wytwarzanie w nas poczucia bez-

silności i apatii? Z tego rodzą się uwagi, jakie nie tak dawno usłyszałem od jednego ze swoich 

kolegów z plutonu: – Uważajcie z waszego pokoju. Jak będziecie dalej tak podskakiwali (to 

słowo dobitnie wyraża pozycję mówiącego) na zajęciach politycznych, to reszta plutonu od-

sunie się od was. Za dużo tracimy przez takich jak wy. – System działa w myśl zasady: zabrać 

wszystko, a potem reglamentować choćby drobne przywileje za zasługi i po tak zwanym 

uważaniu. 

 Przypomina się relacja jednego z uczestników tłumienia demonstracji na Wybrzeżu z 

1970 roku, który w tym czasie odbywał służbę wojskową (słyszałem ją przed pójściem do 

wojska). Otóż mówił, że przed wyjazdem jego jednostki do Gdańska mówiono im, że porty 
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zaatakował... desant niemiecki, który zamierza przywrócić status wolnego miasta. I oni w to 

wierzyli, myśleli że walczą w obronie ojczyzny (z tego co pamiętam, podobnie manipulowa-

no świadomością żołnierzy przy okazji wydarzeń poznańskich w 1956 roku). Desantu nie 

było, w tym człowieku pozostał kac moralny na całe życie. Kogo jednak obchodziły później-

sze frustracje oszukanego człowieka?  

 

 

11 sierpnia 1981 roku 

 

 

Przez kilka dni była u nas inspekcja wyższego szczebla (tutaj się mówi, że przyjechali 

z MON-u). W jednostce panował ukryty stan podwyższonej gotowości, co zakłóciło i nasz 

spokoik (w żargonie wojskowym to stan „paniki” lub „afery”). Zaczynało się od porannego 

zbierania pierwszych liści na placu apelowym, grabienia klombów i trawników, kończyło się 

zaś na specjalnym przygotowaniu do zajęć – szczególnie tych, które mogły być hospitowane. 

Ciekawostką jest już sam fakt przyjazdów inspekcji. Otóż tylko teoretycznie jest to 

owiane tajemnicą. W praktyce wie się o nich dużo wcześniej, co pozwala na dokonanie od-

powiednich przygotowań. Nie wiem, czy dzieje się tak przez przecieki, jakie dochodzą z ga-

binetów wyższych szczebli, czy po prostu świadomie przekazuje się te informacje (oczywi-

ście z zachowaniem oficjalnych pozorów). Cały następujący później teatr i reżyseria znamio-

nują pewne talenty aktorskie obu stron. Takie wcześniejsze donosy chyba służą zwiększeniu 

stopnia dramaturgii, przygotowaniu odpowiednich dekoracji, a przy okazji eliminuje się moż-

liwość jakiejś kompromitacji, która mogłaby zaszkodzić autorytetowi przyjezdnych. 

Pal diabli przyjęcia w kasynie – to bardziej sprawa wytrzymałości ich soków trawien-

nych i nerek. Mnie, jako nauczyciela z zawodu, bardziej interesowały przygotowania do ho-

spitacji zajęć. Jest zaś czego się uczyć. Dany temat przeprowadza się dwukrotnie – oczywi-

ście najpierw bez udziału inspektorów. Daje to możliwość korekty błędów, pełnej kontroli i 

reżyserii przebiegu zajęcia. Prócz części informacyjnej (prowadzonej metodą wykładowo-

podawczą) równie ważne jest wykazanie się aktywnym uczestnictwem plutonu. W tym celu 

wybiera się co bardziej elokwentnych do odpowiedzi na pytania kontrolne ze znajomości po-

przedniego tematu (to wszak większy cykl zajęć), a także tych, którzy zgłoszą się w celu za-

dania pytań pod koniec tego zajęcia. Te osoby zostały zaznaczone dyskretnie ołówkiem w 

dzienniku prowadzącego, otrzymały też czas wolny na przygotowanie się do zajęć (powinie-
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nem właściwie powiedzieć „do jednostki tematycznej”, jak tu się określa poszczególne lek-

cje). 

Nie muszę dodawać, że ten scenariusz został dokładnie zrealizowany następnego dnia. 

Najlepsza była mina majora (bądź co bądź statecznego człowieka), który po zadaniu pytania z 

namaszczeniem wodził palcem po swoim kajecie, aby... bezbłędnie trafić wyznaczanych 

wcześniej do odpowiedzi. Z tej racji, że zajęcia odbywały się w terenie, po odjeździe inspek-

cji mieliśmy dwie godziny na kąpiel słoneczną – w końcu ciężko zapracowaliśmy na LB. 

Zastanawiające było zachowanie inspektorów (było ich kilku), którzy z wyraźnym 

znudzeniem, wewnętrznymi rozmówkami asystowali przy tej lekcji. Ich zachowania można 

wytłumaczyć albo zmęczeniem poprzednim wieczorem albo też znajomością owej reżyserii i 

reguł gry. 

Przed  chwilą, gdy jeszcze w pokoju odtwarzaliśmy co śmieszniejsze momenty z tego 

zajęcia, Marek opowiedział o nauczycielu ze swojej podstawówki. Otóż ten przed hospita-

cjami zajęć umawiał się z klasą na zazwyczaj dobrze przyjmowany tzw. las rąk. Podczas jego 

pytań zgłaszali się do odpowiedzi praktycznie wszyscy, tyle że tylko ci, co znali odpowiedź, 

podnosili rękę prawą, reszta zaś lewe. Oczywiście pytał „prawych”. 

 

 

14 sierpnia 1981 roku 

 

 

 Zapisane kartki wysłałem dzisiaj pocztą, a w nowym zeszycie nie wiem, co pisać. Nu-

da straszna. Jest środek lata, słońce w sierpniu mocno przypieka, a tu bezruch, nic. 

 Jesteśmy plutonem alarmowym, dlatego nikt z nas nie może opuścić koszar. Andrzej 

przewraca się nad moją pryczą, Marek poszedł do palarni, Marian przed chwila zwlókł się z 

wyra i siedzi na taborecie przy oknie. Wyciągnąłem notatnik, aby zapisać kilka myśli związa-

nych z jego osobą. Jest tego wart. 

 Przed chwilą zaczął kląć, czego wcześniej nie robił. Poradziłem mu, żeby zasnął, na co 

on, że nie wytrzymuje, że nie może się opanować. Trochę jednak dała mu ta wymiana zdań, 

gdyż po chwili już spokojniej wrócił do naszego wyładowywania węgla z wagonów dzisiej-

szej nocy. – Gdybym tak się opieprzał przy pracy w domu, ojciec kłonicą przegnałby mnie na 

cztery wiatry – mówił. Kończył swój wywód stwierdzeniem, że chciałby po prostu popraco-

wać i normalnie się zmęczyć. 
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 Obserwuję od początku przemianę, jaka w nim następuje. W cywilu wraz z rodzicami 

prowadzi duże gospodarstwo rolne. Mimo że jest z wykształcenia inżynierem-mechanikiem, 

swej pracy nie zamieniłby na żadną inną. Kiedy trafił do wojska, zachowywał się w odbiorze 

wielu co najmniej dziwnie. Przygotowywał się do zajęć, prowadził skrupulatne notatki, cier-

pliwie uczył się regulaminów, pierwszy kończył kopać dołki strzeleckie, wysuwał się na czo-

ło podczas marszobiegów w pełnym umundurowaniu. Zakwalifikowany przez średnią plutonu 

jako prymus był przedmiotem kpinek a czasami nawet szyderstw. A on po prostu nie potrafił 

inaczej. Rozmawialiśmy o tym później, kiedy solidarnie dzielił na czterech spore paczki, jakie 

dostawał  domu (wiejska kiełbasa – palce lizać, a co za zapach). Taki jest po prostu jego ethos 

pracy. Jest, a raczej był, bowiem te prawie cztery miesiące w wojsku naruszyły jego zasady 

życiowe. Dzisiaj powoli posuwa się wraz z innymi. I do niego doszła ogólnowojskowa mak-

syma, w myśl której „Pośpiech jest wskazany jedynie przy łapaniu pcheł”. 

 Żal mi Mariana, żal jego energii i pasji, która gdzieś wyparowała, jego planów, dyspo-

zycji odnośnie zasiewów, hodowli żywca, które w listach wysyłał rodzicom. Ostatnio już nie 

pisze listów. Dusi się tutaj bardziej od innych, gdyż jako człowiek natury, przestrzeni tym 

gorzej znosi ów stan koszarowego zamknięcia. Poza tym jest mniej zniszczony przez komunę, 

nie znosi pracy pozorowanej, wszelkiego udawania. Jest w nim jakiś szlachetny ton, który 

wynika ze znaku równości między jego słowem a postawą. Często pokazuje swoje współczu-

cie innym, chęć niesienia pomocy, co nie jest takie częste w tym miejscu. 

 Piszę o nim nie dlatego, że boję się o jego degradację w koszarowym tyglu. Jest zbyt 

silną osobowością, aby nie otrząsnąć się z tego doświadczenia. Jest jednak przykładem szer-

szego problemu. Myślę tu o jemu podobnych, ale mniej intelektualnie, mentalnie przygoto-

wanych na coś, co nazwałbym stanem duchowego nihilizmu. Oni podlegają treningowi nie 

rocznemu a dwuletniemu w służbie zasadniczej, są też o kilka lat od nas młodsi. Jak zahamo-

wać ten proces unifikacji, jak ich ocalić przed presją przeciętniactwa, cynizmu, nieróbstwa, 

tumiwisizmu? To skażenie odłoży się cieniem na reszcie ich życia. Nie tylko ich, bo w grę 

wchodzą także ich rodziny, wychowywanie dzieci. Co przekażą następnemu pokoleniu po 

takiej koszarowej obróbce? 

 Monstrualny jest ten PRL-owski system edukacyjny. Zaczyna się od żłobka i przed-

szkola, gdzie wszczepia się początki prymatu owej etyki kolektywistycznej. Potem zapraco-

wanych rodziców wyręcza szkoła podstawowa ze swymi akademiami, zuchami i harcerzami, 

koloniami, stresami powodowanymi przeładowaniem programu, zbyt dużą liczbą uczniów w 

klasach. W szkole średniej do akcji włączają się organizacje młodzieżowe, najczęściej jakiś 
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niezbyt mądry były wojskowy od przysposobienia obronnego, częste mieszkanie w interna-

tach i bursach – też z dala od domów rodzinnych. Sączy się indoktrynację na lekcjach historii, 

wychowania obywatelskiego. Potem jeszcze po raz pierwszy oddaje się głos w wyborach ja-

kiegoś tam szczebla na najsłuszniejszą z słusznych – jedyną listę Frontu Jedności Narodu i 

jeżeli nie na studia, to trafia się do woja. Tu dokonuje się ostatecznej obróbki psychiki i umy-

słu. Po dwóch latach wychodzi człowiek o nowej skórze: z wyplecioną chustą na plecach, 

flachą alpagi jako dobrym remedium na stres, przekleństwami na ustach, z mottem: „wszyst-

ko to syf i gnój” jako podstawowej zasadzie organizującej dalszy ciąg jego egzystencji. 

 Najdalszy jestem od obwiniania żołnierzy za ten stan. Taka ścieżka życia musi coś 

zmienić, jest ponad siły pojedynczego człowieka. Sytuacja zarazem uświadamia ogrom pracy, 

jaka stoi przed „Solidarnością”. Czy jest w stanie ją udźwignąć, wykonać? Paradoks polega 

na tym, że przecież i ona składa się z ludzi, którzy sami zostali poddani takiej obróbce, prze-

szli przynajmniej część tego koślawego szlaku. Korzenie tego systemu tkwią głęboko w więk-

szości z nas. 

 Nie wiem, czy dobrze się wyraziłem. Czuję jakąś drętwotę samego języka, już nie 

mówiąc o myślach. Marian dalej buja się na krześle i gapi w okno. O czym myśli? Przecież to 

czas żniw, którą to pracę muszą wykonać w tym roku jego rodzice bez niego. „Wszystko to 

syf i gnój”, chciałoby się powiedzieć. Ale nie, trzeba się bronić przed taką wizją świata wokół 

nas. Trzeba być po stronie tego co dobre i prawe, a przynajmniej wierzyć, że gdzieś tak jest. 

 Skończę. Jest po szesnastej. Dobranoc.  

 

 

19 sierpnia 1981 roku  

 

 

Jesteśmy po egzaminach. Niedługo skończy się nasz czteromiesięczny pobyt w Pile. 

Po dziesięciu dniach urlopu rozjedziemy się na ośmiomiesięczne praktyki po różnych jed-

nostkach. 

Z wyborem przydziałów do jednostek stało się tak, jak przewidywali znający realia 

pesymiści. Cały zapowiadany szumnie przydział do jednostek według uzyskanej na egzami-

nach lokaty po prostu diabli wzięli. Teoretycznie miało być tak, że najlepsi mieli mieć pierwsi 

prawo wyboru ofert zgłoszonych przez jednostki wojskowe w całym kraju. W rzeczywistości 

górę wzięły układy, znajomości, protekcje. Teraz ci ambitniejsi chodzą i pomstują. Na co? 
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Przecież jest to system, który znamy także z życia cywilnego. Może to stwierdzenie jest cy-

niczne, ale takie są realia. Jeżeli coś się zmienia w życiu cywilnym, to nie objęło to jeszcze 

wojska. 

Jakąś ilustracją owego mechanizmu protekcji może być pyszny obrazek, jaki miałem 

okazję oglądać podczas swojej ostatniej służby na kompanii (jak to się pisze prawidłowo: 

„na” czy „w” kompanii – czy nie używam już żargonu wojskowego?). 

Otóż kiedy reszta kompanii wyszła na zajęcia, zadzwonił telefon. Człowiek o randze 

pułkownika (nazwiska nie zrozumiałem) najpierw spytał się o podchorążego X. Gdy powie-

działem mu o jego nieobecności w budynku, kazał przywołać do telefonu dowódcę kompanii. 

Nasz kapitan szybko dobiegł do telefonu i zaczął się spektakl ze słuchawką w roli głównej. 

Nie jestem w stanie oddać przegięć ciała naszego „wodza”, zmian głosu i mimiki, ruchów rąk, 

stawania prawie na baczność szczególnie w końcówce rozmowy. 

Po przedstawieniu się przebieg rozmowy wyglądał mniej więcej tak: 

/.../ – chyba dłuższa wypowiedź pułkownika. 

– Rozumiem – wreszcie mówi kapitan. 

/.../ – znowu dłuższa wypowiedź w słuchawce. 

– Ale będzie trudno. 

/.../  

– Tak jest – to znowu nasz kapitan. 

/.../ 

– Oczywiście. Musi się znaleźć. 

/.../ 

– Tak, rozumiem. Będę w Warszawie w październiku. 

/.../ 

– Już zapisuję – kapitan wyciąga długopis, notuje na skrawku gazety – dwa, cztery,  

siedem. Tak, zapisałem. 

/.../ 

– Oczywiście będę. 

/.../ 

– Czołem – kapitan odkłada słuchawkę i przeciera czoło. Powoli schodzi po schodach. 

Tego co mówił ów tajemniczy pułkownik mogę się jedynie domyśleć. Nie muszę do-

dawać, że X dostał przydział do Warszawy, na który miała ochotę druga lokata w naszej 

kompanii. Tyle starań i... jak te sytuacje skwitował niedawno Marek: „kumotry je...”. 
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Sam nie miałem jakichś wygórowanych ambicji – ulokowałem się gdzieś w stanach 

średnich stawki. Zależało mi jedynie, żeby zdobyć prawo jazdy i... żeby nie dać się prześci-

gnąć w biegu przełajowym. Koledzy próbowali – nie dałem się. Taki kaprys, może wynikają-

cy z pamięci dobrego filmu „Samotność długodystansowca”? 

 

 

21 sierpnia 1981 roku 

 

 

Jutro rozjeżdżamy się. Przypadek sprawił, że połączeni zostaliśmy na cztery miesiące 

wspólnym przeżywaniem dni i nocy, chwil lepszych i gorszych. W plutonie jest nas ponad 

dwudziestu (pewnie dokładną liczbę już rozgryzły sputniki zwiadowcze). Już ten zbiór ludzi 

daje jakieś wyobrażenie o tym, jacy jesteśmy, jaka jest młoda Polska. Myślę, że nie jest tak 

źle. Poza skłonnością do szukania układów, ciążenia ku przeciętniactwu wyczuwa się jednak 

duży potencjał intelektualny, zdolność prawidłowej oceny zdarzeń. Sądzę też, że paradoksal-

nie, ale jednak dużą wartością jest już sama świadomość tego, że jesteśmy manipulowani. 

Ludzie godzą się z tym, ale robią swoje. Jest to gra, uległość pozorowana, która jednak po-

zwala zachować w rezerwie swój świat wartości. Nie zauważyłem też zachowań ewidentnie 

niegodnych, a to już dużo. 

Wczoraj wieczorem wyszliśmy we czterech z pokoju na boisko sportowe za jednostką. 

Andrzej wyskoczył przez płot po piwo (jutro przy wypisce dają żołd – muszę pamiętać, żeby 

mu oddać). Nie było już tej wesołości, jaka panowała między nami. Przez te miesiące po 

ludzku zbliżyliśmy się do siebie. Marian przypomniał zasadę, jaką od maja starałem się na-

rzucić w pokoju. Otóż jako stary weteran mieszkań w internacie, akademikach wymagałem 

tego, aby nade wszystko szanować czyjś sen. Używałem w tym celu różnej argumentacji od 

niezbywalnego prawa człowieka do snu poczynając, po stwierdzenie, że śpiący jest w obję-

ciach Boga. I się udało. Nawet trochę krzykliwy Marek zostawiał swoje nerwy przed drzwia-

mi pokoju. To był początek zasady tolerancji, która potem rozszerzała się na inne sprawy. 

Coś tam napomykaliśmy, że będziemy siebie odwiedzać po wojsku, ale chyba każdy z 

nas zdawał sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne. Jest takie powiedzenie, może brutalne, 

ale chyba mocno prawdziwe: „Co, w cywilu psa nie miałeś, a w wojsku kumpla szukasz”? 

Myślę, że duży wpływ na krótkotrwałość znajomości wojskowych ma fakt, że po wyjściu z 

wojska – szczególnie w pierwszym okresie – nie chce się do tego wracać. Tym samym obu-
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mierają te znajomości także dlatego, że jak przekonuje lisek z „Małego Księcia”, każda przy-

jaźń wymaga stałego pielęgnowania. 

Sam mam przydział do jednostki w Chełmnie Pomorskim. Właściwie jestem zadowo-

lony. Przyczyna jest prozaiczna – to miasto leży nad Wisłą. Mam sentyment do tej rzeki i 

wreszcie będę miał okazję, aby dłużej nad nią pożyć. Brzmi to absurdalnie, ale jak już je 

mnożyć, to na całego. 

 

 

4 września 1981 roku 

 

 

Siedzę nad Wisłą z zeszytem w ręku. Tak właśnie miało być. I jest. Za moimi plecami 

leży Chełmno. Jest piękniejsze niż mogłem sobie wyobrazić. To wrażenie nie opuszcza mnie 

od chwili przyjazdu tu po urlopie. A przeprawiałem się przez Wisłę promem od strony Tere-

spola i Świecia. Do tego panuje piękna pogoda. We wrześniowym słońcu stare mury okalają-

ce miasto połyskują rudawą czerwienią, z którą kontrastuje patyna okrywająca dachówki do-

mów, wież. Dobrze się czuję łażąc uliczkami, wchodząc do kilku starych kościołów, siadając 

koło ratusza na rynku. Cieszę się, że nie włączyłem się w swoisty wyścig szczurów o zdoby-

cie co atrakcyjniejszych jednostek – uroda Chełmna jest nagrodą za mój dystans wobec tam-

tego targowiska. Dookoła roznosi się słodkawa woń. Dopiero z czasem powiedziano mi, że to 

z zakładów celulozy za rzeką – obok Świecia. Jaki będzie efekt tego spotkania smrodu cywi-

lizacji z zabytkami?  

Dosyć. Jestem po dziesięciodniowym urlopie. Nie byłem w najlepszej kondycji psy-

chicznej. Popuściłem sobie zaraz po przyjeździe do Gdańska. Pod nieobecność Pawła, za-

trzymałem się na noc u kolegi z trzeciego plutonu. I tak trafiliśmy do „Cristalu”, dosyć ele-

ganckiej restauracji w Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie wdałem się w awanturę z alfonsem. Poszło 

o dziewczynę, z którą zacząłem rozmawiać przy barze. Nie wiedziałem, że ona tam pracuje, 

że szuka klientów z innej półki (Gdańsk to w końcu miasto portowe). Kiedy zaczął mnie 

chwytać za mundur, byłem gotowy do poważnej szarpaniny. Taki bieg wypadków wyprzedził 

Jacek, w końcu prawnik, który wyprowadził mnie na zewnątrz. Okazał się większym znawcą 

panujących tu reguł gry. Kazał się cieszyć, że nie skuli mi gęby gdzieś w zaciszu ubikacji. 

Pewnie miał rację, tylko dlaczego ta bardzo piękna kobieta podtrzymywała rozmowę ze mną? 

Potem trafiliśmy do pobliskiej restauracji „Pod kominkiem”. Wiem, że zaproszono nas jesz-
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cze na jakieś przyjęcie towarzyskie, gdzie rozmawialiśmy, piliśmy, tańczyliśmy między in-

nymi w towarzystwie dosyć gadatliwej damy.  

Nad ranem znalazłem w innym pokoju Jacka, po cichu wyszliśmy z dużego domu. 

Popiliśmy kefirem z butelki spod sklepu spożywczego (bilon uczciwie zostawiłem w kontene-

rze) i tak powoli doszliśmy do siebie. Zaraz potem pojechałem do Żarnowca – mego domu 

rodzinnego, skąd praktycznie nie wychylałem się poza obręb ogrodu. Jedynie wieczorami 

wychodziłem na spacery do pobliskiego lasu i na cmentarz, gdzie jest grób mego ojca. Ucie-

kałem od rozmów, od pytań i odpowiedzi – chciałem być sam. Wycisza mnie ten kawałek 

Kaszub. Tak wraz z matką gospodarzyliśmy w obejściu do końca urlopu. 

Teraz w Chełmnie Wisła nieprzerwanie płynie kilka metrów ode mnie. Muszę już 

wracać do jednostki. Póki mogę, nie chcę pisać o wojsku.  

 

 

10 września 1981 roku  

 

 

Mija chyba dziesiąty dzień od chwili przyjazdu do Chełmna, a my wciąż jesteśmy bez 

przydziałów do poszczególnych pododdziałów. Wpakowali naszą dziewiątkę do jednej sali i 

tak łazimy bez celu. Udało się nam wywalczyć prawo do stałych przepustek – wyskakujemy 

więc z jednostki, kiedy tylko to jest możliwe. Ci co mieszkają najbliżej – na przykład z Toru-

nia lub Bydgoszczy – wracają nad ranem bez żadnych konsekwencji. 

Dalej jestem pod wrażeniem urody Chełmna. Nawet nasze koszary prezentują się nie-

źle na tym zabytkowym tle. Je również dotknęła patyna czasu. Jest klarowny rozkład architek-

toniczny, niedaleko jest kościół garnizonowy (trochę zaniedbany) i kasyno. 

 

 

18 września 1981 roku 

 

 

Od dwóch dni jesteśmy przydzieleni do poszczególnych pododdziałów. Sam znala-

złem się w kompanii pierwszego batalionu. Dostaliśmy w dwójkę z Tomkiem - bardzo sym-
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patycznym i pogodnym inżynierem z mojego plutonu – nieduży pokoik, który wcześniej był 

„pakamerą” szefa kompanii.  

W specjalnych workach wydano już nam cały ekwipunek. Do tego na stan przyjęliśmy 

broń – tym razem już krótką. Dla mnie akurat zabrakło hełmu. Ponoć tak duży numer ma tyl-

ko nasz dowódca, no ale jemu akurat nie wypada zabierać. Szef kompanii obiecał rozwiązać 

problem „hełmu w Chełm-nie” jutro. Ma go  ściągnąć z drugiego batalionu. – Cholera, tylko 

żeby przez to, że się taki drugi znalazł, nasz wódz nie miał kompleksu – dodał dowcipnie 

sierżant na odchodnym.  

Sąsiednie pomieszczenie zajmuje trójka podchorążych, którzy są od nas starsi stażem 

wojskowym o cztery miesiące. Trudności z naszym rozlokowaniem ujawniają szerszy pro-

blem. Otóż większość jednostek wojskowych nie jest przygotowana do przyjmowania pod-

chorążych rezerwy na swoje praktyki. Dawniej było inaczej: jeszcze mój starszy o trzy lata 

brat był w Szkole Oficerów Rezerwy (SOR). Po okresie szkoleniowym byli na etatach oficer-

skich, mieszkali w hotelikach garnizonowych, mieli wyższe żołdy, były jaśniejsze zasady. W 

ostatnim czasie SOR-y zamieniono na SPR-y (Szkoły Podchorążych Rezerwy). Z założenia 

mamy pełnić funkcje podoficerskie w jednostkach. W związku z tym nie za bardzo wiadomo, 

jak nas traktować. Najłatwiej byłoby nas wcisnąć między żołnierzy służby zasadniczej i po 

kłopocie. Status nasz jest jednak inny, stąd takie zamieszanie i niedomówienia. Jurek jest do-

wódcą drużyny w plutonie, którego z kolei dowódcą jest dwudziestojednoletni chorąży. Cóż 

ma w tej sytuacji robić dwudziestosiedmioletni absolwent szkoły wyższej z Bydgoszczy, mąż 

i ojciec? Paranoja. No ale sztaby myślą, projektują, decydują. Mają władzę i korzystają z niej 

na miarę swoich mózgów. 

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja dwa piętra niżej, gdzie rozlokowana została kompania 

podchorążych rezerwy. Tak, to prawda. W Pile było nie było byliśmy częścią szkoły oficer-

skiej. Tu zaś absolwenci cywilnych wyższych uczelni przechodzą szkolenie unitarne w wa-

runkach fatalnych. Po tym co tu widzę, mogę śmiało powiedzieć, że nasza Piła była rodzajem 

Oksfordu w stosunku do tutejszej szkółki. Nie da się wręcz porównać warunków, bazy, metod 

szkolenia, zachowań kadry w stosunku do podchorążych. Wyć się chce, jak widzę, jak się ich 

tu goni, jak śpią w piętnastosobowych salach, jaki obłęd mają od tego w oczach. I oni mają 

szkolić później innych? Kto z tutejszej kadry jest przygotowany do tego, aby przekazać rze-

telną wiedzę ludziom, którzy są często wysokiej klasy specjalistami w dziedzinie techniki, 

zarządzania, informatyki? Strasznie dołuje człowieka, kiedy się musi stykać co chwila z po-

rządkami postawionymi na głowie. Chyba że komuś właśnie o to chodzi. 
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Jakąś konkretną ilustracją tego systemu są trzej moi nowi koledzy, którzy mieszkają 

obok. Oni właśnie przeszli tutejszy kurs. Posługują się bez zahamowań owym ogólnowoj-

skowym slangiem z kwiatuszkami językowymi. Myślą głównie o zdobyciu przepustek do 

domów, powtarzają ploty o kadrze, wielkim zaszczytem jest dla nich spotkanie z nimi na 

wódce w kasynie (w ogóle coraz trudniej dostać wódkę, czasami co najwyżej w okolicach 

godziny trzynastej i to z wielkimi kolejkami). Ich czas wolny sprowadza się głównie do gry w 

karty i kłótni przy ustalaniu grafiku przyszłych wyjazdów. Nas, „młodych”, których trzeba 

parę razy „przeczołgać” albo „rzucić na glebę” – jakiego języka tu używają – łaskawie dopi-

sano na koniec kolejki. Rozmawiamy z sobą właściwie o niczym. 

Myślę, że oprócz wpływu owej „urawniłowki”, jaką przeszli podczas wstępnego szko-

lenia tutaj, jakieś znaczenie ma również fakt, że trafili do wojska w styczniu 1981 roku. Nie 

zaznali więc w części tej aury demokracji, wolności, która tak dynamicznie rozwija się za 

bramami koszar. Moje próby rozmowy na temat wydarzeń dziejących się w Polsce (zaczął się 

Zjazd „Solidarności” w Gdańsku) zbywają brakiem zainteresowania, ową postawą olewactwa. 

Zobaczymy, co będzie dalej. Niedługo ma trafić do jednostki nowy pobór, których tutaj się 

szkoli na kierowców pojazdów bojowych (pominę ich konkretna nazwę – taaajemnica).  

Planuję w tych dniach krótki wyjazd do domu. Chcę przywieźć pracę magisterską, 

którą nie zdążyłem obronić przed wojskiem. Muszę uzupełnić jeszcze przypisy i uzgodnić 

termin jej obrony z moją promotor – prof. Marią Janion. Przynajmniej wykorzystam jakoś 

sensownie najbliższe tygodnie. 

 

 

12 października 1981 roku 

 

 

 Jesteśmy po uroczystym apelu z okazji Dnia Wojska Polskiego. Były przemowy, 

awanse, medale. Mam wątpliwości, czy to powinno być akurat w rocznicę bitwy pod Lenino. 

Czytałem chyba w jakiejś niezależnej publikacji, że tamtego dnia w 1943 roku z dalszych 

działań została wyłączona praktycznie ponad połowa stanu dywizji (zabici, ranni, zaginieni). 

To żadne zwycięstwo i powód do chluby przy takich stratach własnych. Raczej błąd dowo-

dzenia, brak należytego rozpoznania i przygotowania ogniowego.  
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 Na placu i wokół niego odbywał się nielichy teatr. Absurd mieszał się z komedią. 

Śmieszna jest ta umowność języka, sztuczność formy. Było to tym bardziej widoczne, bo zje-

chały orkiestry paradne. 

 Tak naprawdę najważniejszym rekwizytem w koszarach nie jest broń a lustro i żelazko 

do prasowania spodni. Te wdzięczenia się, mizdrzenia, przechylania, poprawiania. Te miny, a 

czapka w tę stronę, a może trochę wyżej. Te podpowiadania, poklepywania, cmokania. Młod-

si patrzą na starszych, nowi na bardziej doświadczonych, niżsi na wyższych rangą. Zależno-

ści, zazdrości. Tak zwane męskie wsparcie w miejscu bez kobiet. Żyjemy w koszarach w ta-

kich sztucznych dekoracjach, z narzuconą formą, oderwani, nadęci – jak trochę takie życiowe 

marionetki.  

 Mundur mocno unifikuje, zaciera indywidualne „ja”. Stąd obwieszają się tu medalami, 

baretkami, gwiazdkami, mieczykami. Z kolei ludzie-żołnierze ze służby zasadniczej chodzą z 

czapkami na czubku głowy, popuszczonymi pasami i opinaczami butów. Żeby się jakoś wy-

różnić, zaznaczyć swoją indywidualność. Ale cóż to za wyróżnik? Stąd dla wielu z nas pod-

stawowym marzeniem jest przebrać się w „cywilki” i w nich pognać do miasta, na przepust-

kę. 

 Ja staram się tego unikać, a nawet korzystać – dla różnych obserwacji – z tej dziwnej 

sytuacji, w jakiej się znalazłem. Łażę po Chełmnie, jadę do Torunia, Grudziądza, Świecia  w 

mundurze, konfrontuję się z ludźmi za bramą. Taki pojedynek na miny i szatki. Nie chcę 

udawać, że jestem tutaj inny, niż jestem.  

 Teraz siedzę, a właściwie leżę w pokoju sam. Inni poszli na tak zwany jubel do kasy-

na. Ja nie mogę, bo będę miał wartę. Sam się zapisałem w naszym wewnętrznym grafiku aku-

rat na dzisiaj, bo nie lubię takich zbiorowych konwentykli. Źle znoszę, jak przy wódeczce ja i 

inni musimy uważać na to, co mówimy i robimy. Trudno się nawet dziwić, że po takich wy-

stępach paradnych dzielni wojacy muszą się jakoś odreagować. Gra – tym bardziej nie swojej 

roli – męczy. Chyba że stała się już drugą – albo jedyną – ich naturą. 

 

 

19 października 1981 roku 

 

 

Myślę, że dzisiaj przeżyłem coś, co w jakiś ukryty sposób dotyka istoty egzystencji 

wojskowej. Otóż od trzech dni kompania zaludniała się rekrutami. Tak ludzi z kadry, jak i 
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kaprali ze służby zasadniczej, a nawet trzech moich kolegów zza ściany ogarnęło jakieś ner-

wowe podniecenie. Jakby poczuli przybycie świeżej krwi. Jest wreszcie nowy materiał do 

obróbki. Trwa więc latanina od świtu do nocy. 

Dzisiaj przyjechał nowy chłopak. W związku z tym, że inni byli w terenie, trochę bez-

pańsko kręcił się po korytarzu. Nowy niechętnie wdawał się w rozmowę, wyczuwałem w nim 

kogoś, kto wie, czego chce. Przeszedł normalną w takich sytuacjach drogę od fryzjera, przez 

fasowanie munduru, po wypełnienie dokumentów. Straciłem go później z oczu do przedo-

biedniego apelu. Po zarządzeniu zbiórki przez podoficera dyżurnego żołnierze biegiem wypa-

dli ze swoich sal. Nowy, już w wojskowym drelichu, wolno ustawił się z boku. Kapral wrza-

snął, że zbiórka odbyła się za wolno i nakazał zwrot biegiem do sal. Znowu padła komenda na 

zbiórkę, tupot nóg i wojsko ustawiło się karnie w szeregu. Kapralowi znowu coś się nie spo-

dobało i nastąpiło kolejne przegonienie żołnierzy do sal i z powrotem. Ci w pośpiechu wpada-

li jeden na drugiego. I tak jeszcze raz. Zamieszanie, bieganina, wreszcie ustawili się w dwu-

szeregu. 

„Nowy” zniknął mi z oczu. Po raz ostatni widziałem go przy drugim nawrocie do sal, 

kiedy to musiał przyśpieszyć kroku, aby nie zostać stratowanym przez biegnących za nim. I 

wtopił się w tę masę. Wystarczyło kilka godzin pobytu tutaj, aby doszło do zatarcia jego inno-

ści. Rozpłynął się, stał się „szeregowym K...” Jak Ikar z mitycznej opowieści. Tylko gdzie był 

jego ojciec – Dedal i czy on wróci do swojej osobowości po dwóch latach pobytu w wojsku?  

 

 

21 października 1981 roku 

 

 

Przejrzałem swoją pracę magisterską. Jej tematem jest twórczość Stanisława Dygata, 

jego stosunek wobec romantycznych stereotypów. Żyłem w ostatnich dniach jakby w innym 

świecie. Koszarowy młyn, zachowania ludzi oglądałem jakby przez szkła pomniejszające. Co 

to znaczy mieć jakiś inny punkt odniesienia. Takie drugie dno, inne zainteresowania są chyba 

najlepszą metodą na przetrwanie. Myślę przy okazji, że umysł ludzki jest rzeczywiście wielki 

i niezwyciężony. Aby go pokonać, trzeba ścinać głowy. Nie jestem tu zbyt odkrywczy – wie-

dział już o tym Hitler, Stalin, obecnie choćby Pol Pot. 
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Dygat w swoich opowieściach obraca się głównie wokół jednego tematu: jego bohater 

buntuje się przeciw schematom, jakie narzuca mu kultura, tradycja, naród. Chce zachować 

swoją indywidualność w świecie pełnym mitów, symboli, nieustannej obecności innych. 

Świat przedstawiony w tych powieściach jawi się jako wszechobecna szkoła, spod której od-

działywania bohater nie jest się w stanie do końca wyzwolić. 

Mam w koszarach dobre poletko do praktycznych obserwacji na ten temat, gdyż ów 

dydaktyzm, infiltracja zachowań jest tu podstawą wszelkiego działania. Żołnierz, jego mun-

durek, jak żaden inny przypomina sytuację dziecka w szkole. Powtarza się utarte formuły, 

wytycza się ścisłe ramy od... do... (a jak nie, to dyscyplinką-regulaminem po łapkach, po łap-

kach...). Wbija się do żołnierskich główek wypreparowany zestaw wierzeń na użytek danego 

etapu, prowadzi się do izb tradycji (kultu upaństwowionego), organizuje się wieczornice, cap-

strzyki pod pomnikami, itd. Tylko czasami coś się zacina, występują zakłócenia w tym proce-

sie. Jakiś Celine napisze „Do kresu nocy”, Borowski „U nas, w Auschwitzu”, Herling-

Grudziński „Inny świat”, czy Miłosz „Zniewolony umysł”. Tak naprawdę to tylko chwilowe 

zakłócenia w procesie kształcenia „mięsa armatniego”. Oczywiście w ustach dydaktyków od 

pola walki brzmi to nieporównanie wznioślej i piękniej. Cel pozostaje jeden, jak w tej este-

tycznej radzie ojca z dowcipu: „Synu, idź ty lepiej do marynarki a nie do piechoty, bo tam 

przynajmniej nie zginiesz w błocie”. 

 

 

24 października 1981 roku 

 

 

Jadę pociągiem z Gdańska do Terespola. Później czeka mnie dziesięć kilometrów dro-

gi do Chełmna. Szkoda, że pada, a mam przemoczone buty. 

Wyjechałem dzisiaj rano. Miałem do załatwienia sprawy związane z obroną pracy 

magisterskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Miałem ją początkowo bronić w czerwcu, a przez 

pobór do wojska ustaliłem dzisiaj, że odbędzie się 17 grudnia. Później z Pawłem poszliśmy 

do siedziby Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jakoś lekko, radośnie chodziło się po 

tych korytarzach, chociaż jak na mój gust to jest tam za dużo bałaganu. W końcu minął już 

rok od rejestracji związku, dlatego pewien profesjonalizm działań powinien być zachowany. 

Ale może ten trochę rewolucyjny rozgardiasz też ma sens. Rozmawiałam na ten temat z 



 55 

Pawłem. W odpowiedzi pokazywał mi teleksy z całego kraju, jakie spływają do biura infor-

macji prasowej. Tam strajk, tam pogotowie strajkowe, tam protestują kobiety, studenci. Go-

rączka przemian, wprowadzania nowego. Nie ma według niego czasu, aby w tej sytuacji zająć 

się w miarę systemowym wyregulowaniem spraw organizacyjnych. Tam dopiero widać, jaki 

ogrom zła, krzywd nagromadził się w ostatnich czterdziestu latach. Dzisiaj można o tym mó-

wić, można przeciwstawić, stąd ta wielość zgłaszanych spraw. Sytuacja nie do pozazdrosz-

czenia. Pokazywał mi gabinet Lecha Wałęsy, ba, nawet usiadłem na fotelu przewodniczącego. 

Potem pojechałem do Sopotu, gdzie umówiłem się z E. W liście zaproponowałem jej 

spotkanie, rozmowę, próbę odbudowania więzi, która kiedyś była między nami. Przycisnęła 

mnie posucha uczuciowa. Myślałem, że uda mi się przetrwać ten rok wojskowy bez jakichś 

sercowych zobowiązań, ale bywa trudno. Uczucia wymykają się zbyt prostym planom. Jesz-

cze w Pile goniły nas zajęcia. Teraz jest spokojniej, a serce nie sługa. Czuję to chociażby cho-

dząc ulicami Chełmna. Jestem na takim głodzie, jak owi kadeci ze szkoły oficerskiej w Pile. 

Brak uczuć, czegoś, co będzie bardziej delikatne, wrażliwe, jedyne. Gadam jakoś na okrętkę, 

a tu przecież chodzi o miłość i erotyzm. Jak w tym fragmencie z Nowego Testamentu, czuję 

się, miłości nie mając,  jak ta miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący… Jak ten „cymbał”… 

Chyba jednak z E. liczyłem na zbyt wiele. Spotkaliśmy się u jej znajomych. Rozmowa 

nie kleiła się ani w mieszkaniu, ani podczas spaceru. Cholera, i jeszcze ten deszcz. Buty mam 

mokre do tej pory. Zimno, chłód słów i spojrzeń, obojętność. Chyba zabrakło nam woli, nie 

potrafiłem zrozumieć jej obecnego świata. Chciała być z nimi, mnie gonił czas – zbliżał się 

odjazd pociągu. W końcu szybko zbiegłem po schodach. 

Teraz dobrze, że jestem sam w przedziale. Zdjąłem półbuty, grzeją się nogi na kalory-

ferze (wraz ze skarpetkami elastycznymi – moim zapachowym utrapieniem). Lampy jarze-

niowe sinym światłem oświetlają rozprute siedzenia, napisy „Precz z komuną”, „Lechia pa-

ny”, które ktoś wypisał na ścianach. Po szybach spływa wciąż deszcz, w który będę musiał 

wejść za pół godziny. Celem jest prycza w koszarach, widok podobnie jak ja wyalienowanych 

ludzi. Jedni zamknięci w sobie, inni z językiem na wierzchu, aby zachować iluzję kontaktu z 

ludźmi. Cóż, jak kiedyś radził kolega na studiach, trzeba będzie zacisnąć zęby, podnieść koł-

nierz, wcisnąć ręce do kieszeni i iść. I nie dać się poczuciu osamotnienia i depresji. 
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28 października 1981 roku 

 

 

Dłużej dzisiaj rozmawiałem z majorem – politycznym z naszego batalionu, chyba jed-

ną ze światlejszych osób w tej JW (jednostce wojskowej). Otóż mówił on o prawie stuprocen-

towym upartyjnieniu kadry oficerskiej. Znając moje poglądy zarzucił „Solidarności” brak 

zainteresowania sprawami wojska, sytuacją płacową kadry, jej innymi problemami. – Wy 

musicie nas przyciągnąć, coś zaoferować, a jak dotąd w naszej sprawie „Solidarność” nic nie 

robi. – Próbowałem polemizować, ale chyba rzeczywiście wojsko stało się taką wyspą wyłą-

czoną z tego, co się dzieje za murami. One dalej szczelnie oddzielają od życia polskiej ulicy, a 

jest to zbyt skostniała struktura, aby mogła się przeobrazić bez impulsów, ba, wręcz ingeren-

cji z zewnątrz. Widać, że za wiele spraw, nadziei i oczekiwań zwaliło się na ten ruch. Ale 

węzeł gordyjski powstał. 

 

 

6 listopada 1981 roku 

 

 

Przed dobrą godziną zdałem funkcję podoficera dyżurnego na kompanii. Niby jestem 

zmęczony, ale nie mogę zasnąć. Czuję, że czeka mnie konflikt z tak zwaną falą na naszej 

kompanii. Do pierwszych starć między nami doszło już wcześniej podczas ćwiczeń z musz-

try, wczoraj nastąpił ciąg dalszy. Tych, którzy są „na fali”, czyli przekroczyli już rok służby, 

jest w sumie kilku. Wśród pięciu kaprali „wicków” (wicerezerwistów) jest jeden „dziadek” 

(rezerwista, który za kilka dni kończy dwuletnią służbę). Poznaję naocznie parszywe mecha-

nizmy, które dodatkowo niszczą i łamią ludzi w wojsku. Mam na myśli głównie to, co wy-

prawia „pan rezerwista”, korzystający ze statusu świętej – czytaj: nietykalnej krowy. Pas zwi-

sa mu „na jajach”, opinacze butów zapina na ostatnią dziurkę. Gdyby sprowadzało się to tylko 

do wyglądu, to całą sprawę można by potraktować jako fragment z taniej burleski. W prakty-

ce chodzi jednak o sprawy poważniejsze, głównie o bezceremonialne wysługiwanie się „ko-

tami” (jest się nim w tej knajackiej nomenklaturze przez pierwszy rok służby). Ma się wśród 

nich swego pazia („blacharza”), który ściele mu łóżko, czyści buty, prasuje mundur, pierze 

skarpetki/!/, podtyka co smaczniejsze kąski i papierosy z paczek domowych. Każdego dnia po 
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obiedzie zapisują na tabliczkach przy łóżku, ile im zostało do cywila – wygłaszając przy tym 

w pozycji na baczność określoną formułę: „Ja młody żołnierz wolności, podaję do wiadomo-

ści, że starej kości, zjebanej służbami, wartami i innymi chujostwami zostało 85 pięknych, 

słonecznych, bezrobotnych dni do cywila”. 

Taki osobisty adiutant i tak czuje się wyróżniony, gdyż tym samym „dziadek” zapew-

nia mu nietykalność ze strony innych (wyboru dokonują najczęściej według bliskości miejsc 

zamieszkania). „Panu rezerwiście” przysługuje też niepisane prawo do okazywania swoich 

humorów, ścigania „kotów”. Jego czas zaczyna się po godzinie piętnastej, kiedy to czuje się 

wreszcie wyspany i pod nieobecność kadry zaczyna swoje rządy. Oczywiście dzielnie sekun-

dują mu „wicki”. 

Już nasze wcześniejsze kontakty nie nastrajały zbyt optymistycznie. Był w moim od-

biorze zdeprawowany, tylko nie wiem, czy w ogóle, czy przez te dwa lata w wojsku. Tym 

razem konflikt między nami zaczął się po kolacji. Żołnierze posprzątali sale i korytarz. Po-

zwoliłem im przebrać się w dresy, obejrzeć film po dzienniku. Mimo kilkakrotnych nawoły-

wań ze strony kaprali, zakazałem im wchodzić do sali podoficerskiej. Do akcji wkroczył po 

chwili ów „dziadek”, od którego wyczuwałem alkohol. Wszedł do sali telewizyjnej i zaczął 

wyrzucać z niej żołnierzy. Kazałem mu wyjść pod groźbą wezwania oficera dyżurnego. Jego 

słowa: „Kapusiu jebany, nie będziesz rządził falą” – należały do bardziej delikatnych. 

Paradoks tej sytuacji polegał na tym, że żołnierze („koty”) posłusznie spełniali jego 

polecenia. Miał nad nimi władzę, gdzie moją próbę uczłowieczenia ich czasu wolnego odbie-

rali jako mało znaczący epizod. Zostaliśmy w końcu sami, ja z opaską na ramieniu, on z rę-

kami w kieszeniach. Czułem się upokorzony, ale też miałem świadomość, że za nim stało 

ponad siedemset dni pobytu w koszarach, przejście swego okresu kociego poniżenia, brak 

jakiegokolwiek kontaktu z czasem „Solidarności” (do wojska trafił jesienią 1979 roku), chyba 

stres przed wyjściem z koszar (tu był kimś). Powiedziałem, że nie będę ingerował w to, co się 

dzieje w pokoju rezerwistów, ale rekrutów tam nie wpuszczę. I wyszedłem. Topór nie został 

zakopany, czego dowodem były straszne joby na mnie, jakie dochodziły z sali podoficerskiej. 

Ale tę porcję zniewag musiałem jakoś znieść. Trudno, ważne że żołnierze mieli trochę niepo-

trzebnego stresu.  

Rano było już spokojniej. Obchodziliśmy siebie bokiem, ale widać, że przeżywa jakieś 

wątpliwości. Chociaż może się mylę? 

Te napięcia między poszczególnymi rocznikami (poborami) służby zasadniczej tworzą 

diabelski wręcz węzeł. Nie za bardzo widzę sposób, aby temu zapobiec. Fatalne, że ten układ 
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tolerują także trzej moi koledzy podchorążowie, którzy są skumplowani z „falą”, siebie też 

tak każąc traktować. Dla nich jestem jakby nie z tego świata. Naiwny cudak. Co za upadek 

nas wszystkich. 

Cholera, a ponoć w jednostkach radzieckich – nawet tych stacjonujących w Polsce – 

dochodzi do dużo gorszego łamania charakterów, które wynika dodatkowo z konfliktów na-

rodowościowych, kulturowych. Słaba to pociecha, ale zawsze człowiek czuje się lepiej, gdy 

wie, że może być jeszcze gorzej.  

 

 

12 listopada 1981 roku  

 

 

 Dzisiaj przyszedł do mnie pisarz kompanijny, który chyba mnie ceni za ochronę no-

woprzyjętego wojska. Przy okazji przedstawił mi bliższe szczegóły  tego wewnętrznego sys-

temu.  

Pasowanie – dostaje nim w tyłek „kot” po pół roku służby, kiedy staje się „reksem”. Po roku 

jest się wicerezerwistą, zaś na 200 dni do cywila (ddc) – rezerwistą. Na 150 przed końcem 

służby jest się „falą”, zaś na 50 dni do końca służby – cywilem. Wtedy też nosi się nie tylko 

opinacze butów zapięte na ostatnią dziurkę, ale i odwrócone na drugą stronę.  

Cieniowanie – swoisty przywilej rezerwy polegający na pozorowaniu pracy („cywile” mają 

dodatkowo prawo do „LB”, czyli praktycznie całodniowego leżenia bykiem). 

 „Parzenie podłogi” – w tym dniu, na 380 ddc młode wojsko przez cały dzień musi biegać po 

korytarzach. 

„Dywizjon 303” – w tym dniu, gdy rezerwiści mają 303 ddc, młode wojsko naśladuje samolo-

ty, 

„Rudy 102” – w tym dniu rezerwa robi zadymę, czyli rozwala wszystko, co staje na jej dro-

dze, 

„Studniówka” – na 100 ddc na kompanii urządza się bal. Wtedy to połowa „kotów” musi za-

łożyć krawaty, druga obwiązuje się ręcznikami. I tańczą, śpiewają, co ma bawić obserwującą 

rezerwę. 

W ramach kar stosuje się między innymi OB (obowiązkowe bieganie), odwyk (zakaz 

palenia przez ileś tam dni), debetę zwykłą lub z podtrzymaniem (wali się stołkiem w tyłek), 

colt (strzela się palcem w ucho).  
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Pisarz wymienił tych zasad regulujących nieformalnie życie na kompanii więcej, ale 

nie wszystkie zapamiętałem. Ma on zarazem talent artystyczny. Robi fantazyjne koperty, ma-

luje miary krawieckie (150 cm), których używają rezerwiści. Mieści na tym paseczku i gołe 

panienki i ich imiona, życzenia. Potem na stołówce, gdy obiad zjedzony, a więc dzień zali-

czony, dany rezerwista wali niezbędnikiem w stół z okrzykiem np. „118 ddc”. Kolejny cen-

tymetr wędruje do zupy jakiegoś „kota”, który musi go zjeść.  

Pisarz jest również tym, który przynosi listy na kompanię, które następnie są wręczane 

podczas przedobiadowego apelu. I znowu bywa, że „kot” musi przy okazji wykonać ileś tam 

pompek, odkupić go paczką papierosów, czy odczytać na głos jego treść przy „cywilu”. Jest 

taki zwyczaj, że żołnierzowi nie daje się przesyłek przed wartą. Okazuje się bowiem, że część 

przypadków samobójczych wynika ze złych wieści z otrzymywanych listów. 

 

 

1 grudnia 1981 roku 

 

 

Nasza kanciapa pełna jest jeszcze dymu po długiej rozmowie z Tomkiem. Wciąż pró-

bował wydusić ze mnie opinię na temat dziewczyny, którą niedawno poznał na dyskotece. 

Dobrych kilka dni temu razem wyszliśmy do miasta, wypiliśmy po dwie setki wódki w re-

stauracji. Sytuacja z zaopatrzeniem jest coraz bardziej nienormalna. Barmanki sprzedają jed-

norazowo tylko po sto gram na osobę, więc zaraz ustawiliśmy się powtórnie w długiej kolejce 

do baru. Pije się więc stojąc w ogonku po następną porcję alkoholu, którego i tak za chwilę 

zabrakło. My zdążyliśmy obrócić dwa razy. Niektórzy szybko pobiegli do kolejki w innym 

barze. Kiedy my tam doszliśmy godnym krokiem, a nie jakimś biegiem, było po herbacie, a 

raczej wódce. Poszliśmy więc dalej kierując się głosem muzyki i tak trafiliśmy do dużej sali 

w domu kultury. Był jakiś wyszynk, papierosy, gra świateł, znalazły się też dziewczyny. To-

masz zastrzegł sobie niższą blondynkę, sam miałem się zająć wyższą czarnulą.  

Sytuacja jak z filmu Milosa Formana „Miłość blondynki”. My siedzieliśmy przy stoli-

ku w jednym końcu sali, one w drugim. Kontakt wzrokowy nawiązaliśmy w miarę szybko, 

tylko co dalej. Tomasz nie chciał tańczyć, mówił, że nie potrafi. Przypomniał mi – trochę tak 

ambicjonalnie, iż sam kiedyś mu mówiłem, że lubię się bawić, że ludzie w tańcu są praw-

dziwsi. Po dłuższej naradzie wziąłem więc ciężar poznania na swoje barki i bohatersko prze-

mierzyłem salę, aby poprosić tę czarnulę na parkiet. Potem poszło w miarę gładko. Tomasz 
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wyraźnie mnie wyprzedził, w trakcie odprowadzania do domu już trzymał partnerkę pod ra-

mię, przy furtce jeszcze skrócił dystans. Mam się od kogo uczyć – ja muszę najpierw pocho-

dzić. Jak wyczułem, moja towarzyszka spacerów też. 

Jeszcze raz się spotkaliśmy najpierw razem, następnie chodziliśmy osobnymi ścież-

kami. Trochę jest za zimno na dworze. Jak człowiek jest taki zakutany w różne rzeczy, trud-

niej o owe skrócenie dystansu. Wczoraj byliśmy zaproszeni na „Andrzejki”. Sytuacja sympa-

tyczna. Dobre jedzenie, muzyczka. Tomasz przyciemnił światło. Oni usiedli na kanapie, my 

dalej przy stole. Dawał mi znaki, żebym przeniósł się na kanapotapczan, który był w drugim 

rogu pokoju. Za chwilę znowu pokazuje to samo na migi. No to ja jemu wskazuję na moje 

buty z cholewami. On dalej ruchami rąk, żebym je zdjął. Wtedy ja mu pokazuję na nos. Nie-

stety, nie zdążyłem po służbie ich zdjąć, a te elastyczne skarpetki, ten ich zapach... W końcu 

wyszliśmy na spacer po mieście, żeby im nie przeszkadzać.  

A dzisiaj nie wiedziałem, co odpowiedzieć Tomkowi. Widać, że go wyraźnie niesie ta 

sytuacja z blondynką. Nie jestem pewny, czy warto zbyt szybko wierzyć w takie stany zauro-

czenia. Nie wiadomo, czy to prawdziwe zakochanie, czy tylko owa chwila z „Fausta” Goet-

hego i to ubrana w żołnierski mundurek. Oczy wojskowe, a oczy w cywilu to inne spojrzenia. 

Tak mu starałem się tłumaczyć, ale robiłem to jakoś mętnie i bez przekonania. Może nawet 

trochę mu zazdrościłem tej gorączki i entuzjazmu?  

 

 

4 grudnia 1981 roku 

 

 

Byłem wczoraj w Toruniu. Najpierw siedziałem w bibliotece, później poszedłem na 

film Romana Polańskiego „Lokator”. Wróciłem do Chełmna ostatnim autobusem – byłem 

głodny, dlatego wszedłem do kasyna oficerskiego. Nie było wolnych miejsc, stąd przysiadłem 

się do samotnie siedzącego majora (jego mundur świadczył, że był z drugiej jednostki stacjo-

nującej w mieście). Od słowa do słowa i zaczęliśmy rozmowę. Przedstawił się też jako zwo-

lennik kina, dlatego opowiedziałem o dużym wrażeniu, jakie zrobił na mnie film Polańskiego. 

Coraz bardziej zmieniała się jego twarz, gdy mówiłem o popisie aktorskim, poszczególnych 

ujęciach. Wreszcie przerwał: 

– Ale Polański to Żyd. 
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– Chyba tak. I co z tego? – odpowiedziałem.  

– No jak to co? Przecież to sprzedawczyk i kosmopolita. 

 Trochę mnie zatkało samym widokiem jego twarzy, która wyraźnie stężała. W majora 

zaś wstąpił jakby nowy duch. Mówił bez przerwy o panoszącym się wszędzie żydostwie, o 

syjonistach. Nawet w dziedzinie sztuki zaprezentował przejrzysty podział na dzieła złe, demo-

ralizujące, których autorami byli Żydzi (Kafka, Allen, Hoffman, Kawalerowicz) oraz te reali-

zowane przez innych. 

 Major okazał się bardziej wyrozumiały, gdy sprowadziłem rozmowę na grunt histo-

ryczno-polityczny. Holocaustu jednak nie pochwalał (Hitler jego zdaniem przesadził w drugą 

stronę). Przyznał Izraelowi prawo do samostanowienia, ale z niepodległą Palestyną. Wysunął 

propozycję, aby do Izraela przesiedlać Żydów z całego świata pod nadzorem specjalnej mię-

dzynarodowej komisji selekcyjnej. 

– Czy pan wie, co pan mówi i proponuje? – przerwałem mu. – Moich dziadków zabito w 

Wierzbicy k. Kielc za ukrywanie Żydów w stodole. 

– Panie, ja nie jestem antysemitą, ale dosyć. 

 Ja też miałem dosyć. Bez pożegnania wyszedłem z kasyna. Problem jednak pozostaje. 

Rozmawiałem na ten temat dzisiaj rano z kolegami z kompanii. Z tej trójki jeden zupełnie nie 

miał zdania (to ten, którego główną racją istnienia zdaje się być załatwianie przepustek wy-

jazdowych do żony i dziecka). Drugi prezentował stanowisko raczej neutralne, chociaż sporo 

wiedział o roli polskich Żydów w aparacie bezpieczeństwa w czasach stalinowskich. W trze-

ciego znowu jakby diabeł wstąpił. Podobnie jak major obarczał Żydów winą za stworzenie 

systemu komunistycznego w Polsce, opanowanie środków masowego przekazu na całym 

świecie, skupienie w swoich rękach systemu bankowo-pieniężnego (wyłożył przy okazji swo-

ją teorię ekonomiczną na ten temat). Przyznam się, że po nim najmniej spodziewałem się tak 

radykalnych ocen i poglądów na ten temat. Jest bowiem taktowny, posiada dużą wiedzę poli-

techniczną, stanowi tu pewien autorytet dla innych. Skąd się to bierze? 

 Nie sądzę, żeby wojsko jako całość było opanowane przez zdeklarowanych antysemi-

tów, chociaż czystki po wydarzeniach marcowych z 1968 roku i tu zapewne poczyniły swoje 

ślady. Jest zaś grunt tym bardziej podatny, gdyż wojsko ze swej istoty bazuje na uproszczonej 

wizji rzeczywistości (my i oni, dobrzy i źli, przyjaciel i wróg). Trwanie tego poglądu wynika 

bardziej z biedy, w jakiej żyjemy. Braki na rynku, frustracje w pracy, ciasnota mieszkań w 

blokach powoduje szukanie łatwych wytłumaczeń. Łatwiej przyjąć wersję, że to jacyś ONI – 

na przykład Żydzi są wszystkiemu winni, niż szukać bardziej złożonych przyczyn, niż przy-
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znać się do życia w pustyni duchowej, w świecie zredukowanych emocji i wartości, w zakła-

manych relacjach ze sobą samym, z innymi, ze światem. Używam trochę abstrakcyjnych 

słów, ale sam do końca nie potrafię tego zrozumieć. To przecież niesamowite, aby dzisiaj 

słyszeć tak radykalne opinie o niedobitkach, którzy przeżyli Holocaust, których wędrówki w 

historii tak bardzo przypominają polskie tułactwo. Pociesza mnie to, że w moim życiu spotka-

łem szereg osób, które nie poddały się terrorowi takich ekspertów od polskości, które inaczej 

rozumieją sens słowa tolerancja czy ludzkie prawo do wolności i solidarności. 

 A zawsze, gdy jadę autobusem do Torunia, uderza mnie napis nad jednym z cmenta-

rzy: „My zmartwychwstaniemy”. W tym skrócie czuję taką siłę wyrazu, że może rzeczywi-

ście...   

 

 

6 grudnia 1981 roku 

 

 

Jest niedzielne przedpołudnie. Pełnię funkcję podoficera dyżurnego na kompanii. Wy-

jechał na przepustkę rezerwista, w większości też kaprale – jest więc w miarę spokojnie. Nie 

wchodzą mi w paradę, nie muszę się z nimi użerać. Dużo zależy od ludzi pełniących stanowi-

ska funkcyjne. Jeżeli służb nie pełnią frustraci, czy osoby zakompleksione, może być całkiem 

znośnie. Spróbowałem z rekrutami – wychodzi. Kiedy było trzeba – posprzątali swoje „rejo-

ny”, ustawiali się spokojnie na zbiórki do posiłków. A między tym chwile relaksu, chodzą w 

dresach, robią sobie herbatki, rozmawiają, piszą listy, niektórzy odsypiają zaległości. Aż miło 

popatrzeć – bez nerwicy i paniki. 

Równie duży wpływ na tę sytuację ma skład kadry dowódczej, która w naszej kompa-

nii (szczególnie na tle innych) wygląda całkiem znośnie. Spokojny, misiowaty dowódca, któ-

ry raczej nie zaszkodzi, młody porucznik – ambitny, ale bez przesady, szef kompanii – tęga 

oliwa, rubacha z sumiastym wąsem i tubalnym głosem. Też się specjalnie nie wyżywa, więk-

szość pracy odwala za niego pisarz kompanijny (ważna funkcja). Wśród kolegów podchorą-

żych – Jarosław jest łagodny, Jurek z pełną fiksacją na sprawach rodzinnych (ma malutkie 

dziecko w domu), Rafał jest stosunkowo drobny i z tego chyba czasami wynika jakaś jego 

nerwica i kompleksy. Kaprale („wicki”) żyją własnym życiem, czyli „zrywkami” przez płot, 

organizacją alkoholu, sobotnimi dyskotekami w mieście. Jest jeszcze pisarz kompanijny – 

bardzo sprawiedliwa i poczciwa natura. Ma swoje kapitalne odzywki egzystencjalne, jak 
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choćby ta ostatnia, kiedy na moje pytanie, dlaczego chodzi taki markotny, odpowiedział, że 

„ma kryzys woli”. Jest też ów nieszczęsny rezerwista – w gruncie rzeczy dobry człowiek, 

tylko żyje w coraz większym stresie. Nie wiadomo dlaczego przedłużyli jego poborowi z je-

sieni 1979 roku, czyli tym, którzy mieli wyjść w październiku, służbę na czas jak dotąd nieo-

kreślony. Do lęków związanych z samym wyjściem (te dwa lata w koszarach nieuchronnie 

zostawiają pewne ślady tym bardziej wtedy, gdy od sierpnia 1980 roku tak ważne wydarzenia 

miały miejsce za bramą) dochodzi niepewność związana z nieoczekiwanym przedłużeniem 

pobytu w koszarach. Chodzi więc, pyta dowódcę, nas: dlaczego i nie wiadomo, co mu odpo-

wiedzieć. Stąd wynikają jego zmienne zachowania, nadużywanie praw „rezerwisty”, przez co 

dwukrotnie wchodziłem z nim w konflikt. Nie rozdmuchiwałem tych spraw, gdyż zdaję sobie 

sprawę z frustracji, które go zżerają. 

Wczoraj wieczorem pozwoliłem żołnierzom na obejrzenie filmu, który skończył się po 

godzinie 22,oo – porze capstrzyku. Rano kazałem dyżurnym, aby pobudkę ogłosić później i to 

bez rytualnych pohukiwań i wrzasku. I w takim niedzielnym nastroju upływają kolejne godzi-

ny. Nad nami na strychu jest malutka salka gimnastyczna, więc niektórzy grają w ping-ponga, 

krążą ruchem wahadłowym między strychem, salą telewizyjną a pokojami. W międzyczasie 

pomogłem im napisać kilka listów. Robią spore byki gramatyczne. Oj ta szkoła, panie poloni-

sto... Pisaniem odpowiednio kwiecistych (z rysunkami, w artystycznie klejonych kopertach) 

listów zajmuje się z reguły pisarz kompanijny, który jednak wyjechał na przepustkę. Szkoda, 

że nie mogę chętnych poprowadzić na mszę do Kościoła. Już choćby takie wspólne słuchanie 

Biblii to byłaby jakaś metafizyka...  

Tego obrazu nie należy też oczywiście zbyt lukrować. Część z poborowych jest po 

prostu bardzo słabo wykształcona, czy przygotowana do życia. Kilka tygodni temu zrobiliśmy 

test dla plutonu w końcu osób, które już przed wojskiem zdały kurs na prawo jazdy. Wynik 

części teoretycznej był szokujący. Na ponad dwudziestu mężczyzn wynik pozytywny uzyska-

ła mniej niż połowa. Jeden z najsłabszych mówił, że prawo jazdy załatwił mu tato, który ho-

duje świnie (a mięso to towar zdecydowanie deficytowy na rynku). Drugi na pytanie, jakie 

większe zakłady pracy są w jego rodzinnej Bydgoszczy, wymienił, że rzeźnik, piekarz, cu-

kiernia. Część dopiero w wojsku zaczyna używać szczoteczki do zębów i korzystać z innych 

zasad higieny. Część z kolei jest niesamodzielna przez nadopiekuńczość rodziców, dziadków. 

Dla nich wojsko może być dobrą szkołą przygotowującą do życia. Może. Tylko to może zro-

bić wojsko, które rzeczywiście wychowuje a nie wykoślawia, nie karmi idiotyzmami.  
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Przed chwilą jeden z nich (mówię do nich na „pan”, co ich tutaj bardzo zadziwia, mi-

mo że mają z reguły około dwadzieścia lat) opowiedział mi dowcip, który jeszcze zapiszę. 

Otóż srogi kapral, który mocno dokuczał rekrutom, mówi do nich w chwili rozczulenia: – 

Wiecie, ja już mam dosyć wszystkiego w woju, więc od dzisiaj nie będę was ścigał. – W od-

powiedzi rekruci odpowiadają: – No to w zamian my obiecujemy, że od teraz nie będziemy 

odlewać się do herbaty, którą kapralowi podajemy.  

Mam nadzieję, że do mojego kubka nie sikają.  

 

 

13 grudnia 1981 roku 

 

Siedzę w małej salce gimnastycznej na poddaszu naszego budynku, gdzie grywaliśmy 

często w ping-ponga. Dzisiaj zabrałem notatnik i schowałem go w tym miejscu. Znalazłem 

specjalną skrytkę za obluzowaną płytą. W pierwszej reakcji na tę nową sytuację już chciałem 

sobie dać spokój z pisaniem. Wracam, bo to byłoby za łatwe, to byłby ich sukces nade mną. 

Nie. Będę pisał.  

Dzisiaj rano zbudził mnie i innych hałas na korytarzu, nienaturalny, powtarzany krzyk 

dyżurnego: „Alarm, alarm”. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że dotyczy on wszystkich. 

Wydano nam broń. Niektórzy pytali, co się dzieje, alarm w niedzielę i to o trzeciej nad ra-

nem? Kto się o tej porze chce bawić w ćwiczenia? Pojawiły się pierwsze osoby z kadry za-

wodowej, których też ściągano z domów w trybie alarmowym. Zbiórka była na dworze. Był 

mróz, padał śnieg. Upływały kolejne minuty naszego stania. 

Przed piątą zawrócono nas do bloku. Po oddaniu broni ogłoszono zbiórkę w sali tele-

wizyjnej – dochodziła godzina szósta. Wszyscy dyskutowali, co to może być? Czy to wojna? 

Ale z kim? Najbardziej prawdopodobna wydawała się wersja, że weszły wojska z Układu 

Warszawskiego (jak w 1956 roku na Węgry i w 1968 do Czechosłowacji). Tylko po jakiej 

stronie opowie się nasza armia? Wśród tych szeptów ktoś z kadry włączył telewizor. Szmery, 

szmery i obraz, grają hymn, pojawia się twarz generała i premiera Wojciecha Jaruzelskiego. 

W trakcie jego wystąpienia na sali zapanowała przeraźliwa cisza. Popatrzyłem na 

twarz rezerwisty – płakał. Już wiedział, dlaczego przetrzymywano jego pobór od dwóch mie-

sięcy. W tym pierwszym momencie stało się jasne, że to nie alarm ćwiczebny, że stan wojen-

ny oznacza coś dużo bardziej poważnego. 

Skończę, bo jest jakiś hałas na korytarzu.   
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16 grudnia 1981 roku 

 

 

Największym problemem jest brak informacji o tym, co się dzieje na zewnątrz koszar. 

Każdy z nas zadaje sobie pytanie, jaka jest i będzie reakcja ludzi na ten manewr wojskowych, 

czy będziemy postawieni na przeciw osób z ulicy, zakładów pracy, czy będą próbowali zmu-

szać nas do walki, strzelania? Jak się wtedy mamy zachować? 

Nie pozwala się nam słuchać radia, jedynym źródłem informacji jest telewizor, zmu-

sza się nas oglądać wieczorny „Dziennik”. Wzbudza zaś naszą nieufność już choćby za spra-

wą umundurowanych spikerów. Raczej wsłuchujemy się w to, co przekazują nam wartowni-

cy, żołnierze z zaopatrzenia, którzy wyjeżdżają po prowiant. I każdy mówi praktycznie coś 

innego. Najpierw, że strajkują większe miasta. Potem, że walki toczą się głównie na Wybrze-

żu i na Śląsku, że w tych rejonach desantu dokonały wojska Układu Warszawskiego, którzy 

są przebrani w polskie mundury, że całe pułki odmawiają wykonania rozkazów, że popełniają 

samobójstwa niektórzy dowódcy a żołnierze przechodzą na stronę ludności cywilnej. Infor-

macje o postawach oficerów i żołnierzy są dla nas najważniejsze. To, że pacyfikuje się siłą 

walki na Wybrzeżu, przekazał wartownikom z mostu kierowca poobijanego wozu strażackie-

go, który wracał z Gdańska. 

W koszarach, oprócz wciąż prószącego śniegu,  panuje cisza. Cisza i czekanie na coś, 

co może się jeszcze wydarzyć. Ta niepewność, że gdzieś nas jeszcze mogą wywieźć...  

 

 

19 grudnia 1981 roku 

 

 

Znalazłem się w bardzo dziwnej sytuacji. Otóż pełniłem ostatnio funkcję rozprowa-

dzającego na warcie poza jednostką – w lesie, gdzie znajduje się skład mobilizacyjny (niech 

to wystarczy). Są dwa ogrodzenia, między którymi rozstawione są posterunki. W wewnętrz-

nym kręgu jest sprzęt teoretycznie gotowy do wyruszenia w każdej chwili. Piszę teoretycznie, 

bo kiedy przed miesiącem dokonano okresowego przeglądu, to okazało się, że na kilkanaście 

aut ruszyły tylko dwa. W pozostałych nie było... benzyny. Najpewniej tym dywersantem była 

chęć zarobku na alkohol. Ale to jest teraz mniej ważne. 
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Dowódcą tej warty jest z zasady podoficer zawodowy. Po wprowadzeniu stanu wojen-

nego dołączono do wart jeszcze oficera. Na mojej był nim major W. (nazwisko pominę, ale, o 

ironio, noszący to samo, co bohaterski porucznik z okresu Powstania Listopadowego). Mię-

dzy rozprowadzaniem kolejnych wart rozmawiałem z owym majorem. Nie kryłem swoich 

wątpliwości związanych z zaistniałą sytuacją w Polsce, lękiem o możliwość wybuchu wojny 

domowej. Major zachowywał się jak ideolog partyjny, próbujący swoim tubalnym głosem, 

raczej nie mnie a siedzących obok wartowników przekonać do swoich racji. W międzyczasie 

wychodziłem, rozprowadzałem posterunki. On czekał na mnie rozgrzany atmosferą polemiki. 

I rozmowa zaczynała się od nowa. Wychodził również ze mną na zmiany wart, przeglądał 

ładownice. Wszystko odbywało się regulaminowo i bez zastrzeżeń. 

Wartę zdaliśmy wieczorem, zaś „afera” wybuchła następnego dnia rano. Zostałem we-

zwany do dowódcy batalionu. Siedzieli tam oprócz szefa sztabu batalionu również podpuł-

kownik – zastępca dowódcy pułku do spraw politycznych, major – zastępca dowódcy batalio-

nu do spraw politycznych i  dowódca kompanii. Miałem im zdać relację z przebiegu tamtej 

warty, co skrótowo zrobiłem. Kazali mi wrócić do siebie i czekać (odprowadzał mnie dyżur-

ny). W pokoju okazało się, że zrobiono rewizję w rzeczach. Po dwóch godzinach sytuacja 

powtórzyła się z tą zmianą, że kazali mi przebieg tej warty zapisać. Gdy robiłem to w sąsied-

nim pokoju, wszedł na chwilę pisarz kompanijny i szepnął, że w kompanijnej świetlicy prze-

słuchują żołnierzy z warty. Nie zdążył powiedzieć nic więcej, gdyż w drzwiach stanął ów 

główny oficer polityczny pułku. Przekazałem mu raport. Miałem siedzieć i czekać dalej. 

Minęła pora obiadu, był już zmierzch za oknem, kiedy wezwano mnie po raz trzeci. 

Znowu kazano mi odtworzyć przebieg warty. Spytałem się, o co chodzi, gdyż co miałem po-

wiedzieć, to powiedziałem i zapisałem. Ów podpułkownik ds. politycznych stwierdził ogólni-

kowo, że moja relacja nie ujmuje wszystkiego, co się zdarzyło na tej warcie. Siedzieli w 

czwórkę wokół złączonych biurek, sam zaś stałem przy drzwiach. Pokój był pełen dymu pa-

pierosowego. Milczałem. Ów polityczny nie wytrzymał i zarzucił mi brak patriotycznej po-

stawy, potem zaczął mówić coraz głośniej o tym, że plamię mundur żołnierza polskiego, że za 

łamanie praw stanu wojennego grozi mi sąd polowy, a w najlepszym razie zesłanie do jed-

nostki karnej w Orzyszu. 

Dalej nie padały żadne konkretne zarzuty, ale już wiedziałem, że muszę odwrócić sy-

tuację – wyjść z defensywy, zaatakować. Zrobiłem to według pomysłu, jaki kiedyś zrealizo-

wał Stanisław Dygat, gdy jakaś komisja kolaudacyjna skrytykowała jego kosmopolityzm, 

który miał ponoć występować w jednej z książek przygotowanych do sfilmowania. Zrobiłem 
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kilka kroków w kierunku biurka, chwyciłem róg blatu i zacząłem od stwierdzenia, żeby pan 

pułkownik nie szafował tak pojęciem patriotyzmu. Powiedziałem, że za mną stoi wiedza uni-

wersytecka i wychowanie w rodzinie pełnej męczeństwa oddanego za Polskę. Wymieniłem 

dziadków – powstańca wielkopolskiego i obrońcę Helu, drugiego zamordowanego wraz z 

rodziną na kielecczyźnie za ukrywanie Żydów, którzy uciekli z transportu. Powiedziałem o 

nieżyjącym już ojcu, żołnierzu – obrońcy Kępy Oksywskiej, który po dwukrotnej ucieczce z 

oflagu jenieckiego został osadzony w obozie koncentracyjnym. Starałem się kontrolować 

głos, ale cicho nie mówiłem. Widziałem, jak ich oczy coraz bardziej kierują się na moje ręce 

jakby w obawie, że rzucę biurkiem.  

Gdy zacząłem mówić, że nikt nie ma patentu na czyjś patriotyzm i żebyśmy się nie li-

cytowali, która rodzina więcej wiader potu i krwi wylała za Polskę, wstał szef sztabu batalio-

nu, starszy już człowiek.  

– Niech pan podchorąży się nie denerwuje – zaczął tonująco kiwać rękami – wszystko się 

wyjaśni i dobrze skończy.  

Widać było, że był na swój sposób wzruszony.  

– Chciałbym wyjść panie pułkowniku – odpowiedziałem.  

– Oczywiście, proszę – dodał.  

Skinąłem głową i wyszedłem. 

Wróciłem do pokoju. Coś tam zjadłem (Tomek był na tyle domyślny, że zrobił mi ka-

napkę z obiadu), czekałem. Wpadł znowu pisarz, który szepnął mi, że żołnierzy z warty prze-

słuchiwano w obecności owego majora W.. Podstawowe pytanie brzmiało, „Czy podchorąży 

Książek wydawał zgodę na słuchanie „Wolnej Europy” na wartowni i czy to ja nastawiłem w 

radiu tę stację?” I drugie: „Czy prosiłem ich, aby w żadnej sytuacji nie używali broni w sto-

sunku do Polaków?”. Z jego relacji wynikało, iż oni jak jeden mąż odpowiedzieli, że nie. Po-

noć przy narastającej irytacji i krzykach owego majora. 

Gdzieś po dwóch godzinach przyszedł major – zastępca dowódcy batalionu ds. poli-

tycznych, jeden z rozumniejszych ludzi w tym miejscu. Chciałem wstać, jednak machnął rę-

ką. Patrząc po ścianach mówił cicho o tym, że jest już po wszystkim, sprawa została wyja-

śniona. Dawał też do zrozumienia, że tak jak wszędzie, tak i w wojsku są nadgorliwcy, którzy 

chcą się wykazać za wszelką cenę. Wskazał, że po moim ostatnim wyjściu zdecydowanie 

moją stronę zajął podpułkownik – szef sztabu batalionu, ponoć przy okazji ciężko też rugając 

owego majora, który był ze mną na warcie. Okazuje się, że jeszcze przed stanem wojennym 

obserwował mnie, gdy kiedyś przygotowywałem podczas służby na kompanii pięciu rekru-
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tów, którzy mieli wyjść do sztabu pułku. Bez poufałości, ale rzeczowo, żeby znali regulamin, 

wiedzieli, jak się przedstawić i zachować. To go ponoć tak ujęło.  

Ten pułkownik to akurat typ starego wiarusa, człowieka, który znał jeszcze czas woj-

ny. Znane były jego wyjścia popołudniami do plutonu dyżurnego, który akurat obierał ziem-

niaki, kiedy z nimi rozmawiał, ba, prosił, aby zaśpiewali mu żołniersko-partyzanckie pieśni. 

Takich ludzi się szanuje za ich ludzką twarz, nawet mimo pewnych słabości, bo za kołnierz 

nie wylewał. 

Sam rzeczywiście pilnowałem postępowania regulaminowego. Z zawartymi w nich 

zapisami jest tak jak z konstytucją, która teoretycznie należy do bardziej tolerancyjnych w 

Europie. Te dokumenty służą jednak ludziom tylko wtedy, kiedy są przestrzegane. Bycie 

„służbistą”, niechęć do spoufalania się w pracy zawodowej, obowiązkach służbowych wynika 

i z mojej natury, ale i przeświadczenia, że tylko wtedy nie dam innym zbyt prostych argumen-

tów przeciw sobie. Nie dam się zbyt łatwo pokonać drugiej stronie. Poza tym staram się – z 

różnym skutkiem – stosować zasadę wpajaną nam w domu przez ojca, że jak się nie wie, jak 

się zachować, to należy się starać zachować po prostu i aż – przyzwoicie. 

A ów major W.? Żal, że tak szlachetne nazwisko nosi ów donosiciel, tropiciel dywer-

santów i wrogów. Tak, żołnierze słuchali „Wolnej Europy” – ja też. Nie było zakazu. Co do 

problemu strzelania przez wojsko do ludzi, to o tym między innymi rozmawialiśmy z majo-

rem w otoczeniu wartowników. On, że rozkaz trzeba wykonać, ja mu, że wojsko ma bronić 

granic, a nie polować na ludzi, którzy płacą podatki na jego utrzymanie. I oczywiście starałem 

się mówić na tyle głośno, żeby słyszeli to inni. Żeby mogli wyciągnąć wnioski z tej wymiany 

zdań. Być może doniósł ze strachu, że z naszej strony ujawnimy treść tej rozmowy, albo zrobi 

to milkliwy podoficer zawodowy, który miał też wtedy służbę? Czort wie. Tak czy siak, był 

to ciężki dzień. Boli żołądek. 

 

 

20 grudnia 1981 roku 

 

 

Siedzę w pokoju i czuję się jak bokser poobijany w walce, czekający wciąż na osta-

teczny werdykt. Albo jego rewizję. Jeszcze wczoraj starałem się zrobić jakieś notatki, poukła-

dać sobie sytuację. Odczuwam wokół siebie coraz większą pustkę. Jakbym był zarażony.  
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 Jest we mnie też narastający bunt. Już im nie będę się tłumaczył. Chcecie, to sądźcie, 

chcecie, to mnie wywieźcie do jednostki karnej. Dosyć tego absurdu wyjaśnień.  

Sprawdza się na mnie ten opisywany w literaturze i filmach mechanizm, że człowiek 

osaczony najpierw próbuje kluczyć, grać. Dopiero potem przez strach przebija się jakiś głos 

sumienia, wolności. Dosyć kompromisu, tłumaczenia, że się nie jest garbatym. Bo z kim? 

Komu? I o co?  

 Ot i mam swój prywatny stan wojenny... 

 

 

22 grudnia 1981 roku 

 

 

Afera ze mną przycicha. Sądu nie będzie, wyjazdu do jednostki karnej chyba też nie. 

Przynajmniej za tamtą wartę. W wojsku w ogóle jak ognia unika się „afer”. To zakłóca spo-

kój, wtedy mogą przyjechać kontrole z okręgu, z MON-u, itd. Stąd działania na wyciszanie, 

zamiatanie ich pod przysłowiowy dywan, zachowywanie spraw drażliwych w murach danej 

jednostki. 

Obecnie jest tak, że wyłączyli mnie praktycznie z życia koszarowego, służb, wart. 

Nikt tego nie mówi wprost, ale zostałem zakwalifikowany jako element niepewny. Czuję te 

opowieści (wszelkie informacje, plotki roznoszą się po jednostce lotem błyskawicy z braku 

innych problemów i tego że, niestety, faceci są plotkarzami chyba większymi od kobiet). Sam 

nie zamierzam tego zmieniać. 

Nawet w kantynie żołnierze zawodowi wskazują mnie innym, taksują wzrokiem, w 

którym widzę i ciekawość i chyba lęk. Zacząłem ubierać pod mundur polowy typu moro ko-

szulę i krawat, które mam na stanie. To chyba jeszcze bardziej wzmaga ich ciekawość, a chy-

ba też i złość. Człowiek wygląda w tym jakoś czyściej, jak kadra zawodowa. Dzisiaj w kanty-

nie jeden z nich podszedł i spytał, czy mój mundur jest regulaminowy? Ja mu na to, że noszę 

taki jak on. Na to ów major, że oni są żołnierzami zawodowymi. No więc ja, że też chcę wy-

glądać jak człowiek, jest zimno, a ja mam brudny podkoszulek. Odszedł. Widać, że hasło 

„brudny podkoszulek” znowu zadziałało. Tak to wygląda ciąg dalszy mojej prywatnej po-

tyczki z armią – z podkoszulkiem w roli głównej.   
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Człowiek czuje się samotny i durny, ale jak pomyślę, co muszą przeżywać górnicy z 

kopalni „Wujek”, „Piast”, stoczniowcy, o których mówią w telewizji, to jakoś nie przystoi 

użalać się nad sobą. 

 

 

25 grudnia 1981 roku 

 

 

Od stanu wojennego przeniesiono nas do wspólnej sali. Tym samym leżymy w piątkę 

– Tomek i ja oraz trójka kolegów z drugiego pokoju (w naszym śpi teraz zawsze ktoś z kadry 

zawodowej). Nasi współspacze chodzą strasznie rozgoryczeni i najeżeni – mieli w tych 

dniach wyjść do cywila, tymczasem nie wiadomo, kiedy to nastąpi. 

W Wigilię padał śnieg. Jak pięknie byłoby wtedy  w domu. Po planach spędzenia 

Świąt Bożego Narodzenia pozostały tylko kartki i niewysłany list jako martwe symbole tego 

czasu. Nie dzwoniłem, bo telefony praktycznie nie działają, a jeszcze bardziej się odechciewa, 

gdy słyszy się głos: „Rozmowa będzie kontrolowana” po samym podniesieniu słuchawki.  

Pod wieczór siedliśmy z kolegami, przełamaliśmy się opłatkiem, który przywiózł ktoś 

z rodziny odwiedzającej Jurka (widać, że bardzo kocha swoją żonę i dziecko. To jego nieza-

chwiana busola, jego wolność). Sam dostałem list od Matki. Mam go przy sobie. Wzruszenie 

ściska gardło na myśl, ile dobroci i pamięci do mnie oraz brata i siostry jest w tej delikatnej 

osobie. List dostałem otwarty. Na kopercie był stempel „Ocenzurowano”. Znalazłem w nim 

ślady po opłatku, który zapewne wyjęto. Pies was trącał – podglądacze cudzego życia.  

Przy naszym stole odczuwało się niechęć do rozmów, nie było powodów do kawałów 

i śmiechu. Śpiew kolęd też nam zbyt nie wyszedł – za niskie głosy. Nikt nawet nie wspominał 

byłych Wigilii. Jakoś nie wypadało. Niestety, na nic zdały się nasze apele, aby umożliwić 

wyjście na Pasterkę.   

Dalej najbardziej dokucza brak wiarygodniej informacji o tym, co się dzieje w kraju. 

Odebrano nam przepustki do miasta. Wyganiają nas na oglądanie dzienników telewizyjnych, 

ale już sam język, mundury spikerów sprawiają, że nie wierzymy temu, co mówią. Wszystkie 

radia, aparaty, magnetofony musieliśmy oddać jeszcze 13 grudnia. Siedzimy więc i spekulu-

jemy.  
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4 stycznia 1982 roku 

 

 

Niestety w stanie wojennym widać, jak urósł mur między nami żołnierzami a kadrą 

zawodową. Patrzę ze zdziwieniem ale chyba bardziej z żałością na ich nagłą zmianę. Jeszcze 

przed trzema, czterema tygodniami próbowali być równymi nam ludźmi, partnerami, którzy 

mogą bez obaw o jakieś następstwa rozmawiać z nami na każdy temat, którzy też chcą miesz-

kać w demokratycznym, samorządnym państwie. Gdzie wszyscy są równi wobec prawa. I ta 

zmiana, ich często zacięte twarze. U jednych widać pewien dystans, u innych jest to poczucie, 

że teraz mogą rządzić, decydować, wydawać realne rozkazy. Jak na wojnie, jak w ordynku 

bojowym, gdzie ma się poczucie własnej siły i ważności, możliwość twardego karania i na-

gradzania. Oni jakby odzyskali poczucie pionu, hierarchii, możliwości podejmowania decyzji 

bez męczącego wyboru między alternatywami. Świat jest wtedy mniej skomplikowany, nie 

trzeba się zagłębiać, czy analizować.  

Wiadomo, że w porządku totalitarnym ważne jest jasne zdefiniowanie wroga i przyj-

mowanie prostych recept na wszystkie dolegliwości. Tym ich najpewniej karmią oprócz tej 

telewizyjnej papki propagandowej. Po takich różnych swoich naradach, odprawach często z 

wypiekami na twarzach, jak ludzie zamkniętego kręgu wtajemniczenia – klanu idą do nas. 

Ciągłe zbiórki, apele, instruktaże, język rozkazów i zakazów. Już nie ma na koniec takich 

zebrań sakramentalnego: czy są jakieś pytania? Wszystko jasne – wykonać. Jak nie, to grożą 

sankcje przewidziane w wojsku na czas stanu wojny. Wcześniej istniał wśród nas podział 

kadry na tak zwanych jajogłowych-betoniarzy, czyli ludzi bez wątpliwości, z drugiej strony 

na trzcinki czyli inaczej liski-chytruski i związanych z tą grupą, ale przyzwoitszych, czyli 

liberalno-umiarkowanych. Sam jakoś też w to wierzyłem. Teraz, przynajmniej na zewnątrz, te 

różnice się między nimi zatarły. 

Możemy poznać ich bliżej, bowiem od początku stanu wojennego muszą spać w jed-

nostce – najpierw wszyscy, potem według grafika dyżurów. Można się bliżej przyjrzeć temu, 

co sobą reprezentują. Jak narasta u niektórych z nich agresja, nieufność, brak tematów do 

rozmów, nieopanowanie. Jedynie część z nich jest wolna od tych przywar. Zauważyć też 

można podziały według rangi: sierżanci trzymają się co najwyżej z chorążymi, podporucznicy 

gdzieś do  kapitana, itd. Hierarchia według szarż jest więc wyraźna. Stopniami – awansami 

też można grać w tym środowisku, rozbijać jego integrację.  
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Ujawnia się wśród nich bardzo zmaterializowany punkt widzenia, a co za tym idzie, 

łatwo można nimi manipulować pieniądzem. Ileż to godzin potrafią poświęcić na analizę te-

go, kto jakie dostał nagrody, jakie premie, dlaczego w innym batalionie są wyższe dodatki 

funkcyjne, itd. Potrafią obrażać się na siebie, potem nie zauważać, budować zbiorowe fronty 

przeciw drugiemu, z włączaniem informacji z ich życia osobisto-rodzinnego. Takie małe 

plotkarstwo, które jakoś zbyt pochopnie przypisujemy kobietom.  

Potrafią też w większości i to szybko wyładowywać na wojsku wszelkie swoje złe na-

stroje. Stąd często robią w salach żołnierskich przeglądy, z przewalaniem pościeli włącznie, 

sprawdzaniem zawartości szafek i plecaków, zbiórki, zarządza się marszobiegi w pełnym 

umundurowaniu. Biorą też poszczególnych żołnierzy na spytki, wypytują o nastroje, gdzie 

często kilku atakuje wybraną osobę drwiną, czasami groźbą aresztu. Wszystko to najczęściej 

jako przejaw nudy, osobistych kompleksów, opacznego rozumienia swojej czynnej roli w 

ramach utrwalania stanu wojennego. No i wpajanej im też dewizy, że wojsko „nie może się 

nudzić”. 

 

 

8 stycznia 1982 roku  

 

 

Chyba dlatego, że jesteśmy jednostką szkoleniową, omijają nas zadania bojowe. Dołą-

cza się jedynie pojedynczych żołnierzy do trójek patrolowych łażących po Chełmnie. 

 W to miejsce cały czas ogromnie dużo jest przeróżnych służb, wart na terenie pułku i 

garnizonu. Właściwie żołnierze obejmuję je co dobę, gdyż doszły dodatkowe wzmocnienia 

posterunków, patrole dookoła koszar (żeby sprawdzać, czy nie ma tam wrogich plakatów czy 

napisów). Przy fatalnej pogodzie – śnieg i mróz, przy złym wyżywieniu i braku witamin 

przypadłości chorobowych jest wciąż co niemiara. Z kolei lekarz pułkowy, a tym bardziej 

jego prawa ręka – chorąży, dają popisy arogancji i łamania podstawowych zasad lekarskich, 

uznając za chorych żołnierzy z odmrożeniami nóg, z wysoką gorączką (najboleśniejszym 

przykładem był przypadek zemdlenia wartownika na służbie, którego ocucono dopiero po 

nadejściu nowej zmiany). Nie ma należytego zabezpieczenia od mrozów, zmiennej odzieży w 

przypadkach przemoczenia. Pakuje się więc do spodni, co się da. Podobnie papier do butów. 

Ponoć lekarz ma rozkaz od dowódcy pułku, że nie mogą kierować żołnierzy do izby chorych, 
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gdyż musi być zachowana odpowiednia liczba sprawnych żołnierzy w koszarach. I koło się 

zamyka.  

 

 

12 stycznia 1982 roku  

 

 

Załatwiłem dzisiaj na stołówce kolejny słoik smalcu z cebulą. Cebule wcześniej kupił 

mi pisarz kompanijny, który jako łącznik wychodzi czasami do miasta. Słoninę kupiłem w 

kantynie, zaś samo przetopienie w kuchni opłaciłem papierosami. Ten smalec jakoś nas trzy-

ma. Nie należę do ludzi wybrednych, ale już sam widok stołówki przyprawia o zawrót głowy. 

Jeszcze jesienią, kiedy miał przyjechać jakiś generał (owe słynne wizytacje z MON-u), odma-

lowano sufit i lamperie. Teraz znowu pojawił się grzyb, zacieki. Stoliki są odrapane, bywa, że 

z obłamanymi rogami. Wtajemniczeni wiedzą, że wywieszony jadłospis obowiązuje tylko dla 

tych, co przychodzą pierwsi (czyli głównie kadrę), później serwuje się zazwyczaj słynny ko-

tlet mielony. I tak dzień w dzień.  

Dwa dni temu widziałem jednego z dowódców, który z zaplecza kuchni wychodził z 

paczuszką w ręku. Ile jest takich wynoszonych paczuszek? Do kogo się zwrócić w tej spra-

wie? Do owego majora od spraw politycznych, który przesłuchiwał mnie na konto swoich 

awansów? Teraz, gdy rządzą i w koszarach, i poza nimi, nie muszą się już z nikim liczyć. 

Jak zaczęli podawać na śniadania grochówkę – jako dodatkową rację z tytułu podwyż-

szonego stanu bojowego, mój żołądek przestał to wytrzymywać (daruję szczegóły, bo to mało 

męskie). Oby to nie był początek wrzodów.  

A cebula to jeden z przyrodniczych cudów świata. Nawet odmrożona była bezcenna 

na szkorbut w łagrach. Jest wciąż dobra na wszystko. Nigdy jej nie pozwolę niszczyć czy 

marnować. 

 

 

18 stycznia 1982 roku 

 

 Czytam „Braci Karamazow” – po wcześniejszej lekturze „Idioty” i „Biesów” Fiodora 

Dostojewskiego. Pierwsze książki przyniósł mi z biblioteki miejskiej w Chełmnie pisarz 
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kompanijny, który ma prawo do wyjść służbowych na pocztę. Dzisiaj w bibliotece byłem 

osobiście. Pozwolono mi wyjść, ale w eskorcie młodego chorążego. Tak szliśmy, ja z książ-

kami pod pachą, on, młodszy ode mnie o kilka lat, z pistoletem w kaburze. Trudno się roz-

mawiało, był sam zażenowany tą sytuacją. Nie wiadomo, czy ta broń z ostrą amunicją bar-

dziej była przeznaczona do pilnowania mnie, czy książek? Przecież władza absolutna nigdy 

nie tolerowała wolnego słowa, tym bardziej pisanego, a Dostojewski do pokornych nie nale-

żał. 

 Po wyjściu z biblioteki chorąży spytał, czy chciałbym jeszcze przejść się po mieście. 

Odpowiedziałem, że nie, że chcę wracać do koszar. Chciałem jak najszybciej przerwać tę 

sytuację – taką tragifarsę spacerową – trudną i dla niego, i dla mnie.     

 A przez te wypożyczane książki wszedłem jakby w inny świat. Czytam teraz prak-

tycznie wszędzie. To taka lektura – dom. Wiadomo, że zastępczy, że trzeba z niego wycho-

dzić, ale o ileż ciekawsze jest spotkanie z Myszkinem, Katarzyną Iwanowną, Stawroginem, 

Dymitrem Karamazowem, od tego, co jest teraz wokół mnie. Nawet zima, śnieg mniej doku-

czają. W końcu świat Dostojewskiego to głównie przemieszanie bieli, nadziei i bólu. 

 I tak powoli się odpływa, hałasy obok stają się coraz mniej wyraziste. Otwiera się 

świat wyobraźni. Człowiek staje się wolny. Pięknie. Spadajcie smutki i kłopoty. Tyle i aż tyle. 

Dzięki ci Fiodorze. Popatrz tam z góry, że te wyrazy szacunku przekazuje ci jeden z owych 

„polaczków”, których nie zawsze lubiłeś. Ale jakie to ma dzisiaj znaczenie?    

 

 

20 stycznia 1982 roku 

 

 

Dzisiaj odprowadzałem pluton na zajęcia techniczne. Mimo ustalonej trasy, która wie-

dzie opłotkami Chełmna, była mimo wszystko możliwość, aby popatrzeć na życie za bramą. 

Do tej pory mam przed oczami obrazek, jaki zauważyłem zaraz za rogiem jednostki, gdzie 

mieści się siedziba PZPR. Mijaliśmy akurat parking, na który zajechała „Dacia”. Wysiadł z 

niej pokaźnej postury i tuszy mężczyzna – z pełnym energii wyrazem twarzy, szerokim kra-

watem wiszącym na brzuchu. Mimo pokaźnego mrozu (jeszcze ta plaga dołączyła do stanu 

wojennego) szedł w rozpiętym kożuchu, z aktówką pod pachą. Na chwilę zatrzymał się, po-

machał w naszym kierunku i wszedł do partyjnego budynku. 
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W normalnych warunkach pewnie bym go w ogóle nie zauważył – dzisiaj w tym oka-

zie partyjnego zdrowia widziałem coś niestosownego. I to cholerne machnięcie ręki w kierun-

ku nas – dzielnych wojaków pewnie w podzięce za to, że tak sprawnie wprowadziliśmy „ład i 

porządek”. Jego porządek, jego wyobrażenie o tym ładzie. Wraz z 13 grudnia pewnie wróciły 

mu siły witalne, otrzymał jasne instrukcje z centrali, skończył się czas zagrożenia jego pozy-

cji, jego układów, stosuneczków. Już mu nie zagląda do oczu lęk przed jego dyletanctwem, 

może znowu grzmieć i pouczać na zebraniach. 

Zajeżdżam słowami tego biedaka, ale jest on elementem piramidy, która deprawuje ten 

kraj. Wydawało się, że to już ich koniec, tymczasem potrzebnych było im tych kilkanaście 

miesięcy na konsolidację szeregów i zebranie sił. No i znowu rządzą, też jako komisarze woj-

skowi w zakładach pracy, w urzędach, z inspekcją robotniczo-chłopską w tle.  

 

 

24 stycznia 1982 roku 

 

 

Wczoraj na kompanii nocował porucznik niedużego wzrostu, z takim trochę cienkim 

głosem, ogromnie nerwowy, przy tym popijający. Miałem okazję poobserwować jego zacho-

wania i zahamowania, gdy przebywał za cienką ścianą. Początkowo myślałem, że mówi do 

kogoś, a to były jego monologi. 

      – Znowu hałasy, znowu burdel na kompanii. Poruczniku Mareczek (tak się nazywał, czyli 

mówił do siebie) musisz ich uspokoić. – I po chwili jeszcze głośniej – K..., musisz ich uspo-

koić. Poruczniku Mareczek, musisz – mówił coraz głośniej. – Nie bój się tej hołoty, nie bój 

się tego wojska. 

Słychać otwieranie klamki. 

– Podoficer do mnie – głośno krzyczy.  

Słychać kroki podoficera. 

– Kapralu, dlaczego tam jest tak głośno, dlaczego oni tak tupią? 

– Melduję... – podoficer próbował coś powiedzieć. 

– Musisz ich uspokoić, musisz im dać w dupę, żeby popamiętali, kto ma dyżur na kompa-

nii. Jeżeli się nie uspokoją, powiedz, że sam im pokażę. 



 76 

Podoficer odszedł, słuchać było kroki porucznika Mareczka chodzącego po pokoju. Hałas 

na korytarzu trwał nadal. Słychać było, jak porucznik wykręca numer telefoniczny i jego sło-

wa: 

– Proszę poprosić chorążego – i po chwili przerwy – To ty Rysiek? Słuchaj, załatwiłeś to, 

co miałeś? Co? No jak to co? Przecież wiesz – chwila przerwy – Tak. Tak. Przyjdź z tym, 

bo mnie głowa boli przez to cholerne wojsko. Gonię ich i gonię – chwila przerwy. – Co, 

idziesz już? Dobra, przychodź. 

 Wychodząc widziałem, jak siedział z chorążym. Na kolejnym swoim dyżurze nie po-

kazał się przed frontem żołnierzy. 

 

 

9 lutego 1982 roku 

 

 

W lutym rozpoczęły się pojedyncze wyjazdy do domów i stało się rytuałem, że po-

wracający z przepustki długo w noc opowiadał o tym, co widział, co usłyszał za murami. 

– Wiecie, jeden Reiff, ten szef PAX-u, głosował w Radzie Państwa przeciw wprowadzeniu 

stanu wojennego. I co? I nic. Zamienili go na nowego, który nazywa się Komender. 

– Wiecie, Bratkowski, ten Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ogłosił z ukrycia list 

do narodu. Podawali jego treść przez „Wolna Europę”. I co? I nic. Rozwiązali SDP, wystar-

czył podpis prezydenta Warszawy. 

To, co najczęściej pojawiało się w formie żalu, to reakcja ludności cywilnej na widok 

munduru. Odwracali się, nastawało milczenie. Nas to dotyczyło w mniejszym stopniu niż 

kadry zawodowej, ale nie wszyscy mają rozeznanie, kto jaki nosi typ munduru. Oprócz mil-

czenia częstym dowodem niechęci był wrzask za plecami, naśladujący skrzek wrony, w spo-

sób oczywisty związany ze skrótem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON-y). In-

nym były gwizdy i okrzyki w rodzaju: „Spieprzajcie do Moskwy” lub „Won do koszar”. Nie-

dawno do jednostki wpadł zziajany kapitan bezskutecznie wcześniej goniący młodzika, który 

śnieżną kulą strącił mu czapkę z głowy. 

Dlatego też na odjezdnym szef kompanii instruował, żeby nie wdawać się w rozmowy 

z cywilami w pociągu, na ulicach, unikać zbiegowisk, nie wdawać się nawet w domu w dy-



 77 

wagacje polityczne. – Bo wiecie, mundur ostatnio nie jest zbyt popularny – dodał. – I żeby-

ście nie wracali urżnięci w sztok.   

Czyli trochę można, a chyba nawet wypada. Bo jak tu wracać na trzeźwo? 

 

 

12 lutego 1982 roku  

 

 

Dowódca kompanii zgodził się wydać mi przepustkę na wyjście do miasta. Tym ra-

zem mogłem już iść sam. Oddałem „Braci Karamazow” Dostojewskiego, zabrałem zbiór pro-

zy Tadeusza Borowskiego. Znam jego twórczość dobrze, fragmenty „Pożegnania z Marią" i 

kilka wierszy cytowałem sobie z pamięci podczas wart. Wybrałem go, bo chcę przypomnieć 

sobie prawdę, że po Oświęcimiu (i po łagrach sowieckich) może być tylko lepiej. Chcę zna-

leźć przeciwwagę dla chwil depresji, myśli, że przeżywamy katastrofę. Trzeba znać propor-

cje, trzeba umieć zachowywać umiar. Zło, rozpacz dokonało  się gdzie indziej. Czwórka ko-

legów grająca w brydża, ja na swoim wyrku jesteśmy tylko trywialną repliką sytuacji vorarbe-

itera Tadka z opowiadań oświęcimskich Borowskiego. I niczym więcej. 

Po wyjściu z biblioteki dłużej chodziłem ulicami miasta. Przechodnie rzeczywiście źle 

reagują na mundur. To się wyczuwa po ich spojrzeniach, szeptach między sobą, czasami 

wręcz odwracaniu głów.  

Wszedłem do kościoła. Dłużej patrzyłem na widok krzyża nad ołtarzem, gdzie u stóp 

Chrystusa leży czaszka i piszczel. Nie jestem człowiekiem prostej wiary. Za ojcem uznaję, 

trochę w odróżnieniu od bardzo rygorystycznej wiary matki, że Boga można znajdować 

wszędzie, nade wszystko w pracy nad sobą, w skupieniu, w kontakcie z Biblią, chociaż ko-

ściół, księża też niekiedy pomagają. Szczególnie tacy jak Ojciec Święty, którego widziałem 

osobiście podczas mszy w 1979 roku w Warszawie. Ciekawe, co myśli teraz o sytuacji w Pol-

sce? To też musi być ból. I wstyd. 

Przed kościołem miałem dziwny kontakt ze staruszką. Przechodziłem akurat pusta-

wym chodnikiem, gdy usłyszałem stuk w okno. Kobiecina w siwych włosach pokazywała mi 

ręką na budzik, który trzymała w drugiej ręce. Po chwili zrozumiałem z tego języka na migi, 

że chyba chce potwierdzenia, iż wskazuje on prawidłowy czas. Porównałem ze swoim, poka-

załem, że powinna przesunąć o 10 minut (palców) do przodu. Gdy to zrobiła, znowu mi go 
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pokazała. Pokiwałem głową. Starsza kobieta uśmiechnęła się i pomachała ręką. A w duchu 

pojawiła się refleksja, po co jej ten dokładny czas. Jeszcze?  

Zaszedłem na osiedle z nowymi blokami. Z jakiegoś okna dobiegł mnie śpiew zespołu 

rockowego „Maanam”, przejmujący rytm i słowa o dalekich i wirujących planetach. Wokół 

leżał śnieg, robiło się szaro, ze skarpy rozpościerał się widok na Wisłę. 

Trochę się rozkleiłem. To minie, wiem. Czuję niepokój przed tym, że odchodzę za da-

leko. Gdzieś tam w środku oczekuję kogoś, czegoś, kto przytrzyma mnie w chwili chęci odlo-

tów. Pomoże zejść na ziemię. Coraz bardziej mam wrażenie, że jest we mnie dwóch ludzi. 

Jeden funkcjonuje jakoś w rytmie dnia, spełnia polecenia, uśmiecha się, odpowiada na pyta-

nia. Ten drugi patrzy na tego pierwszego. Cholera... 

 

 

25 lutego 1982 roku 

 

 

Wyjechałem do Gdańska na obronę pracy magisterskiej. Miała się ona odbyć najpierw 

w czerwcu 1981 roku. Gdy mnie dosyć nagle wzięto do wojska, uzgodniłem listownie z pro-

motorem – prof. Marią Janion, że odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim 17 grudnia. Wte-

dy z kolei ten plan pokrzyżowało wprowadzenie stanu wojennego. Stąd ten trzeci termin. Pra-

cę obroniłem bez problemów, przy okazji odpowiadałem na różne inne pytania. Mundur nie 

wywoływał zachwytu wśród studentów. Czułem się obco na Uniwersytecie, który jak dotąd 

bardzo lubiłem. Potem z Pawłem pojechaliśmy do Żarnowca. Kilka ostatnich kilometrów (od 

Krokowej) musieliśmy przejść pieszo. Mimo zimna, zawiei było pięknie. Od strony Dębek 

słychać było szum morza. W domu zaś szok. Nie ma matki, tylko brat z bratową szybko przy-

gotowali poczęstunek.  

Okazało się, że matka nie wiedząc o mojej obronie (nie doszedł list przez tą cholerną 

cenzurę) nie wytrzymała i wybrała się do Chełmna. Minęliśmy się w drodze. Jeszcze większa 

była niespodzianka, kiedy to pojawiła się około północy. Gdy bowiem dowiedziała się w 

Chełmnie, że mnie nie ma, że bronię pracy, starała się jak najszybciej wrócić do domu. Do 

Pucka dojechała koleją już nocą, a stamtąd przywieźli ją przypadkowo przejeżdżający mili-

cjanci. Ich pojawienie się to był dodatkowy szok głównie dla Pawła, którego status był nieja-

sny po delegalizacji Solidarności. Brat, uczynna dusza, zaprosił ich, żeby rozgościli się, coś 
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wrzucili na ząb no i wypili coś mocniejszego na rozgrzewkę. I siedliśmy – przy jednym stole 

dwóch gliniarzy, wojak z bożej łaski – czyli ja, niedoszły internowany, trójka domowników. 

Mieliśmy już trochę w czubie. Paweł posunął się nawet do tego, że prosił ich o pokazanie 

broni, tego, jak się trzyma pałkę, itd. Odbierali to, a przynajmniej takie miny robili do swego 

wyjścia, jako żarty.  

Do jednostki wróciłem następnego dnia bez specjalnych emocji. W pociągu ludzie 

głównie milczeli. Jakże byli inni od rozdyskutowanego tłumu sprzed jeszcze kilku miesięcy, 

kiedy można się było wygadać do woli. To wszystko działo się jakby za szybą. 

 

 

14 marca 1982 roku 

 

 

Dni przeciekają między palcami. Koledzy grają w brydża, co mnie szybko nudzi. W 

pokera z kolei ze mną grać za bardzo nie chcą, bo ponoć mam zbyt kamienną twarz i skubię 

ich z żołdu (głównie w pokera, ale też w oczko i to przy dosyć pokaźnych pulach, gra także 

kadra skoszarowana na kompanii). Tak więc oni grają, ja zaś najczęściej leżę na wyrku z no-

gami w butach na taborecie (nie wolno ich zdejmować przed południem – zgodnie z wymo-

gami stanu wojennego trzeba być gotowym do drogi).  

Wraz ze stanem wojennym skończył się czas gry w ping-ponga szczególnie z dowódcą 

kompanii, który grał jak na swój wiek i zaokrągloną posturę co najmniej dobrze. W ogóle 

należy do bardziej ludzkich gości w tym kręgu i niech tak zostanie, jak nie może być lepiej. 

Obecnie – ONI, czyli kadra zawodowa, trzymają się razem ze sobą, my też. 

Czytam Dostojewskiego, Borowskiego albo odpływam w swoje jawy. Potrafię zapla-

nować sobie temat, który będę przeżywał w takim płytkim letargu. Może to być gdzieś w hi-

storii, w górach, podczas zawodów sportowych, itd. Musiałem się nauczyć takiej zdolności 

wyizolowywania się z grupy jeszcze, gdy mieszkałem w dzieciństwie w pokoju z rodzeń-

stwem, potem w internacie, akademiku.  

Też sobie wymyśliłem, że jak tylko wyjdę z wojska, to kupię sobie hamak. Rozwieszę 

go w ogrodzie między jabłonią a orzechem i będę się bujał. 
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22 marca 1982 roku 

 

 

Tych jaw akurat trochę zaczynam się bać. Ostatnio kilka razy męczył mnie powtarza-

jący się sen, że jestem na statku, który nie może przybić do brzegu. Albo krzyczę do sternika, 

żeby tak trzymał kurs, abyśmy cały czas widzieli ląd. Wtedy czuję się pewniej. Gdy go tracę z 

oczu, budzę się zdenerwowany.  

Tak było i dzisiaj, kiedy to wyrwał mnie z drzemki Tomasz. Ponoć jęczałem przez 

sen, co utrudniało im grę w brydża. Trochę mi głupio, ale co robić. Podkoszulek mam jeszcze 

mokry od potu. 

 Sen ze mną na statku zaczyna wracać w różnych wariantach. Niby mieszkam nad mo-

rzem i jeziorem, jestem ratownikiem wodnym, a jednak czuję jakiś lęk przed żywiołem wody. 

A może właśnie dlatego? 

 

 

26 marca 1982 roku 

 

 

Dzisiaj wracający z przepustki kolega mówił, że przez cały czas urlopu pił, nie po-

znawał ludzi. – Tyle apatii i narzekania. No k..., gdybym nie był podpity, na trzeźwo bym 

tutaj nie wrócił – kończył. 

W ogóle alkohol stał się z wolna bogiem naszych myśli i działań. Wyparł prawie zu-

pełnie temat kobiecy (co ciekawe, gdy do jednego z kolegów podchorążych przyjechała ostat-

nio sympatia, ten zamiast być z nią w hotelu – odwiedził nas w kasynie. Zdradził, że za bar-

dzo nie ma o czym z nią rozmawiać, że go to nudzi). Kto, z kim, ile wypił, jak mu było, jak 

odjechał, to są tematy do chwały. Najlepiej żeby pić na tak zwanego samobója, czyli zalać, 

urżnąć się w trupa. Nie tylko zresztą my. Ci z kadry również. Przychodzą skacowani, wycho-

dzą z koszar podpici. Czasami aż strach patrzeć na zmęczone twarze, które rano przystępują 

do codziennych czynności. Alkohol jest swoistą normą, kluczem, rozgrzeszeniem, który zara-

zem otwiera różne furtki. Przyzwyczajony do picia z toastami, takiego sposobu picia jeszcze 

nie znałem. Miejsce picia – nieważne, zakąska – nie jest potrzebna, a poza tym jest papieros, 

toast – po co, bo przecież i tak pijemy na pohybel... Z kim się pije – też jakby mniej. Najważ-
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niejsze, żeby była wódka. Jest to takie picie samoistne, gdzie nawet lustro nie jest potrzebne. 

Nie czuje się sumienia, duszy. 

 Dla żołnierzy takim miejscem kontaktowym jest sala odwiedzin, która spełnia różne 

role, z intymnymi chwilami spotkań zakochanych włącznie. Z kolei rodzinom udaje się wno-

sić alkohol w termosach, w puszkach konserwowych po sokach (robi się dziurkę i zamiast 

soku wlewa wódkę – czasami nawet strzykawką). To niezwykłe, ale od pierwszych dni stanu 

wojennego, mimo utrudnień, potrzeby załatwienia przepustek podróżnych, rodziny odwiedza-

ją swoich synów, czasami błądząc po różnych jednostkach, gdzie ci w międzyczasie są prze-

noszeni (poczta działa wciąż bardzo opieszale z uwagi na kontrolę przesyłek). 

 Właśnie w sali odwiedzin miałem okazję usłyszeć rozmowę, jaką prowadził żołnierz 

ze służby zasadniczej z dwoma kolegami, którzy przyjechali się z nim spotkać. Popijali jakiś 

alkohol, który jeden z nich przewiózł w butelkach po oranżadzie. Z rozmowy wynikało, że 

najbardziej z nich wygadany jest też na przepustce, tyle że nie z wojska a z milicji (jest moż-

liwość odsłużenia zamiennie wojska w milicji). 

– Widzisz, ty dostajesz 170 zł żołdu, my zaś 2.100, służba lekka, nie ma takiego zapierdo-

lu jak u was, kantyna zawsze jest pełna wszystkiego. Mówię ci, żarcia, papierosów ile 

chcesz – mówi milicjant. 

– Ale ja przynajmniej nie muszę walić pałą ludzi po głowach – próbuje odpowiadać kole-

ga żołnierz. 

– Co ty myślisz, jak dostaniesz kamieniem w głowę od robola, to zobaczysz, jak będziesz 

w nich napierdalał. Pamiętaj, że kto ma miękkie serce, ten musi mieć tu twardą dupę – 

zamyka kwestię młody gliniarz. 

 Ta wypowiedź kojarzy mi się z opowieścią kolegi z kompanii. Mówił, że gdy był 

ostatnio na przepustce, spotkał w domu rodzinnym kuzyna, który kończy szkołę milicyjną w 

Szczytnie (ponoć poszedł do milicji po technikum, żeby dostać szybciej mieszkanie). Wy-

wieźli ich stamtąd do akcji na początku stanu wojennego – jego akurat do pacyfikacji stoczni. 

Pochwalił mu się, że pokrwawioną pałkę ich dowódca pozwolił mu zachować na pamiątkę. 

Kolega dodał, że na tym tle doszło w domu do awantury, że nie podając owemu krew-

niakowi ręki, wyjechał z powrotem do jednostki. Nie wiadomo, jak było naprawdę, ale chole-

ra niedługo przez tę „wojnę” zaczniemy się nienawidzić i tłuc we własnych rodzinach. I może 

też o to w tym wszystkim chodzi? 
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29 marca 1982 roku 

 

 

 Przed chwilą wróciliśmy z Tomkiem do koszar. Był tak podpity, że zasnął nawet nie 

zdejmując butów. Jedynie okryłem go kocem. 

 Teraz siedzę, a właściwie półleżę na swoim ulubionym materacu w rogu małej salki 

gimnastycznej na poddaszu budynku kompanii. Zdarzyło się dzisiaj trochę ciekawych sytua-

cji, ale nie wiem, jak je opisać. Nie czuję języka, ale czy ja cokolwiek jeszcze czuję? 

 Byliśmy z Tomaszem na urodzinach u M. – poznanej przez niego jeszcze przed „woj-

ną” ładnej blondynki. Podczas imprezy, a była też nasza druga znajoma H., a także młode 

małżeństwo nauczycielskie i przysiadający się rodzice solenizantki, atmosfera nie była najlep-

sza. Oni coś tam mówili przyciszonymi głosami o potrzebie konspiracji i oporu wobec obec-

nych władz, o różnych powinnościach patriotycznych. I czuło się, że oni i my – ludzie z ko-

szar – funkcjonujemy jakby w dwóch światach. Nie chciało mi się odpowiadać, jakbym miał 

przetrącony kręgosłup, albo odebrano mi wolę czynu. Do tego zaczęło się wyczuwać narasta-

jące napięcie między Tomkiem a dziewczyną. Coś tam rozmawiali w kuchni i to dosyć gło-

śno, robił też jej uwagi przy stole, i to nie takie dowcipne, lekkie, jak zazwyczaj.  

W końcu wyszliśmy przed czasem. Na dworze jeszcze bardziej „ścięło” nas mroźne 

powietrze, bo sporo wypiliśmy dobrej przypalanki z samogonu (na kartki można kupić tylko 

pół litra na miesiąc). Próbowałem prowadzić go za ramię. Wyrywał się, kładł na świeżym 

śniegu, na którym próbował robić tak zwanego orła.  

Dłużej zatrzymaliśmy się koło pomnika niedaleko kościoła garnizonowego, gdzie pró-

bował wejść na cokół. Dobrze, że było już ciemno. Ostatecznie zszedł i usiedliśmy na ławce. 

Monologował, narzekał, że dosyć ma takiego życia życiem motyla.  

- Tu się zatrzymasz, tam przysiądziesz i powąchasz, to ciebie zainteresuje a nawet zachwyci. 

To tu, to tam – mówił zbiegając z ławki i naśladując lot ptaka. – Tam ludzie żyją jakimiś pro-

blemami, a ja jakbym był zwolniony z życia. Chyba że za takie uznać dobrze odprasowane 

spodnie, wypastowane i świecące buty, prawidłowe wyklepanie meldunku na warcie. Ktoś za 

nas w koszarach podejmuje decyzje, ustala jadłospis, harmonogram dnia, tygodni, miesięcy. 

Dzisiaj zawiozą mnie tutaj, jutro mogę być gdzieś tam. Bagaż i dorobek życia zawarty w żoł-

nierskim worku. Nie warto się przyzwyczajać, nie warto zapuszczać korzenie. Kur..., nic nie 

warto. – Po chwili jeszcze westchnął – Cholera, może obrażam motyle – i na dłużej przestał 

mówić.  
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I tak w końcu doszliśmy do koszar.  

Dziwne jest to nasze obecne, takie eteryczne  życie. Jakbyśmy w koszarach byli zwol-

nieni z odpowiedzialności, żyjąc cały czas na lekkim rauszu (albo kacu w chwilach depresji). 

Może poza Jurkiem, który założył rodzinę przed wojskiem i żyje jej codziennymi problema-

mi, mamy tu jakiś nierzeczywisty obraz kobiet. Są one postrzegane przez nas chyba bardziej 

jak jakiś wyidealizowany mit niż żywy człowiek, z którym się rozmawia, którego się słucha, 

współodczuwa, uzgadnia codzienne plany. Chyba przypisujemy im głównie rolę kobiety-

matki, czekając na opiekę, brak pytań, akceptację bez warunków. Czasami też rolę kobiety-

kochanki, czyli tak wymarzonej potrzeby zaspokojenia marzeń i przyjemności, ale jednak 

tylko na chwilę.  

To też charakterystyczne, że dosyć mocno akcentuje się w koszarach konflikt płci. 

Szczególnie Rafał z jakąś lubością w różnych sytuacjach uzasadnia wyższość – głównie inte-

lektu – mężczyzn w stosunku do kobiet. To często są takie jałowe gadki z elementami zgry-

wy, ale one wracają w różnych sytuacjach. Może sam dlatego nie za dobrze znoszę picie w 

towarzystwie samych facetów?  

 Kto wie, czy problem Tomka nie polega na tym, że zbyt sobie M. wyidealizował, zbyt 

wymyślił – siedząc w koszarach. A rzeczywistość jest, jaka jest. Ale nie będę się tu więcej 

wymądrzał tym bardziej, że może to wszystko być bardziej prozaiczne. Dosyć, czas iść spać. 

 

 

2 kwietnia 1982 roku 

 

 

Jeszcze raz wracam (chyba o tym pisałem przed „wojną” – tak tu dzielimy czas na ten 

przed 13 grudnia ’81 i po tej dacie) do sytuacji znęcania się nad młodszymi służbą żołnierza-

mi. Nie mogę się z tym pogodzić, nie mogę uodpornić – wciąż mnie to głęboko porusza. I z 

tym walczę na swoich służbach, nie pozwalam, wychodzę z tego znękany fizycznie, psy-

chicznie, chyba jeszcze bardziej niż ci gonieni przez „rezerwę” wojacy. To już nie chodzi 

tylko o to, że niszczy się, upokarza drugiego CZŁOWIEKA. To przeczy sumieniu, rozumowi, 

ale i ma w sobie jakieś barbarzyństwo estetyczne.  

Na wszelkie próby tłumaczenia: panowie, nie róbmy tego, bo przecież jedziemy na 

tym samym wózku, odpowiedź jest ta sama, jedynie powtarzana w różnych wariantach: Ja k... 
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w dupę dostawałem, więc niech i młodzi dostaną. A wojsko to nie przedszkole czy szkółka 

niedzielna. – Koło się zamyka. 

I tak szczególnie po godzinie piętnastej, w dni wolne biegną młodzi żołnierze do kan-

tyny po papierosy, oranżadę, znaczek pocztowy, przesypują węgiel za dwóch, gdyż „pan re-

zerwista nie może się przemęczyć”. Do tego dochodzi zmuszanie ich do śpiewu znanych 

przebojów, odkurzanie podłogi przez czołganie się młodych żołnierzy pod łóżkami. Muszą 

gasić światło przez dmuchanie w lampę, dźwigać rezerwistę na plecach w pozycji klęczącej 

do ubikacji i to z papierem w zębach, trzymać miski pełne wody nad swoją głową koło godła 

narodowego (tzw. pojenie orła). Wszyscy więc mają zajęcie: jedni gonią, drudzy są gonieni. 

Wojsko się nie nudzi, stąd cicha akceptacja tego stanu przez kadrę zawodową. Tylko gdy z 

tego tytułu dochodzi do prób samobójczych czy innych samookaleczeń, robi się „afera”, tu-

szowanie, żeby nie miało to wpływu na różnorodne punktacje osiągnięć między plutonami, 

kompaniami, jednostkami i Bóg wie czym jeszcze. Wszak papier jest cierpliwy w tworzeniu 

fikcji. Niewielu z kolei młodych stażem żołnierzy (tzw. kotów) mówi na ten temat, gdyż za-

kwalifikowanie kogoś jako donosiciela oznacza bardzo ostre tępienie przez „falę”. 

Ponoć przed wyjściem z jednostki rezerwista (kazał się nazywać „panem dziadkiem”) 

zarządził zbiórkę. Oczywiście wszyscy się tam w mig ustawili w dwuszeregu.  

– A teraz wy, młodzi, macie zaszczyt zapalić ze starym podoficerem – kontynuował. 

Większość sięga po papierosy, wtedy on znowu: 

– Widać nie zrozumieliśmy się. Otóż ja sobie zapalę, a wy sobie popatrzycie – i zaczyna 

palić na oczach kilkudziesięciu ludzi. Po chwili zaś: – A komu chce się bardzo palić? – 

pyta. 

Podnosi się większość rąk. 

– No to zaczniemy szkolenie bojowe w celach odwykowych. Te osoby: padnij..., po-

wstań.., padnij.., powstań... – I tak przez kilkanaście minut, aż do znudzenia rezerwisty. 

Tak więc stan wojenny nic tu nie zmienił, nic nie uświadomił, a często jeszcze 

wzmógł tę agresję, przez poczucie nudy spotęgowanej izolacją, poczuciem niepewności nie 

tylko owego rezerwisty, który miał wyjść do cywila w październiku, ale i osób z wiosennego 

poboru. Aż ciarki przechodzą, widząc niektórych z nich, ich zimne oczy, zacięte usta, śmiech 

bez śmiechu, w chwili wydawania takich poleceń. Nie ja pierwszy widzę, jak groźne jest da-

nie władzy nad innymi ludziom słabym, którzy nie potrafią kontrolować swoich zachowań, 

którzy bywają po prostu głupi i amoralni. Którzy sferę indywidualnych kompleksów mają 

okazję kompensować – i to bezkarnie – takim poczuciem władzy.  
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Szczególnie tam, gdzie ma się do czynienia z drugim człowiekiem, a dotyczy to też 

nauczycieli, policjantów, sędziów i prokuratorów, księży, powinny obowiązywać wysokie 

wymagania, jeżeli chodzi o poziom ich wiedzy, kulturę osobistą, respektowanych w życiu 

zasad etycznych. A jest, czy raczej bywa?  

A w mordę, może oczekuję od tego kur.. świata zbyt wiele... Nauczyciel z bożej łaski 

się odezwał. 

 

 

9 kwietnia 1982 roku 

 

 

 Pożegnaliśmy trójkę kolegów podchorążych odchodzących do cywila, z którymi 

mieszkaliśmy w jednym pokoju. Mieli wyjść pod koniec grudnia – stan wojenny przesunął 

ten moment o prawie cztery miesiące. Jako rekompensatę za to wydłużenie służby otrzymali 

... list – podziękowanie od dowódcy jednostki (nie wiedzieć czemu podpisuje je także zastęp-

ca dowódcy do spraw politycznych):    

„Obywatel sierżant podchorąży Jerzy ...(nazwisko pominę) 

W związku z wykonywaniem specjalnych zadań związanych ze stanem wojennym, 

składamy Wam wyrazy wysokiego uznania i żołnierskie podziękowanie za patriotyczną po-

stawę we wzorowym wypełnianiu trudnych i odpowiedzialnych żołnierskich obowiązków. 

Wyrażamy głębokie przekonanie, że tak jak dotychczas, w tych trudnych dla Polski chwilach 

będziecie wierni przysiędze wojskowej, gdyż od Was zależy los Socjalistycznej Ojczyzny”.   

Kiedy wrócili po apelu, Jurek głośno zaczął się zastanawiać, co ma zrobić z tym pa-

pierem. 

– A co, żonie nie chcesz pokazać? – spytałem. 

– Jeszcze nie zwariowałem – odpowiedział. – Pewnie by mi manatki wystawiła za to 

za próg. 

Pożegnaliśmy się serdecznie – „na niedźwiedzia” (wczoraj przepuściliśmy ich ostatni 

żołd w kasynie). Na odchodnym Jarek puścił jeszcze piękną wiązankę. Był w tym prawdzi-

wym artystą. I ta jego przeciągła intonacja..., akcent na twardym „r” (zresztą co to byłoby za 

przekleństwo bez jakiegoś „r” w środku). Czasami taka wiązaneczka rzeczywiście pomaga. 

Ucho też przywyka. Oby tylko ucho. 
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14 kwietnia 1982 roku 

 

 

Rozmawiałem dzisiaj z młodym podporucznikiem w kasynie. Był z tej drugiej jed-

nostki, dlatego może był wobec mnie bardziej szczery. Zaskoczył mnie nie wtedy, gdy mówił, 

że gdyby stanu wojennego nie wprowadzili Polacy, to weszliby tu Rosjanie i inne wojska 

Układu Warszawskiego. Nawet nie prostowałem chociażby argumentem, że Rosjanie uwikłali 

się w wojnę z Afganistanem. To jest taka ich cicha śpiewka, żeby podbudować swój patrio-

tyzm. Że wtedy byłaby wojna domowa, rozlew krwi, dramatyczne podziały. Ja w inwazję 

wojskową z zewnątrz nie wierzę.  

Zaskoczył mnie natomiast stwierdzeniem, że tak naprawdę głębsze zmiany w wojsku 

mogłyby nastąpić jedynie wtedy, gdyby zwolnić za jednym pociągnięciem wszystkich ofice-

rów gdzieś od majora wzwyż, a już szczególnie tych, którzy przeszli szkolenia w Moskwie. 

Stawiał przy tym pytanie:  „Co ja mam zrobić innego od nich, gdy jeden, czy dwóch trafiamy 

do takiego grona starych wron? Muszę krakać jak i one” – kończył i widać było, że go to au-

tentycznie przejmuje. Tylko kto miałby tego dokonać?  

Na pewno gdzieś z tyłu głowy wraca pytanie, nie tylko o przyczyny stanu wojennego, 

ale dlaczego ta operacja okazuje się udana. Jak udało się uśpić społeczeństwo za bramą, jak 

zmęczyć biedą i propagandą? A przecież do myślenia powinny dać takie fakty, jak zatrzyma-

nie rocznika, który do wojska trafił jesienią 1979 roku, jedynie bardzo ograniczony pobór 

jesienią 1981 roku, czyli osób, które mogłyby więcej nowego wnieść do wojska. Jest to jeden 

z dowodów na to, że stan wojenny przygotowywano dużo wcześniej. Różne zachowania rzą-

du, którym kieruje zarazem dowódca tego wojska – generał Jaruzelski, mogły tak naprawdę 

być zaplanowanym szeregiem prowokacji ludzi „Solidarności”, aby zmęczyć społeczeństwo, 

jakoś uzasadnić wyprowadzenie wojska na ulicę. Tak spekuluję, ale czy ktoś nad tym się za-

stanawiał tam, za bramą? 

 

 

16 kwietnia 1982 roku 

 

Wszystko z czasem staje się tu coraz bardziej płynne, nawet rygory stanu wojennego 

rozpływają się w poczuciu fikcji. Jedynie w okolicach 13 kolejnego miesiąca wykazuje się w 
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jednostce większą aktywność. Te zbiórki, apele przyjmowane są z coraz większą nutą ironii. 

Marazm i taki wygodny cynizm zaczyna panować nad wszystkim.  

Sam już nie mam siły krzyczeć, że nie zgadzam się na robienie przez ten system 

wszystkiego, abyśmy na powrót weszli w skórę owego homo sovieticus z jego nadrzędną za-

sadą: „napljewat po wsjem”. Abyśmy całą swoją energię poświęcali na taką małą stabilizację: 

zdobywanie przepustek, ominięcia służb, zapewnianie sobie minimum komfortu. Abyśmy 

załatwiając takie interesiki stawali się ludzikami godzącymi się na rolę trybików w tej machi-

nie. Ja się z tym nie godzę, ale cóż znaczy taki sprzeciw zapisywany na karteluszkach chowa-

nych gdzieś w zakamarkach koszarowego poddasza?  

 

 

20 kwietnia 1982 roku 

 

 

 Od wczoraj próbuję napisać list do P. o tym, że niedługo wyjdę z koszar na stałe, że 

będzie okazja do spotkania. Zacząłem na dyżurze. Zamiast jakichś normalnych zdań mam na 

kartce tylko kilka przekleństw z fantazyjnymi podkreśleniami. Słowa typu „kurwa mać”, 

„chuje jebane” napisało mi się już bez kropek. 

 Teraz znowu cisną mi się same bluzgi. A niby nic się nie dzieje. Ot i taka jest cała 

ocena mojego koszarowego świata zawarta w słowie „NIBY”. Jakby w nim była podstawowa 

lekcja życia w mundurze (to słowo „jakby” podobnie relatywizuje). Taka koszarowa teoria 

względności a’la Einstein zawarta w zdaniu: „Wszystko koleś jest na niby”, albo dosłowniej: 

„To wszystko ch.. i popelina”. I po to mnie tutaj trzymali przez rok, żebym dojrzał do takiej 

świadomości? 

To jakaś paranoja. Czuję, że chyba boję się wracać do cywila. Tamtego świata już nie 

ma, ten który jest...  

Ja pier...  Dam sobie spokój z listem. Bo co NIBY mam napisać? 
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25 kwietnia 1982 roku  

 

 

Minęło ponad 350 dni w wojsku, zostało jeszcze kilka Dni Do Cywila (ddc), oczywi-

ście pod warunkiem, jeżeli nie wymyślą mundurowi myśliciele jakiegoś stanu wojennego do 

kwadratu... 

 A dzisiaj są moje urodziny. Tomasz wyjechał na przepustkę, siedzę sam na tym swoim 

poddaszu. Realny jest tylko ból żołądka, który pojawia się coraz częściej. Reszta zdaje się być 

takim prima aprillisowym żartem. Nawet ta piękna wolność, która jeszcze niedawno była za 

murami. Pozostały po niej tylko takie powidoki, jak to niebieskie niebo za okienkami w da-

chu.   

Zamiast się cieszyć, że za kilka dni prawdopodobnie wyjdę z wojska, czuję się jakiś 

odrętwiały – jakby wydrążony od wewnątrz. Taki rejestrator rzeczywistości z goryczą, która 

mnie coraz bardziej wypełnia. Nie mogę się od tego opędzić, nie mam wystarczającej ironii w 

spojrzeniu na siebie i na to, co dookoła. Bo kim dzisiaj naprawdę jestem?    

Co mam robić dalej, czego uczyć w szkole, co przekazywać młodym ludziom? Że 

wszystko to syf i gnój, że mają stąd jak najszybciej zbierać swoje tyłki? Coraz więcej w ko-

szarach rozmawiamy po cichu o emigracji, o zostawieniu tego cyrku generałom i ich klakie-

rom w cywilu. Koledzy analizują różne warianty, jak ich przechytrzyć i zdobyć paszport, jak 

przekroczyć granicę.  

Ja nie myślę o wyjeździe – zostanę, ale z kim? K... mać, czuję się jak na statku, tylko 

dokąd on płynie? Nawet jak kupię sobie hamak, to przecież kiedyś będę musiał z niego zejść. 

 

 

27 kwietnia 1982 roku 

 

Odprowadziłem pluton na zajęcia warsztatowe w Grubnie (2 km od Chełmna). Mam 3 

godziny wolnego. Dzisiaj jest dzień urodzin nieżyjącego od 11 lat ojca. To był dobry i mądry 

człowiek. Wielki patriota i nauczyciel. Za szybko powaliła go choroba. Chłopcy nie powinni 

wychowywać się bez ojców.     

Teraz siedzę na skarpie z widokiem na Wisłę. Piękny widok, przyroda wokół niej bu-

dzi się do życia. Mój Boże, kilka miesięcy temu przyjeżdżałem tutaj, też patrzyłem na tę rze-
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kę. Ile się od tego czasu wydarzyło różnych rzeczy? Ile wody w niej przepłynęło? A ja? Jaki 

jestem dzisiaj? 

Jest we mnie jakiś lęk. Niepokój przed powrotem. Jakby stały się różne światy, jak-

bym i ja stał się podwójny. Muszę z sobą coś zrobić, bo strach napisać, ale boję się. 

 

 

4 maja 1982 roku 

 

Wróciłem do Żarnowca. Przede mną miesiąc urlopu i wracam do pracy w szkole. 

Chyba. Po wyjeździe z Chełmna spotkałem się z Pawłem. Wcześniej, na dworcu kolejowym 

trafiłem na rozpędzanie tłumu, który przyszedł do centrum Gdańska, aby obchodzić niezależ-

ne obchody rocznicowe. Początkowo nie widziałem, co się dzieje, skąd ten kocioł, pełno 

wszędzie uzbrojonych po zęby ZOMO-owców. Z załzawionymi od gazu oczami słuchałem 

staruszka, który mówił: – To Belfast, panie. Nie idź pan dalej. Tam walą ludzi wychodzących 

z Kościoła Świętej Brygidy. Panie, ja już nie mogę. To jest za wiele na mnie. – Szedłem dalej 

coraz mniej kontrolując swoje reakcje. Moja Polska, Gdańsk, moje nadzieje. W okolicach 

przystanku tramwajowego zaczęli rozganiać tłum, bili wyciąganych z tłumu młodzieńców, 

potem wrzucali ich do „bud”. I ten obraz zomowca, który w kowbojskim przyklęku mierzył z 

rakietnicy do uciekającego torowiskiem człowieka. Wtedy nie wytrzymałem i krzycząc: – Nie 

strzelaj do człowieka! – rzuciłem się w jego kierunku. Zanim dobiegłem, dostałem pałką po 

plecach. Zasłoniłem głowę torbą. Ktoś mnie złapał za rękę. Wyszarpnąłem ją i uciekłem za 

tłumem. Wszędzie gaz łzawiący, okrzyki: „gestapo, gestapo”.  

Byłem coraz bardziej wypruty z emocji. Wiem, że potem siedziałem w Kościele Ma-

riackim, chodziłem ulicami Starówki, że legitymował mnie patrol milicyjny (milicja nie za 

bardzo lubi wojsko – i na odwrót, a jeszcze przez miesiąc po opuszczeniu koszar podlegam 

jego prawom). 

Do mieszkania Pawła w Gdańsku-Wrzeszczu doszedłem wieczorem. Rozmowa nie 

kleiła się. Gdy spytał, czy udało mi się spełnić jego życzenie sprzed wojska, żebym tam nie 

był wielbłądem – zacząłem coś dukać, że próbowałem. 

 

xxx 
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Post scriptuum (Aneks) 
 

 

Z karteczek podaję jeszcze różne cytaty, jakie spisywałem w różnym czasie z książe-

czek instruktażowych, z tablic ustawianych w różnych miejscach jednostek – na zewnątrz i w 

koszarowych budynkach (sposób traktowani ludzi ujawnia już sam język tych instruktaży. 

Takie naiwna próba ojcowania narodowi): 

 

– „Papier musi być czysty i nie pomięty, najlepiej nieliniowany. Jednak  Łukaszu (ksią-

żeczka napisana jest w II osobie do młodego żołnierza i to nie wiedzieć dlaczego, o takim 

bardziej biblijnym a mniej słowiańskim imieniu), jeżeli pisanie na papierze nieliniowanym 

sprawia ci trudności i linijki pisma układają się nierówno, możesz użyć papieru kratko-

wanego”. 

 

– „Niektórzy uważają, że lepiej jest przy adresowaniu nie używać skrótów i pisać słowo 

„obywatel” w całości. Nie używamy już natomiast zwrotów: wielmożny pan, itd. To stare 

zwroty grzecznościowe. Wyszły już z użycia i nawet trochę śmieszą”. 

 

– „Niekiedy pojawiają się ponure indywidua, które tak bardzo lubują się w wulgarnych 

określeniach, że kraszą nimi co drugie zdanie. Niektórzy młodzi ludzie, także w mundu-

rach, uważają, że tak zwane mocne słowo dodaje im męskości. To oznaka tzw. kompleksu 

niższości, jak to wyjaśniłby psycholog”. 

 

– „Gdy rozmawiasz z sympatią, na pewno nie rzucasz „mięsem”. Językowi „chuligani” 

dobrze się orientują, gdzie i co można powiedzieć”. 

 

– „Każdy człowiek przestrzega higieny osobistej, bo inaczej zarośnie brudem i będzie 

rozsiewał niemiłą woń. Do brudasa i niechluja ludzie odczuwają wstręt, odsuwają się od 

niego czym prędzej. Jak higiena osobista, tak i higiena języka musi być usuwana z wszel-

kich brudów i niechlujstw. Kto tego nie czyni, postępuje źle”. 

 

– „W codziennym słownictwie znalazło się wiele nowych określeń: chleb-koks, żołądek-

bagażnik, ćwiczenia w terenie-wykopki, łącznik sztabowy-maratończyk. Można by przyto-

czyć dziesiątki takich określeń: napisano już pracę naukową na ten temat”. 

 

– „Nie używaj chwastu językowego, jaki używają chuligani językowi. Wiesz, że twój umysł 

w tym okresie jest wyjątkowo chłonny, a wiadomo: czym skorupka za młodu nasiąknie”. 

 

– „Gdy rynsztokowe wyrazy zepsują twój język, to gdy znajdziesz się w kulturalnym to-

warzystwie któregoś dnia, będziesz musiał zachować milczenie”. 

 

– „W czasie spotkań towarzyskich należy przede wszystkim unikać wszelkich zadraż-

nień, szukać tematów pogodnych, wesołych i miłych dla każdego z nas”. 

 

– „Wódka, wino, piwo – proszę bardzo. Przecież to dla ludzi – jak się to mówi. Ale w mia-

rę. Alkohol może rozweselić, dodać odwagi, lekkości, pewności siebie, ale kieliszek, dwa a 
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nie ćwiartka, pół litra, na umór, ile wlezie... i z człowieka robi się zwierzaczek niesympa-

tyczny dla otoczenia”. 

 

– „Pijany nie wygląda miło, nie pachnie ładnie”. 

 

– „Przymiotnik „ładna” wywodzi się od staropolskiego „ład”. Nasi przodkowie dobrze 

rozumieli, iż tam tylko jest ładnie, gdzie jest ład i porządek”. 

 

– „Są ludzie, którzy znajdują szczególne upodobanie w pluciu i to bez względu, w jakim 

miejscu się znajdują. Ten wysoce obrzydliwy objaw niechlujstwa po prostu jest wynikiem 

braku elementarnej kultury i znajomości zasad higieny. Ekscesy takie należy stanowczo 

ośmieszać i zwalczać”. 

 

– „Dyscyplina armii przedwrześniowej oparta była na tzw. pruskim drylu, czyli metodzie 

wymuszania posłuszeństwa za pomocą pozbawiania człowieka wszelkiej indywidualności, 

doprowadzania go do stanu bezwzględnego, automatycznego posłuszeństwa, czyli posłu-

szeństwa ślepego, osiąganego metodą zastraszania. W naszym wojsku dyscyplina jest 

oparta na obywatelskiej, socjalistycznej świadomości, na patriotycznym umiłowaniu wła-

snego kraju”. 

  

Zaś z tablic: 

 

– „Wypełniając wolę partii i jej kierownictwa najlepiej służymy narodowi polskiemu”, 

 

– „Polityka PZPR owocuje wzrostem siły i znaczenia Polski Ludowej”, 

 

– „PZPR i ZSMP – dla siebie i dla ojczyzny”, 

 

– „Żyć życiem narodu – to nieodłączna cecha LWP”, 

 

– „LWP to wielka szkoła wychowania obywatelskiego”, 

 

– „Kadry decydują o obliczu i sile LWP”, 

 

– „Na każdym posterunku kadra LWP wzorowo wypełnia swoje obowiązki”, 

 

– „Narodowi służymy i w gotowości do jego obrony trwać będziemy”, 

 

– „Czyn zbrojny LWP – najchlubniejszą kartą w dziejach oręża polskiego”, 

 

– „Imperializm to śmiertelny wróg socjalizmu, postępu i wolności”, 

 

– „Naród i partia mogą zawsze liczyć na żołnierzy LWP, wiernych synów naszej socjali-

stycznej ojczyzny”. 
  

 

 


